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BODEMATTEST

De Kesel Dominique 
Notaris 
Pastorijstraat 29 /  
9100 Nieuwkerken-Waas  
 

uw bericht van  20.12.2019 afdeling Bodembeheer

uw kenmerk  GB 1731/046 contactpersoon Infolijn 015/284 458

bijlagen  - ons kenmerk 20190757115

Mechelen 20.12.2019 aanvraagnummer 20190755644

dossiernummer

1   KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2019 
afdeling : 46024 STEKENE 1 AFD 
straat + nr. : KERKSTR 95  
sece : A 
nummer : 0702/00H003 
 
Verder 'deze grond' genoemd.

2   INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformaeregister.

2.1   INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM hee geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

2.2   UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3   BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient
er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.
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Dit bodemaest vervangt alle vorige bodemaesten.

3   OPMERKINGEN

1 Voor meer informae: www.ovam.be/bodemaest.
2 Meer informae over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op

hp://www.ovam.be/disclaimer.
3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 20.12.2019

Ann Cuyckens
afdelingshoofd



 

 

 

  

 

 

   

702 H3

© 19/12/2019 - De AAPD is de auteur van het kadastraal percelenplan en de producent van de databank waarin deze gegevens zijn
opgenomen en geniet de intellectuele eigendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet. Vanaf 01/01/2018 worden de
gebouwen op het kadastraal percelenplan geleidelijk vervangen door een dataset beheerd door de gewesten. De AAPD zal dan niet langer
verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de gebouwen op het kadastraal percelenplan.

Gecentreerd op: STEKENE 1 AFD

Schaal: 1/1000Meest recente toestand



profielen

Volledig (https://geo.onroerenderfgoed.be/profiel/volledig) Je bent geïnteresseerd in een volledig 

overzicht van al het onroerend erfgoed, zowel archeologisch, bouwkundig als landschappelijk.

juridische gevolgen (https://geo.onroerenderfgoed.be/profiel/rechtsgevolgen) Je wil een 

overzicht van enkel de zones waaraan juridische gevolgen verbonden zijn.

Legende

Administratieve gegevens

Administratief Perceel

• Postadres(sen): Kerkstraat 95, 
9190 Stekene

• Gemeente: Stekene
• Kadastrale afdeling: STEKENE 1 

AFD
• Kadastrale sectie: A
• Perceel: 0702/00H003
• Capakey: 46024A0702/00H003

• Oppervlakte perceel: 1254.25m2

Erfgoed

Zorg dat je het juiste archeologische traject 
(https://www.onroerenderfgoed.be/archeologie-
bij-vergunningsaanvragen-bouwheren) volgt bij 
aanvragen voor een omgevingsvergunning.

Geen resultaten

Je zoekopdracht leverde geen resultaten. Het 
is mogelijk dat je verder moet inzoomen of 
bijkomende lagen moet activeren.

•  Beschermd Onroerend Erfgoed

◦  cultuurhistorische landschappen

◦  archeologische sites

◦  stads- en dorpsgezichten

◦  monumenten

◦  overgangszones

20 m
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•  Vastgestelde Inventarissen

◦  landschapsatlas

◦  historische tuinen en parken

◦  houtige beplantingen

◦  archeologische zones

◦  bouwkundig erfgoed

•  Erfgoedlandschappen

•  Unesco Werelderfgoed

◦  kernzones

◦  bufferzones

•  Plannen

◦  beheersplannen

◦  onroerenderfgoedrichtplannen

•  Gebieden geen archeologie

•  Wetenschappelijke inventarissen

◦  archeologisch erfgoed - elementen

◦  archeologisch erfgoed - gehelen

◦  bouwkundig erfgoed - elementen

◦  bouwkundig erfgoed - gehelen

◦  landschappelijk erfgoed - elementen

◦  landschappelijk erfgoed - gehelen
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Bevestiging informatieve vraag Vlaams voorkooprecht

Ons dossiernummer:

Uw referentie:

Datum informatieve vraag:

Datum opzoeking themabestand 1:

1128401

INF_20122019_0038 

20/12/2019

20/12/2019

Perceel (CaPaKey) Voorkooprecht Begunstigde Prioriteit 2

46024A0702/00H003 Geen voorkooprecht voor dit 
perceel.

1 Dit is de datum waarop in het themabestand werd nagegaan of er al dan niet Vlaamse voorkooprechten van 
toepassing zijn op onderstaande percelen. De resultaten met betrekking tot de voorkooprechten zijn bijgevolg 
enkel geldig voor deze datum.

2 Deze kolom wordt enkel ingevuld indien deze informatie voorhanden is in het themabestand. Indien ingevuld 
geldt deze prioriteit enkel tussen de begunstigden van het overeenkomstig perceel en voorkooprecht in de 
tabel.

Vlaamse Landmaatschappij - NV burgerlijke vennootschap met handelsvorm - Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel
0236.506.685 RPR Brussel - Tel. 02 543 72 00 - Fax 02 543 73 99 - www.vlm.be - info@vlm.be

Toon Denys,

Gedelegeerd bestuurder

www.vlm.be
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Versie kaart:

Kaartafdruk Watertoetskaarten

Juli 2017

5 000

Het perceel te

1:
0 150 meter

niet in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied

www.integraalwaterbeleid.be

niet in overstromingsgevoelig gebied

Voor meer beleidsinformatie: www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/informatieplicht

Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 tot vastlegging van 
nadere regels voor de toepassing van de Watertoets, tot aanwijzing van de 
adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de 
watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het 
integraal waterbeleid. 

Legende

Stekene, afdeling 1, sectie A met perceelnummer 0702/00H003

Voor meer kaartmateriaal: www.waterinfo.be/watertoets

bevindt zich

Datum kaartafdruk: 20/12/2019POLDER SINAAI-DAKNAM

bevindt zich
Waterbeheerder:

Kadastrale percelen 2019

   Aslijnen Waterlopen

Bevaarbaar

Onbevaarbaar cat. 1

Onbevaarbaar cat. 2

Onbevaarbaar cat. 3

Niet Geklasseerd

Overstromingsgevoelige gebieden 2017

Effectief overstromingsgevoelig

Mogelijk overstromingsgevoelig

   Recht van Voorkoop Integraal Waterbeleid

IWB Oeverzone

IWB Overstromingsgebied

www.integraalwaterbeleid.be
www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/informatieplicht
www.waterinfo.be/watertoets
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Versie kaart:

Kaartafdruk Risicozones overstromingen 
m.b.t. de natuurrampenverzekering

januari 2018

5 000

Het perceel te

1:
0 150 meter

www.integraalwaterbeleid.be

Voor meer beleidsinformatie: www.integraalwaterbeleid.be

Legende

niet in een risicozone voor overstromingen
Stekene, afdeling 1, sectie A met perceelnummer 0702/00H003

Voor meer kaartmateriaal: www.waterinfo.be/watertoets

bevindt zich

Risicozones zoals afgebakend volgens Koninklijk besluit van 20 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2007 tot 
afbakening van de risicozones met betrekking tot de verzekering tegen natuurrampen in uitvoering van de wet op de 
landverzekeringsovereenkomst

POLDER SINAAI-DAKNAM Datum kaartafdruk:Waterbeheerder: 20/12/2019

Kadastrale percelen 2019

   Aslijnen Waterlopen

Bevaarbaar

Onbevaarbaar cat. 1

Onbevaarbaar cat. 2

Onbevaarbaar cat. 3

Niet Geklasseerd

nieuwe risicozones

bevestigde risicozone

geen risico meer

www.integraalwaterbeleid.be
www.integraalwaterbeleid.be
www.waterinfo.be/watertoets


  

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER 

Geachte mevrouw 
Geachte heer  

Naar aanleiding van uw vraag vindt u hierbij het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende 
coördinaten:  

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 

 

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL 
INLICHTINGENFORMULIER 

VASTGOEDINFORMATIE 

Notariskantoor Dominique De 
Kesel BV BVBA 
Pastorijstraat 29   
9100 Nieuwkerken-Waas (Sint-

Naam  Notariskantoor Dominique De Kesel BV BVBA

Beroep  Notaris

Adres
 

Pastorijstraat 29   
9100 Nieuwkerken-Waas (Sint-Niklaas)

Uw bericht van:  20 december 2019

Uw kenmerk:  GB 1731/046

Onze referte: 112900132112

Datum:  8 januari 2020

Contactpersoon:  Tessa Thyssen - 03/790.03.14

Ligging onroerend goed  KERKSTR 95 

Kadastrale identificatie Afdeling STEKENE 1 AFD/STEKENE Sectie A Nr.  0702H  3

Kadastrale aard  APPARTEMENT # 

Eigendom van − Coppens, Dirk  
Bormte(STE) 212 
9190 STEKENE  

− Coppens, Ingrid  
Burg. Abdon Heyselaan(STE) 7 
9190 STEKENE  

− Van Dosselaer, Michel  
Rudolf Esserstraat(MEL) 65 
9120 BEVEREN  

− TRIBOS,  
Prinsenstraat(STE) 44 
9190 STEKENE  

− Vantricht, Philip  
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Prinsenstraat(STE) 44 
9190 STEKENE  

− TRIBOS,  
Prinsenstraat(STE) 44 
9190 STEKENE  

− Vantricht, Philip  
Prinsenstraat(STE) 44 
9190 STEKENE  

− De Cloet, Gerrit & Gobbert, Francine , 661203  
Reibroekstraat 69 
9850 DEINZE  

− Coppens, Dirk  
Bormte(STE) 212 
9190 STEKENE  

− Coppens, Ingrid  
Burg. Abdon Heyselaan(STE) 7 
9190 STEKENE  

− ZEUZIOS,  
Kromme Weg 6 
2980 ZOERSEL  

− Coemans, Tom  
Kromme Weg 6 
2980 ZOERSEL  

− ZEUZIOS,  
Kromme Weg 6 
2980 ZOERSEL  

− Coemans, Tom  
Kromme Weg 6 
2980 ZOERSEL  

− De Cloet, Gerrit & Gobbert, Francine , 661203  
Reibroekstraat 69 
9850 DEINZE  

− De Cloet, Gerrit & Gobbert, Francine , 661203  
Reibroekstraat 69 
9850 DEINZE  

− De Cloet, Gerrit & Gobbert, Francine , 661203  
Reibroekstraat 69 
9850 DEINZE  

− De Cloet, Gerrit & Gobbert, Francine , 661203  
Reibroekstraat 69 
9850 DEINZE  

− De Cloet, Gerrit & Gobbert, Francine , 661203  
Reibroekstraat 69 
9850 DEINZE  

− De Cloet, Gerrit & Gobbert, Francine , 661203  
Reibroekstraat 69 
9850 DEINZE  

− De Cloet, Gerrit & Gobbert, Francine , 661203  
Reibroekstraat 69 
9850 DEINZE  

− De Cloet, Gerrit & Gobbert, Francine , 661203  
Reibroekstraat 69 
9850 DEINZE  

− De Cloet, Gerrit & Gobbert, Francine , 661203  
Reibroekstraat 69 
9850 DEINZE  

− De Cloet, Gerrit & Gobbert, Francine , 661203  
Reibroekstraat 69 
9850 DEINZE  

− De Groote, Anne  
Kerkstraat(STE) 951 
9190 STEKENE  
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ALGEMENE BEPALINGEN 

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE 

Het inlichtingenformulier heeft een louter informatieve waarde. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor 
de juistheid en volledigheid ervan. 

  

−   
 
   

− Saman, Geert  
Villa M-277, Housing complex, Al Ruwais AL R 
   

− Saman, Geert  
Villa M-277, Housing complex, Al Ruwais AL R 
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PLANNENREGISTER 

1. PLANNEN 

2. VERORDENINGEN 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

1. AANVRAAG TOT OMGEVINGSVERGUNNING 

2. MELDING OMGEVINGSVERGUNNING 

3. AANVRAAG TOT VERKAVELING 

VERGUNNINGENREGISTER 

1. AANVRAGEN TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN 

Plan Status beslissing Bestemming

Gewestplan 2.22_13_1 - 
gewestplan St-Niklaas - 
Lokeren 

gunstig door 
Koning op 
7/11/1978 

Wegens de schaal van het gewestplan is de bestemming 
voor interpretatie vatbaar  

 

- woongebieden 
- woonuitbreidingsgebieden 

Verordening Status beslissing

Bouwverordening 2.31_1_1 - Algemene bouwverordening inzake wegen voor 
voetgangersverkeer

gunstig door Vlaamse 
Regering op 29/04/1997 

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_1_1 - Gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten

gunstig door Vlaamse 
Regering op 1/10/2004 

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_2_1 - Gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven

gunstig door Vlaamse 
Regering op 8/07/2005 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

 

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning oud stelsel 2005/241 
Dossiernr. Gemeente: 46024/14657/B/2005/179 
Dossiernr. AROHM: 8.00/46024/4148.1 
Aanvrager: TRIBOS N.V. 
Onderwerp: bouwen van appartementsgebouw met 6 woongelegenheden met garages na slopen bestaande 
gebouwen 
Aard: Nieuwbouw meergezinswoning

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 02-09-2005

Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege 15-12-2005

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege Gunstig

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 28-12-2005

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag Vergunning

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning oud stelsel 2006/138 
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Dossiernr. Gemeente: 46024/14657/B/2006/98 
Dossiernr. AROHM: 8.00/46024/4148 
Aanvrager: Tribos - Van Tricht Philip 
Onderwerp: regulariseren van garage en fietsenberging (planwijziging) 
Aard: Nieuwbouw bijgebouw

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 14-06-2006

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie? Ja

Datum van de beslissing van de bestendige deputatie over het beroep 23-11-2006

Aard van de beslissing van de bestendige deputatie over het beroep Vergunning

 

Aanvraag stedenbouwkundig vergunning nieuw stelsel 2007/314 
Dossiernr. Gemeente: 46024/14657/B/2007/252 
Aanvrager: TRIBOS N.V. 
Onderwerp: bouwen van 3 garages bij bestaande garages 
Aard: Verbouwen van/tot of uitbreiden van bijgebouw

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 11-10-2007

Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager 16-10-2007

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 03-12-2007

Datum van de verzending van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 04-12-2007

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag Weigering

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie? Ja

Datum van de beslissing van de bestendige deputatie over het beroep 14-02-2008

Aard van de beslissing van de bestendige deputatie over het beroep Vergunning

Werd de vergunning geschorst door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? Ja

 

Aanvraag stedenbouwkundig vergunning nieuw stelsel 2008/100 
Dossiernr. Gemeente: 46024/14657/B/2008/78 
Aanvrager: Tribos - Van Tricht Philip 
Onderwerp: regulariseren van een dakappartement 
Aard: Andere

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 19-03-2008

Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager 01-04-2008

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 23-06-2008

Datum van de verzending van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 24-06-2008

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag Weigering

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie? Ja

Datum indiening beroep bij bestendige deputatie 08-07-2008

Datum van de beslissing van de bestendige deputatie over het beroep 11-09-2008

Aard van de beslissing van de bestendige deputatie over het beroep Weigering

Werd de vergunning geschorst door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? Ja

Aanvraag stedenbouwkundig vergunning nieuw stelsel 2008/142 
Dossiernr. Gemeente: 46024/14657/B/2008/119 
Aanvrager: Tribos - Van Tricht Philip 
Onderwerp: bouwen van drie extra garages en een carport en plaatsen van een zeildoek aan afsluiting 
Aard: Nieuwbouw bijgebouw

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 25-04-2008

Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager 06-05-2008

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 23-06-2008

Datum van de verzending van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 24-06-2008

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag Weigering
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2. AANVRAGEN TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

3. AANVRAGEN TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

4. BOUWMISDRIJVEN 

 

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie? Ja

Datum indiening beroep bij bestendige deputatie 08-07-2008

Datum van de beslissing van de bestendige deputatie over het beroep 11-09-2008

Aard van de beslissing van de bestendige deputatie over het beroep Weigering

Werd de vergunning geschorst door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? Ja

 

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure - CODEX 2009 2012/379 
Dossiernr. Gemeente: 46024/14657/B/2012/229 
Aanvrager: Tribos - Van Tricht Philip 
Onderwerp: oprichten 2 extra garages bij bestaande garages 
Aard: Nieuwbouw bijgebouw

Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager 19-12-2012

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 28-01-2013

Datum van de verzending van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 31-01-2013

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag Weigering

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie? Ja

Datum indiening beroep bij bestendige deputatie 01-03-2013

Datum van de beslissing van de bestendige deputatie over het beroep 08-05-2013

Aard van de beslissing van de bestendige deputatie over het beroep Weigering

 

Bouwmisdrijven 2006/112 
Dossiernr. Gemeente: 46024/14657/M/BM/1342 
Overtreder: Tribos - Van Tricht Philip 
Onderwerp: plaatsen garages in strijd met vergunning

Datum van het proces verbaal 05-05-2006

Nr. het proces verbaal DE.L3.002187/2006

Aard van de overtreding Uitvoeren vergunningspl. werken in strijd 
met vergunning

Omschrijving van de aard van de overtreding plaatsen garages in strijd met vergunning

Datum van het bevel tot staking van de werken 05-05-2006

Datum van de bekrachtiging door de stedenbouwkundige inspecteur 
van het bevel tot staking der werken

16-05-2006

Memo's

Bouwmisdrijven 2006/270 
Dossiernr. Gemeente: 46024/14657/M/BM/1357 
Overtreder: TRIBOS N.V. 
Onderwerp: inrichten van een bijkomende woongelegenheid zonder vergunning

Datum van het proces verbaal 14-09-2006

Nr. het proces verbaal DE.66.L3.004283/2006

Aard van de overtreding Uitvoeren vergunningspl. werken zonder vergunning

Omschrijving van de aard van de overtreding inrichten van een bijkomende woongelegenheid zonder 
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5. PLANSCHADE en PLANBATEN 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

6. AANVRAGEN TOT VERKAVELINGSVERGUNNING 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

7. VERGUND GEACHTE GEBOUWEN 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

8. MELDINGEN 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

9. WOONRECHT 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

  

 

vergunning

Datum van het bevel tot staking van de 
werken

15-09-2006

Datum van de bekrachtiging door de 
stedenbouwkundige inspecteur van het bevel 
tot staking der werken

22-09-2006

Memo's - geseponeerd wegens onvoldoende bewijzen 
- Gevolg 1 aan navolgend pv 005075/13 
- bevel tot staking op 22/10/2013 en bekrachtigd op 30/10/2013 
- Brief van RWO aan Tribos: 6 wooneenheden waarvan de 6de 
een duplex is mag, 7 wooneenheden niet. In regel stellen en 
laten weten aan lokale politie en RO. 
- Herstel: zolderverdieping werden extra kamers van duplex 
Kerkstraat 95 bus 6 
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INLICHTINGEN VASTGOEDINFORMATIE 

1. RUIMTELIJKE ORDENING 

2. MILIEU EN NATUUR 

2.1. MILIEUVERGUNNINGEN 

Geen vermeldingen in het register gevonden 

2.2. VLAREBO-activiteiten 

Geen vermeldingen in het register gevonden 

2.3. ANDERE MILIEU-GERELATEERDE INFO 

Ja Nee

In het gemeentelijk RUP zijn zones afgebakend waarop het recht van voorkoop van 
toepassing is



Het onroerend goed is gelegen in een ruil- of herverkavelingsplan  

Het onroerend goed is verdeeld, zonder dat er een verkavelingsvergunning werd afgegeven 

Het onroerend goed is gelegen in een risicozone overstromingsgebied 

Het onroerend goed is gelegen in overstromingsgevoelig gebied 

 

Ja Nee

Voor zover bekend zijn er m.b.t. het onroerend goed (een) milieuvergunning(en) afgeleverd, 
of milieumelding(en) ontvangen (Hetzelfde geldt voor lopende vergunningen uit vroegere 
reglementeringen: ARAB-exploitatievergunning, afvalwaterlozing, afvalverwerking, 
grondwaterwinning, ...).  
Zo ja, de volgende inrichting is vergund/gemeld:



 

vergund tot: 

Voor zover bekend zijn op het onroerend goed overtredingen op (een) 
milieuvergunningsreglementering(en) vastgesteld inzake niet gemelde of vergunde 
inrichtingen (Hetzelfde geldt voor niet-vergunde inrichtingen in strijd met vroegere 
reglementeringen: ARAB-exploitatievergunning, afvalwaterlozing, afvalverwerking, 
grondwaterwinning,...).  
Zo ja, de volgende inrichting is zonder melding of vergunning geëxploiteerd:



 

vergund tot: 

de volgende inrichting of activiteit is of werd geëxploiteerd 

Het onroerend goed is gelegen in een beschermingszone rond een waterwingebied. 

Bevindt zich, voor zover bekend, op het onroerend goed een bos? Zo ja, 

is het perceel voor zover bekend, opgenomen in een bosbeheersplan

Het onroerend goed is gelegen in een Vogelrichtlijngebied. Zo ja, 
dit gebied is integraal beschermd  

in dit gebied zijn alleen de volgende biotopen beschermd: 
 - Onbekend



Het onroerend goed is gelegen in een Habitatrichtlijngebied. Zo ja, 
dit gebied is integraal beschermd  

in dit gebied zijn alleen de volgende biotopen beschermd: 
 - Onbekend



Voor zover bekend kan op het onroerend goed op basis van het decreet Natuurbehoud een 
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3. HUISVESTING EN ECONOMIE 

4. BESCHERMING ONROEREND ERFGOED 

recht van voorkoop worden uitgeoefend. Zo ja, op basis van het feit dat het onroerend goed ligt  
- in een natuurreservaat of hun uitbreidingszone, afgebakend in een BPA, RUP of VEN   

- binnen een natuurinrichtingsproject  

Het onroerend goed bevindt zich in een zuiveringszone van het type:

centraal gebied 

collectief geoptimaliseerd buitengebied

collectief te optimaliseren buitengebied

individueel te optimaliseren buitengebied

 

Ja Nee

Het onroerend goed is gelegen in:

een woningbouwgebied 

een industrieterrein aangelegd door de gemeente in het kader van de wetgeving op de economische 
expansie



een industrieterrein aangelegd door de gemeente met steun van het Vlaams gewest 

Het onroerend goed is opgenomen in:

de gewestelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 
zo ja, sinds:



de gewestelijke inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen 
zo ja, sinds:



de gewestelijke inventaris van ongeschikte of onbewoonbare gebouwen 
zo ja, sinds:



het gemeentelijk register van onbebouwde percelen 
zo ja, sinds:



het gemeentelijk leegstandsregister 
zo ja, sinds:



Er is een conformiteitsattest afgeleverd voor de woning. 
zo ja, sinds:



Het meest recente conformiteitsattest is geweigerd 

 

Ja Nee

Voor zover bekend is het onroerend goed:

een definitief beschermd monument 

gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht 

gelegen in een beschermd landschap 

opgenomen op een ontwerp van lijst van beschermde archeologische monumenten en/of zones 

opgenomen op een lijst van beschermde archeologische monumenten en/of zones 

opgenomen in de inventaris van onroerend erfgoed 

Opgenomen in de landschapsatlas

Puntrelicten 

Lijnrelicten 

Relictzone 

Ankerplaatsen 

Traditioneel landschap  
- Naam: Land van Waas (nr. 1)
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5. ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT 

6. GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN 

 
 

 

Te Stekene,   

Hoogachtend  

Ja Nee

Het onroerend goed is gelegen in een rooilijnplan 
(Uitgezonderd decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22/10/1996, decreet van 
18/5/1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening)  
- Rooilijnplan Kerkstraat - 2.45_18_1  

Soort plan: oorspronkelijk  
Huidige status: goedgekeurd  
Beslissing: gunstig door Koning op 23/07/1969 



Het onroerend goed is gelegen in een onteigeningsplan (ex ruimtelijke ordening) 
(Uitgezonderd decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22/10/1996, decreet van 
18/5/1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening) 



Het onroerend goed is gelegen langs een buurtweg 

Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met andere erfdienstbaarheden van 
openbaar nut. Zo ja, volgende:

ondergrondse inneming voor vervoer van gasachtige producten 

ondergrondse inneming voor vervoer van air liquide 

ondergrondse inneming voor aanleg van afvalwatercollector 

ondergrondse inneming voor andere 

bouwvrije strook langs autosnelweg 

erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de en 3de categorie tbv. ruimingswerken 

voetwegen of buurtwegen op het onroerend goed 

andere 

 

De belastings- en retributiereglementen staan gepubliceerd op de website van de gemeente Stekene. Meer 
informatie betreffende de gemeentebelastingen, kan worden ingewonnen bij de financieel beheerder van de 
gemeente Stekene. 

Bijlage: rooilijnplan

8 januari 2020

Namens het college  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirk de Vetter

Gemeentesecretaris

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stany De Rechter

Burgemeester
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Vereniging van de mede-eigenaars van de residentie
Kerkstraat 95
ONR 0681.683.732 Dhr. Tribos NV

Vantricht Philip
Prinsenstraat 44
9190 STEKENE

BEVEREN-WAAS, 31 juli 2019

Pagina 1 / 3

Betreft: Kosten van 2018/07 - 2019/06

Geachte heer Tribos NV,

Gelieve hieronder uw afrekening te willen vinden van de residentie: Kerkstraat 95

Onkosten in de gemeenschappelijke delen (detail in bijlage): 502,14 EUR
12,52

GL.R - 1/07/2018 - 30/06/2019 (365 / 365 dagen) € 502,14
BASIS
ALLES

basis alles 3.682,27 (12/88) 502,14 12,52

Verrekening Opgevraagde Provisies: -700,00 EUR
Provisie Maandelijkse provisie (2V.R) DIV 24/07/2018 -50,00

Provisie Maandelijkse provisie (GL.R) DIV 24/07/2018 -50,00

Provisie Maandelijkse provisie (2V.R) DIV 24/08/2018 -50,00

Provisie Maandelijkse provisie (GL.R) DIV 24/08/2018 -50,00

Provisie Maandelijkse provisie (GL.R) DIV 24/09/2018 -50,00

Provisie Maandelijkse provisie (GL.R) DIV 24/10/2018 -50,00

Provisie Maandelijkse provisie (GL.R) DIV 24/11/2018 -50,00

Provisie Maandelijkse provisie (GL.R) DIV 24/12/2018 -50,00

Provisie Maandelijkse provisie (GL.R) DIV 24/01/2019 -50,00

Provisie Maandelijkse provisie (GL.R) DIV 24/02/2019 -50,00

Provisie Maandelijkse provisie (GL.R) DIV 24/03/2019 -50,00

Provisie Maandelijkse provisie (GL.R) DIV 24/04/2019 -50,00

Provisie Maandelijkse provisie (GL.R) DIV 24/05/2019 -50,00

Provisie Maandelijkse provisie (GL.R) DIV 24/06/2019 -50,00

Totaal eindafrekening: -197,86 EUR
Basis € 26,18 = € 0,00

Basis 0% € 1,70 = € 0,00

Basis 6% € 48,10 = € 2,89
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Basis 21 % € 45,88 = € 9,63

Basis Vrijgesteld € 367,76 = € 0,00

Openstaande bedragen: 700,00 EUR
Afrekening vorig jaar 1/07/2018 € 372,98

PRO - Maandelijkse provisie 24/07/2018 € 100,00

PRO - Maandelijkse provisie 24/08/2018 € 100,00

PRO - Maandelijkse provisie 24/09/2018 € 50,00

BET - Binnenkomende betaling van Tribos NV (418-8070671-29):
000/1002/59301

24/09/2018 € -72,98

BET - Binnenkomende betaling van Tribos NV (418-8070671-29):
000/1002/59301

24/09/2018 € -300,00

PRO - Maandelijkse provisie 24/10/2018 € 50,00

PRO - Maandelijkse provisie 24/11/2018 € 50,00

PRO - Maandelijkse provisie 24/12/2018 € 50,00

PRO - Maandelijkse provisie 24/01/2019 € 50,00

PRO - Maandelijkse provisie 24/02/2019 € 50,00

PRO - Maandelijkse provisie 24/03/2019 € 50,00

PRO - Maandelijkse provisie 24/04/2019 € 50,00

PRO - Maandelijkse provisie 24/05/2019 € 50,00

PRO - Maandelijkse provisie 24/06/2019 € 50,00

De openstaande bedragen zoals in deze lijst weergegeven houden enkel rekening met verrichtingen
die binnen de af te rekenen periode vallen (tot en met 30 juni 2019).

Te betalen (afrekening + openstaand):
(in uw voordeel indien negatief)

502,14 EUR

Mogen wij u vriendelijk verzoeken dit bedrag vóór 16 september 2019 over te schrijven op
rekeningnummer BE81 7340 4474 7624 van Kerkstraat 95. Indien er geen OGM nummer zichtbaar
is, gelieve dan uw naam als mededeling te vermelden.

Met vriendelijke groeten,
Peter Bormans
Woonservice nv
Syndicus

Uw
werkings- en
reservekapitaal:

0,00 EUR
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Betalingsgegevens  vervaldatum 16/09/2019

Bedrag: 502,14 EUR

Rekening: IBAN: BE81 7340 4474 7624 - BIC: KREDBEBB
Kerkstraat 95, Kerkstraat 95, 9190 STEKENE

Mededeling: ++++++



Vereniging van de mede-eigenaars van de residentie
Kerkstraat 95
ONR 0681.683.732 Dhr. Tribos NV

Vantricht Philip
Prinsenstraat 44
9190 STEKENE

BEVEREN-WAAS, 31 augustus 2018

Pagina 1 / 2

Betreft: Kosten van 2017/07 - 2018/06

Geachte heer Tribos NV,

Gelieve hieronder uw afrekening te willen vinden van de residentie: Kerkstraat 95

Onkosten in de gemeenschappelijke delen (detail in bijlage): 472,98 EUR
7,95

2V.R - 1/07/2017 - 25/03/2018 (268 / 365 dagen) € 193,43
BASIS
ALLES

basis alles 1.931,81 (12/88) 193,43 3,25

G00 - 1/07/2017 - 25/03/2018 (268 / 365 dagen) € 16,12
BASIS
ALLES

basis alles 1.931,81 (1/88) 16,12 0,27

GL.R - 1/07/2017 - 30/06/2018 (365 / 365 dagen) € 263,43
BASIS
ALLES

basis alles 1.931,81 (12/88) 263,43 4,43

Verrekening Opgevraagde Provisies: -400,00 EUR
Provisie Maandelijkse provisie (2V.R) DIV 24/03/2018 -50,00

Provisie Maandelijkse provisie (GL.R) DIV 24/03/2018 -50,00

Provisie Maandelijkse provisie (2V.R) DIV 24/04/2018 -50,00

Provisie Maandelijkse provisie (GL.R) DIV 24/04/2018 -50,00

Provisie Maandelijkse provisie (2V.R) DIV 24/05/2018 -50,00

Provisie Maandelijkse provisie (GL.R) DIV 24/05/2018 -50,00

Provisie Maandelijkse provisie (2V.R) DIV 24/06/2018 -50,00

Provisie Maandelijkse provisie (GL.R) DIV 24/06/2018 -50,00

Totaal eindafrekening: 72,98 EUR
Basis 0% € 427,18 = € 0,00

Basis 21 % € 37,85 = € 7,95
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Openstaande bedragen: 300,00 EUR
PRO - Maandelijkse provisie 24/03/2018 € 100,00

BET - Binnenkomende betaling van (onbekend) (979-9475943-18):
000/2002/90246

9/04/2018 € -100,00

PRO - Maandelijkse provisie 24/04/2018 € 100,00

PRO - Maandelijkse provisie 24/05/2018 € 100,00

PRO - Maandelijkse provisie 24/06/2018 € 100,00

De openstaande bedragen zoals in deze lijst weergegeven houden enkel rekening met verrichtingen
die binnen de af te rekenen periode vallen (tot en met 30 juni 2018).

Te betalen (afrekening + openstaand):
(in uw voordeel indien negatief)

372,98 EUR

Mogen wij u vriendelijk verzoeken dit bedrag vóór 24 september 2018 over te schrijven op
rekeningnummer BE81 7340 4474 7624 van Kerkstraat 95, met als mededeling 000/1002/59301.

Met vriendelijke groeten,
Peter Bormans
Woonservice nv
Syndicus

Uw
werkings- en
reservekapitaal:

0,00 EUR

Betalingsgegevens  vervaldatum 24/09/2018

Bedrag: 372,98 EUR

Rekening: IBAN: BE81 7340 4474 7624 - BIC: KREDBEBB
Kerkstraat 95, Kerkstraat 95, 9190 STEKENE

Mededeling: +++000/1002/59301+++
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Het jaar TWEEDUIZEND ZEVENTIEN. 
De vierde januari. 
Voor Ons, Meester DOMINIQUE DE KESEL. 
Notaris te Sint-Niklaas met standplaats Nieuwkerken-Waas. 

ZIJN VERSCHENEN: 
1. De Naamloze Vennootschap “TRIBOS” , met maatschappelijke zetel gevestigd te 9190 
Stekene, Prinsenstraat 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling 
Dendermonde met ondernemingsnummer 0465258817 en B.T.W.-nummer BE 465.258.817; 
opgericht bij akte verleden voor notaris Hugo Tack te Sint-Niklaas op acht januari 
negentienhonderd negenennegentig, houdende de statuten en bekendgemaakt in de Bijlage tot 
het Belgisch Staatsblad van zesentwintig januari daarna onder nummer 990126-822, waarvan de 
statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal van bijzondere algemene 
vergadering van de aandeelhouders gehouden op dertig november tweeduizend en één, 
gepubliceerd alsvoren op één januari tweeduizend en twee onder nummer 20020101-2248. 
Hier vertegenwoordigd door de heer Philip Vantricht, hierna genoemd, wonende te 9190 
Stekene, Prinsenstraat 44, handelend in zijn hoedanigheid van Gedelegeerd Bestuurder 
overeenkomstig de statuten en in die hoedanigheid benoemd door de Raad van Bestuur op 
vijfentwintig november tweeduizend zestien, neergelegd ter publicatie in de Bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad. 

Handelend als eigenaar van het tijdelijk vruchtgebruik. 
2. De heer VANTRICHT Philip Jozef Maria , geboren te Sint-Niklaas op vierentwintig 
december negentienhonderd zevenenzeventig, nationaal nummer 77.12.24 185-20, 
identiteitskaartnummer 591-9016531-95, dewelke verklaart ongehuwd te zijn en bevestigend 
geen verklaring tot wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9190 Stekene, 
Prinsenstraat 44. 

Handelend als eigenaar van de blote eigendom. 
Hierna genoemd "DE VERSCHIJNERS". 

 
VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING  

 
BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED 

De verschijners zijn eigenaar van het hiernabeschreven onroerend goed, te weten: 
GEMEENTE STEKENE, eerste kadastrale afdeling 

Een appartementsgebouw met alle verdere aanhorigheden, op en met grond, gestaan en gelegen 
te Stekene, Kerkstraat nummer 95, eerste kadastrale afdeling, volgens titel ten kadaster gekend 
onder sectie A nummers 702/P en 702/C/3, voorheen ten kadaster gekend onder sectie A 
nummer 702/F/3 P0000, thans ten kadaster gekend onder sectie A nummer 702 H3 P0000, met 
een oppervlakte volgens titel en kadaster van twaalf aren twintig centiaren.  

OORSPRONG VAN EIGENDOM 
Voorschreven goed hoorde oorspronkelijk toe aan de heer Romain Alfons De Block persoonlijk 
om het te hebben verkregen ingevolge akte afstand-verdeling verleden voor notaris Jan Reyns, 
destijds te Stekene, op negenentwintig mei negentienhonderd vierenvijftig, overgeschreven op 
het tweede hypotheekkantoor te Dendermonde op acht juni daarna, boek 1146 nummer 34, 
tegenover de heer Etienne Alois De Block te Lokeren.  
De heer Romain De Block, voornoemd, is overleden te Sint-Niklaas op zes november 
negentienhonderd negentig en zijn nalatenschap is volgens de wet vervallen aan zijn enige, 
wettige en voorbehouden erfgenamen, zijn drie kinderen met name De Block, zijnde : 1. Tiny; 
2. Klaas en 3. René, elk voor één/derde in blote eigendom, onder voorbehoud van het 
vruchtgebruik toekomende aan zijn overlevende echtgenote, mevrouw Simonne Foppen. 

Nr. 2017/002 

04 januari 2017 

BASISAKTE 
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Mevrouw Simonne Foppen, voornoemd, is overleden te Sint-Niklaas op veertien december 
tweeduizend en vier, en haar nalatenschap is volgens de wet vervallen aan haar drie voormelde 
kinderen, elk voor een gelijk deel, zodat het vruchtgebruik welke zij bezat op voorschreven 
goed heeft opgehouden te bestaan. 
De verschijners in deze akte, zijnde de Naamloze Vennootschap “TRIBOS” en de heer 
Vantricht Philip, beiden voornoemd, hebben voorschreven goed verkregen ingevolge akte 
aankoop, verleden voor ondergetekende notaris, minuuthouder, en notaris Frank Muller te 
Stekene op tweeëntwintig november tweeduizend en vijf, overgeschreven alsvoren op zeven 
december daarna, onder het formaliteitennummer 55-T-7/12/2005-14484, tegenover De Block: 
1. Tiny; 2. Klaas en 3. René, allen voornoemd. De Naamloze Vennootschap “TRIBOS” heeft bij 
voormelde akte het tijdelijk vruchtgebruik voor een periode van zeventien jaar verkregen en de 
heer Vantricht Philip de blote eigendom om er na afloop van voormelde termijn van zeventien 
jaar er het vruchtgebruik mee te verenigen. 

BODEMGESTELDHEID 
a) Ondergetekende notaris heeft de gemeente Stekene een vragenlijst voorgelegd inzake Milieu. 
De gemeente heeft dit schijven beantwoord bij brief van negentien september tweeduizend 
zestien. Uit deze brief blijkt dat voor voorschreven eigendom geen nota werd genomen van 
inrichtingen opgenomen in de lijst van inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen 
veroorzaken, als bedoeld in artikel 2,14° en artikel 6 van het Decreet betreffende de 
bodemsanering en de bodembescherming. 
b) De verschijners verklaren dat er op de grond, voorwerp van deze akte, bij hun weten geen 
inrichting gevestigd is of was, die opgenomen is in de lijst van inrichtingen die 
bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, als bedoeld in artikel 2,14° en artikel 6 van het 
Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. 
c) De verschijners verklaren met betrekking tot de grond, voorwerp van deze akte, geen weet te 
hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de kopers van de privatieve 
kavels in deze residentie 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. 
d) De verschijners leggen het bodemattest voor dat betrekking heeft op de grond, voorwerp van 
deze akte, en dat werd afgeleverd door OVAM op negentien september tweeduizend zestien. 
De inhoud van dit bodemattest luidt: 
"De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit. 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 
Opmerkingen: 
1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend 
bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd. 
2. Meer informatie over de gemeentelijke inventaris vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-
inventaris. 
3. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be. 
4. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. 
Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet. 
5. Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op 
http://www.ovam.be/disclaimer. 
6. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens." 
e) De verschijners verklaren door ondergetekende notaris op de hoogte te zijn gebracht van de 
bepalingen van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. 
 

STATUTEN 
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ALGEMEENHEDEN  
1. Voorafgaande verklaringen: 
1. De verschijners verklaren mij, notaris, dat er op voormelde grond een appartementsgebouw 
werd opgericht en dit overeenkomstig de hierna vermelde bouwplannen. 
2. Teneinde de verdeling van dit appartementsgebouw tussen verschillende eigenaars mogelijk 
te maken volgens de kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in de 
gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten, beslissen de verschijners het 
appartementsgebouw te stellen onder het regime van gedwongen mede-eigendom van 
gebouwen, overeenkomstig artikel 577 bis §9, 577-2 §9 en 577-3 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek. 
De verschijners verklaren bijgevolg aan mij, notaris, bij onderhavige akte te willen overgaan tot 
het vaststellen, overeenkomstig artikel 577-4 van het Burgerlijk Wetboek, van de statuten van 
voormelde en hierna beschreven appartementsgebouw. 
3. Deze statuten bestaan enerzijds uit de basisakte van het appartementsgebouw, en anderzijds 
uit het reglement van mede-eigendom. Voor al wat niet geregeld is in onderhavige statuten, 
wordt door verschijner verwezen: a) algemeen, naar de artikelen 577-2 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek aangaande “gedwongen mede-eigendom in het algemeen” en “gedwongen 
mede-eigendom van gebouwen en groepen van gebouwen” in het bijzonder; en b) bijzonder 
terzake de werking van de rechtspersoon, naar het Wetboek van Vennootschappen en haar 
uitvoeringsbesluiten. 
Tengevolge van onderhavige akte zal het hierna beschreven appartementsgebouw voortaan 
bestaan enerzijds uit gemeenschappelijke delen in de mede-eigendom en de gedwongen 
onverdeeldheid toebehorend aan alle mede-eigenaars, en anderzijds uit privatieve delen die de 
uitsluitende en exclusieve eigendom zijn van één eigenaar, ook kavels genoemd. 
De gemeenschappelijke delen worden verdeeld in aandelen die, voor de hierna vast te stellen 
breukdelen, verbonden worden aan de privatieve delen. 
Ingevolge deze verdeling verkrijgt elke kavel vanaf heden met inbegrip van de eraan verbonden 
aandelen in de gemene delen, een afzonderlijk juridisch bestaan, en wel zo dat er vanaf heden 
afzonderlijk over kan beschikt worden, en dat het ook afzonderlijk met zakelijke rechten kan 
bezwaard worden. 
2. Bindende kracht en tegenstelbaarheid der statuten: 
Deze statuten bepalen de rechten en plichten van de leden van de Vereniging van Mede-
Eigenaars. Deze rechten en plichten gaan ook over op al hun rechtsopvolgers. 
De eigenaars van een kavel verbinden zich ertoe om in alle akten van overdracht of aanwijzing 
van eigendom of genot, met inbegrip van alle huurovereenkomsten, uitdrukkelijk te vermelden 
dat de nieuwe belanghebbenden de bepalingen van de statuten grondig moeten kennen en dat zij 
verplicht zijn deze, evenals de rechtmatig genomen beslissingen van de Algemene Vergadering 
van de mede-eigenaars, na te leven. 
De bepalingen van de statuten kunnen rechtstreeks worden tegengesteld door degene aan wie ze 
kunnen worden tegengesteld en die houder zijn van een zakelijk of persoonlijk recht op het 
gebouw of de groep van gebouwen in mede-eigendom. 
3. Bestaande erfdienstbaarheden: 
De verschijners verklaren zelf geen erfdienstbaarheden betreffende voorschreven eigendom te 
hebben gevestigd, noch kennis te hebben van erfdienstbaarheden betreffende voorschreven 
eigendom, met uitzondering van het recht van overweg welke wordt gevestigd over het terras 
van het gelijkvloerse appartement links (GV.L), ten gunste van het gelijkvloerse appartement 
rechts (GV.R). 

BASISAKTE 
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Het appartementsgebouw dat op voorschreven grond werd opgericht wordt verdeeld in volgende 
onderscheiden delen: 
a) in privatieve delen, die de uitsluitende eigendom zullen uitmaken van iedere eigenaar. 
b) in gemeenschappelijke delen, die zich bevinden in een toestand van mede-eigendom en 
gedwongen onverdeeldheid tussen alle eigenaars van een privatieve kavel in het 
appartementsgebouw. 
Deze privatieve en gemeenschappelijke delen zullen onafscheidelijk verbonden zijn met elkaar 
zodat geen privatief gedeelte zal kunnen vervreemd of bezwaard worden met hypotheek of een 
ander zakelijk recht, zonder de daaraan verbonden eenheden in de gemeenschappelijke delen. 
Het appartementsgebouw: 
1. De beschrijving van het onroerend geheel: 
Het appartementsgebouw dat op voorschreven grond werd opgericht bestaat uit:  
Het onroerend geheel wordt gevormd door een appartementsgebouw bestaande uit een 
gelijkvloers, twee verdiepingen en een zolderverdieping, gelegen te Stekene, Kerkstraat 
nummer 95.  
Op het gelijkvloers bevinden zich twee appartementen, zestien garages en een fietsenberging, 
op de eerste en tweede verdieping telkens twee appartementen, waarvan op de tweede 
verdieping één duplex-appartement.  
2. De beschrijving van het gebouw en van de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten: 
1. Het onroerend geheel: een appartementsgebouw. 
Gemene delen: de volledige grondoppervlakte zowel bebouwd als niet-bebouwd. 
2. Het appartementsgebouw: 
ONDERAARDS: 
a) gemeenschappelijke gedeelten: de funderingsmuren, septische en andere putten en putjes, 
rioleringen, afvoerleidingen, leidingen van water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen, de 
verluchte ruimten, de aardingslus, en in het algemeen alle lokalen, installaties, elementen en 
delen bestemd voor het algemeen gebruik of dienende tot gemeenschappelijk nut; 
b) privatieve gedeelten: geen. 
GELIJKVLOERS: 
a) gemeenschappelijke gedeelten: de buitenmuren, de inkomdeur, de inkomhal, de trapzaal, de 
meters, de koeren, de tuinen, de fietsenberging, de vuilnisbakken alsmede alle andere elementen 
en delen bestemd tot het gemeenschappelijk nut of gebruik; 
b) privatieve gedeelten: 
– de GARAGES “G.0” t.e.m. “G.15”; 
– het APPARTEMENT op het gelijkvloers links gelegen, gemerkt “GV.L”; 
– het APPARTEMENT op het gelijkvloers rechts gelegen, gemerkt “GV.R”; 
De termen “rechts” en “links” beduiden de rechter- en linkervleugel van het gebouw wanneer 
men het gebouw bekijkt met de rug naar de straat. 
EERSTE VERDIEPING: 
a) gemeenschappelijke gedeelten: de buitenmuren, de trapzaal, de trappen, de doorgang, de 
overlopen alsmede alle andere elementen en delen bestemd tot het gemeenschappelijk nut of 
gebruik; 
b) privatieve gedeelten: 
– het APPARTEMENT op de eerste verdieping links gelegen, gemerkt “1V.L”; 
– het APPARTEMENT op de eerste verdieping rechts gelegen, gemerkt “1V.R”; 
TWEEDE VERDIEPING: 
a) gemeenschappelijke gedeelten: de buitenmuren, de trapzaal, de trappen, de doorgang, de 
overlopen alsmede alle andere elementen en delen bestemd tot het gemeenschappelijk nut of 
gebruik; 
b) privatieve gedeelten: 
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– het APPARTEMENT op de tweede verdieping links gelegen, gemerkt “2V.L”; 
– het DUPLEXAPPARTEMENT op de tweede verdieping rechts gelegen, gemerkt “2V.R” en 
“3V”; 
DAK: 
a) gemeenschappelijke gedeelten: het dak, de dakbedekking, de schouwen, de licht- en 
luchtscheppingen en in het algemeen alle andere elementen en delen bestemd tot 
gemeenschappelijk nut of gebruik; 
b) privatieve gedeelten: geen. 
Bouwplannen: 
De bouwplannen van het appartementsgebouw werden opgemaakt, in opdracht van de 
Naamloze Vennootschap “TRIBOS”, door een architect van de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid “Architect Heerwegh” te 9100 Sint-Niklaas, Weynstraat 152. 
Aangehechte stukken:  
Aan onderhavige akte worden gehecht om er één geheel mee te vormen:  
Bijlage EEN: volgende stedenbouwkundige vergunningen, afgeleverd door de gemeente 
Stekene op:  
*achtentwintig december tweeduizend en vijf voor het bouwen van appartementsgebouw met 
zes woongelegenheden met garages na slopen bestaande gebouwen; 
* drieëntwintig november tweeduizend en zes voor het regulariseren van garage en 
fietsenberging (planwijziging); 
* acht november tweeduizend en tien voor het bouwen van drie garages bij bestaande garages. 
Bijlage TWEE: het verslag van ondergetekende notaris m.b.t. de waarde van de aandelen in de 
gemene delen;  
Bijlage DRIE: de Plannen van het gebouw, die werden gehecht aan de stedenbouwkundige 
vergunningen en goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen van de 
gemeente Stekene op achtentwintig december tweeduizend en vijf en acht november 
tweeduizend en tien; 
Bijlage VIER: het as-build plan de dato drieëntwintig februari tweeduizend en negen opgemaakt 
door architect Heerwegh te 9100 Sint-Niklaas, Weynstraat 152. 
Bijlage VIJF: vier plannen van landmeter Riet Cerpentier, beëdigd landmeter-expert te Stekene, 
de dato eenendertig oktober tweeduizend zestien. Opgenomen in de databank van de plannen 
van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder 
refertenummer 46024-10498. 
Stedenbouwkundige informatie: 
Met het oog op de informatieverplichtingen, zoals voorzien in de artikelen 5.2.1., 5.2.5. en 
5.2.6., vestigt ondergetekende notaris de aandacht erop dat: in het Belgisch Staatsblad werd 
bekendgemaakt dat de gemeente Stekene waarin voorschreven eigendom gelegen is, beschikt 
over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister, zodat de navolgende informatie blijkt 
uit een stedenbouwkundig uittreksel, afgeleverd door de gemeente Stekene op negentien 
september tweeduizend zestien. Uit dit stedenbouwkundig uittreksel en de stedenbouwkundige 
vergunning van het appartementsgebouw, blijkt: 
a) dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van voorschreven eigendom 
aangeduid wordt door ligging binnen het Gewestplan Sint-Niklaas - Lokeren goedgekeurd bij 
Koninklijk Besluit van zeven november negentienhonderd achtenzeventig in een zone deels 
voor woongebied en deels voor woonuitbreidingsgebied. 
b) dat er voor voorschreven eigendom volgende stedenbouwkundige vergunningen werden 
afgeleverd door de gemeente Stekene op: 
*achtentwintig december tweeduizend en vijf voor het bouwen van appartementsgebouw met 
zes woongelegenheden met garages na slopen bestaande gebouwen; 
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* drieëntwintig november tweeduizend en zes voor het regulariseren van garage en 
fietsenberging (planwijziging); 
* acht november tweeduizend en tien (op de brief van de gemeente Stekene staat verkeerdelijk 
veertien februari tweeduizend en acht) voor het bouwen van drie garages bij bestaande garages. 
De verschijners verklaren desbetreffend dat zij geen weet hebben van vergunningsplichtige 
werken uitgevoerd zonder stedenbouwkundige vergunning, of in strijd met enige 
stedenbouwkundige vergunning, met uitzondering van deze hierna vermeld. 
c) dat er voor voorschreven eigendom geen dagvaardingen werden uitgevaardigd of 
beslissingen werden genomen, waarbij aan de huidige verschijners of aan één van diens 
rechtsvoorgangers ingevolge stedenbouwkundige overtredingen sancties of 
herstelmaatregelen werden opgelegd, met uitzondering van de volgende: 
* proces-verbaal van vijf mei tweeduizend en zes voor het plaatsen van garages in strijd met 
vergunning; 
* proces-verbaal van veertien september tweeduizend en zes voor het inrichten van een 
bijkomende woongelegenheid zonder vergunning. Geseponeerd wegens onvoldoende bewijzen. 
Brief van RWO aan Tribos: zes wooneenheden waarvan de zesde een duplex is mag, zeven 
wooneenheden niet. In regel stellen en laten weten aan lokale politie en RO. 
d) dat voorschreven eigendom niet belast is met een voorkooprecht, zoals bedoeld in artikel 
2.4.1. van de Vlaamse Codex van de Ruimtelijke Ordening. 
e) dat er voor voorschreven goed geen planbatenheffing verschuldigd is. 
De gemeenschappelijke delen: 
Begrip: 
De zaken die bestemd of dienstig zijn voor alle privatieve kavels van het appartementsgebouw 
of voor enkele onder hen, behoren in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid toe aan 
alle privatieve kavels en dit naar evenredigheid tot het aantal aandelen in de 
gemeenschappelijke delen dat hierna aan elke privatieve kavel wordt toegekend. 
Overeenkomstig de Wet worden aan ieder van de privatieve kavels aandelen verbonden in deze 
onverdeelde zaken die bestemd zijn tot gemeenschappelijk gebruik van twee of meer 
onderscheiden kavels. Deze onverdeelde aandelen zijn niet vatbaar voor verdeling. De aandelen 
daarin kunnen niet overgedragen worden, met zakelijke rechten bezwaard of in beslag genomen 
worden dan samen met de privatieve kavel waarvan ze onafscheidbaar zijn. 
Beschrijving: 
Het appartementsgebouw omvat aan gemeenschappelijke delen in het algemeen alles wat niet 
behoort tot een privatieve kavel noch tot het uitsluitend privégebruik van een privatieve kavel is 
bestemd, zoals onder meer: 
-de volledige bebouwde en niet bebouwde grond en ondergrond; 
- de funderingen; 
- de betonnen geraamten en de gewelven; 
- de ruwbouw; 
- de bekleding van de gevels en de gevelversiering; 
- de steunmuren; 
- de buitenmuren; 
- de niet-dragende scheidsmuren tussen een gemeenschappelijk deel en een privatieve kavel, 
voor wat betreft de helft gelegen langs de zijde van de gemene delen; 
- alle daken van het appartementsgebouw, met alle aanhorigheden (zoals: dakbedekking, 
afvoerbuizen, schouwen, eventuele koepels, kroonlijsten, dakgoten); 
- het/de vloerluik(en) en de ladder(s) die toegang verschaffen tot de funderingsruimte(s) en de 
funderingsruimte(s) zelf met alle aanhorigheden (zoals: vloeren, plafonds en wanden, 
verlichtings- en verluchtingselementen); 
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- het/de plafondluik(en) en de ladder(s) die toegang verschaffen tot de zolderruimte(s) en de 
zolderruimte(s) zelf met alle aanhorigheden (zoals: vloeren, plafonds en wanden, verlichtings- 
en verluchtingselementen); 
- het gemeenschappelijk inkompad(en), de gemeenschappelijke inkom(men) en de 
gemeenschappelijke inkomhal(len) die toegang verschaffen tot de traphal(len), met alle 
aanhorigheden (zoals: deuren, vloer en vloermat, pleister- en schilderwerken, plafonds en 
wanden, verlichtings- en verluchtingselementen); 
- de traphal(len), de trappen, de bordessen, de trapleuningen, met alle aanhorigheden (zoals: 
deuren, vloer en vloermat, pleister- en schilderwerken, plafonds en wanden, verlichtings- en 
verluchtingselementen); 
- de gemeenschappelijke meterruimte(s), met alle aanhorigheden (zoals: deuren, vloeren, 
pleister- en schilderwerken, plafonds en wanden, verlichtings- en verluchtingselementen); 
- de algemene water-, elektriciteits- en gasmeters; 
- de gemeenschappelijke vuilniscontainerruimte(s), met alle aanhorigheden (zoals: vloeren, 
plafonds en wanden, verlichtings- en verluchtingselementen); 
- de gemeenschappelijke fietsenstalling(en), met alle aanhorigheden (zoals: de op de bodem 
aangebrachte verflijnen die deze ruimte afbakenen); 
- de gemeenschappelijke onderhoudsruimte(s), met alle aanhorigheden (zoals: vloeren, plafonds 
en wanden, verlichtings- en verluchtingselementen); 
- de ruimte(s) voor de brievenbussen en de kast(en) waarin de brievenbussen zich bevinden; 
- de gemeenschappelijke delen van de bel-, en de parlo- of videofooninstallatie(s) met de 
daaraan verbonden deuropener(s); 
- alles wat dienstig is voor de brandbestrijding en zich bevindt in de gemeenschappelijke delen; 
- de gemeenschappelijke leidingen van alle aard voor water, elektriciteit, gas, riolering, 
telecommunicatie, radio- en televisiedistributie, zelfs indien deze zich in een privatief deel 
bevinden, behoudens nochtans de delen van deze leidingen in een privatieve kavel indien deze 
delen van leidingen tot uitsluitend en particulier gebruik van deze privatieve kavel dienen; 
- de gebeurlijk gemeenschappelijke delen van de verwarmingsinstallaties (zoals: de leidingen); 
- de afvoerputten, septische putten, toezichtputten en dergelijke meer; 
- de rioleringen met toezichtputjes en afloopbuizen; 
- alle buizenschachten, verluchtingskanalen, schouwen, kanalisaties, kokers en 
gemeenschappelijke installaties, bestemd tot gebruik van meer dan één privatieve kavel, zelfs 
indien deze zich in een privatieve kavel bevinden; 
- de gebeurlijke waterpompen; 
- de gemeenschappelijke poort(en), de gemeenschappelijke in- en uitrit(ten), en de 
manoeuvreerruimte(s), die toegang verschaffen tot de parkeerplaatsen of garageboxen, met alle 
aanhorigheden (zoals: bodemverharding, afwaterings- en eventuele verlichtingselementen); 
- de gemeenschappelijke groenzone(s), met alle aanhorigheden (zoals: bodembedekking, 
beplanting, afwaterings- en eventuele verlichtingselementen); 
- alle aanhorigheden van de gemeenschappelijke ruimten (zoals: deuren, vloeren, pleister- en 
schilderwerken, versieringen, vensters, plafonds en wanden, verlichtings- en 
verluchtingselementen); 
- en in het algemeen alle zaken die dienen of onmisbaar zijn voor het appartementsgebouw als 
geheel beschouwd en die alzo bestemd of dienstig zijn voor alle of voor enkele privatieve kavels 
van het appartementsgebouw. 
Voorgaande opsomming is niet limitatief, maar exemplatief. 
De privatieve delen: 
Begrip: 
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De hierna beschreven gedeelten van het appartementsgebouw zijn bestemd tot exclusief of 
privatief eigendomsrecht. Elk onderdeel met een dergelijke bestemming wordt privatief gedeelte 
of kavel genoemd. 
Beschrijving: 
Elke privatieve kavel omvat in privatieve en uitsluitende eigendom alles wat tot het uitsluitend 
privégebruik van een privatieve kavel bestemd is, zelfs indien deze zich in gemeenschappelijke 
delen of in een andere privatieve kavel bevinden, zoals onder meer: 
1. De samenstellende elementen van de kavels en hun privatieve toebehoren aan de binnenzijde 
ervan, zoals: 
– de vloerbekleding met de chape en eerste ondervloer, met uitzondering van gemene gewelven 
en betonskelet; 
- de binnenmuren en afsluitingen in de kavels, met uitzondering van de muren die tevens 
steunmuren zijn; 
- de inkomdeur, de binnendeuren, de raamkaders en de vensterglazen; 
- de bepleistering en de bekleding van muren en plafonds met hun versiering; 
- het binnenschrijnwerk en het ijzerwerk; 
- de keuken-, sanitaire- en elektrische installaties; 
- de privatieve brandbestrijdingsinstallatie; 
- het privatief deel van de bel-, en de parlo- of videofooninstallatie met de daaraan verbonden 
deuropener;  
- de privatieve installaties der nutsvoorzieningen zoals meters, apparaten, toevoer- en 
afvoerleidingen voor elektriciteit, water, gas, verwarming, telecommunicatie, radio- en 
televisiedistributie; 
- de niet-dragende scheidsmuren tussen een gemeenschappelijk deel en een privatieve kavel, 
voor wat betreft de helft gelegen langs de zijde van de privatieve delen; 
- en in het algemeen alles wat zich binnen elke kavel bevindt en tot het uitsluitend gebruik van 
die kavel bestemd is. 
2. Aanhorigheden die zich buiten een privatieve kavel bevinden, doch uitsluitend ten dienste 
zijn van één bepaalde kavel, zoals: 
- de delen van de bel-, en de parlo- of videofooninstallatie(s) met de daaraan verbonden 
deuropener, die gelegen zijn buiten de kavel, behalve de delen die tot de gemeenschappelijke 
installatie ervan behoren; 
- de belinstallaties aan de ingangsdeuren tot de appartementen; 
- de dakkoepels en luchtsassen aangebracht in de plafondplaat van een privatieve kavel; 
- de eventueel in overeenstemming met het reglement op de mede-eigendom geplaatste 
vliegenramen, rolluiken en/of zonneblinden; 
- de eventuele privatieve installaties der nutsvoorzieningen zoals meters, apparaten, toevoer- en 
afvoerleidingen voor water, elektriciteit, gas, verwarming, telecommunicatie, radio- en 
televisiedistributie; 
- de afzonderlijke brievenbussen. 
Deze opsomming is niet limitatief, maar exemplatief. 
Opsomming der privatieve kavels met hun aandeel in de gemeenschappelijke delen: 
Hierna volgt de beschrijving van de privatieve kavels met vermelding van hun aandeel in de 
gemeenschappelijke delen. 
A) GELIJKVLOERSE VERDIEPING 
Op de gelijkvloerse verdieping bevinden er zich zestien garages gemerkt “G.0” t.e.m. “G.15”, te 
beginnen bij de garage die zich het dichtst bij de straat bevindt. Daarnaast bevinden er zich op 
de gelijkvloerse verdieping twee appartementen, gemerkt “ “GV.L” en “GV.R”. 
* De garage “G.0” , omvat: 
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1) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met poort; 
2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: één/honderdste (1/100-ste) in de 
gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. 
Ingevolge aanvraag tot voorafgaandelijke perceelsidentificatie werd aan voorschreven 
onroerend goed door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie volgend 
perceelnummer toegekend A 702/H/3 P0006. 
* De garage “G.1” , omvat: 
1) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met poort; 
2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: twee/honderdsten (2/100-sten) in de 
gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. 
Ingevolge aanvraag tot voorafgaandelijke perceelsidentificatie werd aan voorschreven 
onroerend goed door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie volgend 
perceelnummer toegekend A 702/H/3 P0007. 
* De garage “G.2” , omvat: 
1) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met poort; 
2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: één/honderdste (1/100-ste) in de 
gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. 
Ingevolge aanvraag tot voorafgaandelijke perceelsidentificatie werd aan voorschreven 
onroerend goed door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie volgend 
perceelnummer toegekend A 702/H/3 P0008. 
* De garage “G.3” , omvat: 
1) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met poort; 
2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: één/honderdste (1/100-ste) in de 
gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. 
Ingevolge aanvraag tot voorafgaandelijke perceelsidentificatie werd aan voorschreven 
onroerend goed door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie volgend 
perceelnummer toegekend A 702/H/3 P009. 
* De garage “G.4” , omvat: 
1) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met poort; 
2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: één/honderdste (1/100-ste) in de 
gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. 
Ingevolge aanvraag tot voorafgaandelijke perceelsidentificatie werd aan voorschreven 
onroerend goed door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie volgend 
perceelnummer toegekend A 702/H/3 P0010. 
* De garage “G.5” , omvat: 
1) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met poort; 
2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: één/honderdste (1/100-ste) in de 
gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. 
Ingevolge aanvraag tot voorafgaandelijke perceelsidentificatie werd aan voorschreven 
onroerend goed door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie volgend 
perceelnummer toegekend A 702/H/3 P0011. 
* De garage “G.6” , omvat: 
1) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met poort; 
2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: één/honderdste (1/100-ste) in de 
gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. 
Ingevolge aanvraag tot voorafgaandelijke perceelsidentificatie werd aan voorschreven 
onroerend goed door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie volgend 
perceelnummer toegekend A 702/H/3 P0012. 
* De garage “G.7” , omvat: 
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1) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met poort; 
2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: één/honderdste (1/100-ste) in de 
gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. 
Ingevolge aanvraag tot voorafgaandelijke perceelsidentificatie werd aan voorschreven 
onroerend goed door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie volgend 
perceelnummer toegekend A 702/H/3 P0013. 
* De garage “G.8” , omvat: 
1) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met poort; 
2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: één/honderdste (1/100-ste) in de 
gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. 
Ingevolge aanvraag tot voorafgaandelijke perceelsidentificatie werd aan voorschreven 
onroerend goed door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie volgend 
perceelnummer toegekend A 702/H/3 P0014. 
* De garage “G.9” , omvat: 
1) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met poort; 
2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: één/honderdste (1/100-ste) in de 
gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. 
Ingevolge aanvraag tot voorafgaandelijke perceelsidentificatie werd aan voorschreven 
onroerend goed door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie volgend 
perceelnummer toegekend A 702/H/3 P0015. 
* De garage “G.10” , omvat: 
1) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met poort; 
2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: één/honderdste (1/100-ste) in de 
gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. 
Ingevolge aanvraag tot voorafgaandelijke perceelsidentificatie werd aan voorschreven 
onroerend goed door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie volgend 
perceelnummer toegekend A 702/H/3 P0016. 
* De garage “G.11” , omvat: 
1) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met poort; 
2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: één/honderdste (1/100-ste) in de 
gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. 
Ingevolge aanvraag tot voorafgaandelijke perceelsidentificatie werd aan voorschreven 
onroerend goed door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie volgend 
perceelnummer toegekend A 702/H/3 P0017. 
* De garage “G.12” , omvat: 
1) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met poort; 
2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: één/honderdste (1/100-ste) in de 
gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. 
Ingevolge aanvraag tot voorafgaandelijke perceelsidentificatie werd aan voorschreven 
onroerend goed door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie volgend 
perceelnummer toegekend A 702/H/3 P0018. 
* De garage “G.13” , omvat: 
1) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met poort; 
2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: één/honderdste (1/100-ste) in de 
gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. 
Ingevolge aanvraag tot voorafgaandelijke perceelsidentificatie werd aan voorschreven 
onroerend goed door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie volgend 
perceelnummer toegekend A 702/H/3 P0019. 
* De garage “G.14” , omvat: 
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1) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met poort; 
2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: één/honderdste (1/100-ste) in de 
gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. 
Ingevolge aanvraag tot voorafgaandelijke perceelsidentificatie werd aan voorschreven 
onroerend goed door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie volgend 
perceelnummer toegekend A 702/H/3 P0020. 
* De garage “G.15” , omvat: 
1) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met poort; 
2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: één/honderdste (1/100-ste) in de 
gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. 
Ingevolge aanvraag tot voorafgaandelijke perceelsidentificatie werd aan voorschreven 
onroerend goed door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie volgend 
perceelnummer toegekend A 702/H/3 P0021. 
* Het appartement “GV.L” , gelegen op de gelijkvloerse verdieping links met bus nummer 1 
omvat: 
1) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhall, woonkamer met open keuken, terras ter 
hoogte van woonkamer, badkamer, berging met cv en twee slaapkamers; 
2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: elf/honderdsten (11/100-sten) in de 
gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. 
Ingevolge aanvraag tot voorafgaandelijke perceelsidentificatie werd aan voorschreven 
onroerend goed door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie volgend 
perceelnummer toegekend A 702/H/3 P022. 
* Het appartement “GV.R” , gelegen op de gelijkvloerse verdieping rechts met bus nummer 2, 
omvat: 
1) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhall, woonkamer met open keuken, terras ter 
hoogte van woonkamer, badkamer, berging met cv en twee slaapkamers; 
2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: twaalf/honderdsten (12/100-sten) in de 
gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. 
Ingevolge aanvraag tot voorafgaandelijke perceelsidentificatie werd aan voorschreven 
onroerend goed door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie volgend 
perceelnummer toegekend 702/H/3 P023. 
B) EERSTE VERDIEPING 
Op de eerste verdieping bevinden er zich twee appartementen, gemerkt “1V.L” en “1V.R”. 
* Het appartement “1V.L” , gelegen op de eerste verdieping links met bus nummer 3, omvat: 
1) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhall, woonkamer met open keuken, badkamer, 
berging, twee slaapkamers, en een terras aan de woonkamer met berging en cv; 
2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: twaalf/honderdsten (12/100-sten) in de 
gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. 
Ingevolge aanvraag tot voorafgaandelijke perceelsidentificatie werd aan voorschreven 
onroerend goed door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie volgend 
perceelnummer toegekend A 702/H/3 P001. 
* Het appartement “1V.R” , gelegen op de eerste verdieping rechts met bus nummer 4, omvat: 
1) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhall, woonkamer met open keuken, badkamer, 
berging, twee slaapkamers, en een terras aan de woonkamer met berging en cv; 
2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: twaalf/honderdsten (12/100-sten) in de 
gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. 
Ingevolge aanvraag tot voorafgaandelijke perceelsidentificatie werd aan voorschreven 
onroerend goed door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie volgend 
perceelnummer toegekend A 702/H/3 P002. 
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C) TWEEDE VERDIEPING 
Op de tweede verdieping bevinden er zich twee appartementen, enerzijds het appartement 
gemerkt “2V.L” en anderzijds het duplexappartement gemerkt “2V.R” en 3V”. 
* Het appartement “2V.L” , gelegen op de tweede verdieping links met bus nummer 5, omvat: 
1) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhall, woonkamer met open keuken, badkamer, 
berging, twee slaapkamers, en een terras aan de woonkamer met berging en cv; 
2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: twaalf/honderdsten (12/100-sten) in de 
gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. 
Ingevolge aanvraag tot voorafgaandelijke perceelsidentificatie werd aan voorschreven 
onroerend goed door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie volgend 
perceelnummer toegekend A 702/H/3 P003. 
* Het duplexappartement “2V.R” , gelegen op de tweede verdieping rechts met bus nummer 6 
met zolderruimte zoals hierna gemeld, omvat: 
1) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkomhall, woonkamer met open keuken, badkamer, 
berging, twee slaapkamers, en een terras aan de woonkamer met berging en cv; 
2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: twaalf/honderdsten (12/100-sten) in de 
gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. 
Ingevolge aanvraag tot voorafgaandelijke perceelsidentificatie werd aan voorschreven 
onroerend goed door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie volgend 
perceelnummer toegekend A 702/H/3 P004. 
D) ZOLDERVERDIEPING 
Op de zolderverdieping bevindt er zich één zolderruimte, gemerkt “3V”, hetgeen behoort bij 
het appartement “2V.R” zodat het samen één duplexappartement vormt. 
* De zolderruimte “3V” , gelegen op de zolderverdieping, omvat: 
1) in privatieve en uitsluitende eigendom: living met open keuken, toilet, badkamer, berging 
met cv en twee slaapkamers; 
2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: twaalf/honderdsten (12/100-sten) in de 
gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. 
Ingevolge aanvraag tot voorafgaandelijke perceelsidentificatie werd aan voorschreven 
onroerend goed door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie volgend 
perceelnummer toegekend A 702/H/3 P0005. 
Nieuw gevestigde erfdienstbaarheden en bijzondere voorwaarden: 
Door de juridische verdeling van het appartementsgebouw in privatieve kavels, die in deze 
basisakte werd tot stand gebracht, ontstaan er erfdienstbaarheden en gemeenschappen uit de 
aard en de indeling van het appartementsgebouw met zijn ganse infrastructuur. 
Ze vinden hun oorsprong in de bestemming van de huisvader zoals omschreven in de artikelen 
692 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, in de wil van de bouwheer, in de plannen en 
bestekken van de architect, in de uitvoering van de werken, in het doelmatig gebruik dat van het 
appartementsgebouw gemaakt wordt en in de overeenkomsten tussen partijen die, door hun 
aankoop, de basisakte en het reglement van mede-eigendom onderschrijven. 
Dit geldt in het algemeen voor: 
- de toegang tot de funderingen en de gemeenschappelijke kanalen voor toevoer en afvoer van 
water en rioleringen en de erbij behorende buizen en kokers; 
- de toegang tot de gemene delen van leidingen en kanalen van alle aard in het ganse 
appartementsgebouw; 
- de lichten en zichten tussen de kavels onderling en tussen de kavels en de gemeenschappelijke 
delen; 
- alle gemeenschappen die bestaan tussen privatieve kavels onderling of tussen privatieve kavels 
en gemeenschappelijke delen. 
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Dit geldt in het bijzonder voor: 
De toegang – langs de daartoe voorziene luiken in de tuinen waarvan het uitsluitend genot en 
gebruik is toegekend aan de appartementen gelegen op de gelijkvloerse verdieping – tot de 
regenwaterputten, septische putten en de toezichtsputten, welke te allen tijde gegarandeerd dient 
te blijven voor de Syndicus en elke daartoe aangewezen aannemer, uitvoerder van ruimings-, 
onderhouds- of herstellingswerken. 
 

REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM 
 

I. INLEIDING 
 

1. BEGINSELEN 
In overeenstemming met de bepalingen van de Wet van dertig juni negentienhonderd 
vierennegentig betreffende de mede-eigendom, wordt een reglement van mede-eigendom 
opgesteld waarin de rechten en plichten van de mede-eigenaars worden geregeld betreffende de 
privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten evenals de wijze van beheer van het 
appartementsgebouw. 
Het reglement van mede-eigendom moet bevatten: 
1° de beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de 
privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten. 
2° de criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de lasten. 
3° de regels betreffende de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheid van de 
Algemene Vergadering. 
4° de wijze van benoeming van een Syndicus, de omvang van diens bevoegdheid en de duur van 
zijn mandaat. 
Bovendien bevat het reglement van mede-eigendom de gegevens en bepalingen betreffende de 
rechtspersoon van de Vereniging van Mede-Eigenaars en haar rechtspersoonlijkheid. 
 

2. DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 
1) RECHTSPERSOONLIJKHEID: 
Deze akte, die de statuten omvat van de Vereniging van Mede-Eigenaars, zal overeenkomstig 
artikel 1 van de Hypotheekwet, worden overgeschreven op het bevoegde hypotheekkantoor. 
Deze statuten krijgen na overschrijving op het hypotheekkantoor uitwerking zodra minstens één 
privatieve kavel wordt overgedragen of toebedeeld. Overeenkomstig de Wet verkrijgt de 
Vereniging van Mede-Eigenaars vanaf dat ogenblik rechtspersoonlijkheid. 
2) RECHTSVORM: 
De Vereniging van Mede-Eigenaars is een privaatrechtelijke rechtspersoon met burgerlijk doel. 
3) NAAM: 
De vereniging van Mede-Eigenaars draagt dan de benaming: “Vereniging van Mede-
Eigenaars van het appartementsgebouw te 9190 Stekene, Kerkstraat 95” of in het kort 
“VME van het appartementsgebouw te 9190 Stekene, Kerkstraat 95”. 
4) ZETEL: 
De zetel van de Vereniging van Mede-Eigenaars is gevestigd te 9190 Stekene, Kerkstraat 95. 
5) ONDERNEMINGSNUMMER : 
De Vereniging van Mede-Eigenaars is als rechtspersoon onderworpen aan: 
- de Wet van zestien januari tweeduizend en drie houdende oprichting van een Kruispuntbank 
van Ondernemingen, modernisering van het handelsregister, oprichting van erkende 
ondernemingsloketten, en houdende diverse bepalingen; 
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- en artikel 9 van het Koninklijk Besluit van zesentwintig juni tweeduizend en drie houdende 
aanwijzing van de overheden, administraties en diensten die betreffende bepaalde categorieën 
van ondernemingen belast zijn met de eenmalige inzameling en het actualiseren van gegevens 
bedoeld in artikel 6 van de Wet van zestien januari tweeduizend en drie. 
De aanvraag van haar ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, zal 
geschieden, op verzoek van de ondergetekende notaris – ter gelegenheid van de neerlegging ter  
overschrijving van de onderhavige statuten – door de ratio loci bevoegde hypotheekbewaarder. 
De Vereniging van Mede-Eigenaars is ertoe gehouden haar ondernemingsnummer te vermelden 
op al haar uitgaande documenten, dit op straffe van geldboete, en voor akten van rechtspleging 
zelfs op straffe van onontvankelijkheid. 
6) DOEL: 
Het doel van de Vereniging van Mede-Eigenaars bestaat uitsluitend in het behoud en het beheer 
van het gebouw of de groep van gebouwen. 
7) DUUR: 
De Vereniging van Mede-Eigenaars bestaat voor onbepaalde duur. 
8) VERMOGEN: 
De Vereniging van Mede-Eigenaars kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen 
nodig voor de verwezenlijking van haar doel. 
9) BOEKJAAR : 
Het boekjaar van de Vereniging van Mede-Eigenaars valt samen met het kalenderjaar. 
10) VOORWERP VAN DE UITVOERING VAN VEROORDELINGEN : 
Beslissingen waarbij de Vereniging van Mede-Eigenaars wordt veroordeeld, worden uitgevoerd 
op het vermogen van de Vereniging van Mede-Eigenaars. Indien dit vermogen niet toereikend 
is, kunnen zij bovendien worden uitgevoerd op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar 
evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen. Dit alles mits de uitzondering 
navermeld onder punt “III.3.2)D)” met verwijzing naar punt “II.2.3)G)”. 
11) RECHTSVORDERINGEN: 
A) DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS: 
De Vereniging van Mede-Eigenaars is bevoegd om in rechte op te treden, als eiser en als 
verweerder. 
B) DE MEDE-EIGENAARS: 
B.1. Betreffende de privatieve kavels: 
Iedere mede-eigenaar kan alle rechtsvorderingen betreffende zijn privatieve kavel alleen 
instellen. Van een rechtsvordering die de andere mede-eigenaars kan aanbelangen, dient hij 
echter vooraf de Syndicus in te lichten. De Syndicus dient dan op zijn beurt de andere mede-
eigenaars in te lichten. 
B.2. Betreffende de Algemene Vergadering: 
- Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen binnen een termijn die deze laatste vaststelt, 
de bijeenroeping van een Algemene Vergadering te gelasten ten einde over een door 
voornoemde mede-eigenaar bepaald voorstel te beraadslagen, wanneer de Syndicus verzuimt of 
onrechtmatig weigert zulks te doen, zoals bepaald onder punt “IV.4.1)E)”. 
- 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 drie maanden te rekenen van het tijdstip waarop 
de belanghebbende kennis heeft genomen van de beslissing. 
De mede-eigenaar die op rechtmatige wijze is opgeroepen, wordt geacht kennis van de 
beslissing te hebben genomen op het tijdstip waarop ze door de Algemene Vergadering is 
goedgekeurd. 
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- Ieder benadeeld mede-eigenaar kan aan de rechter vragen om zich in de plaats te stellen van de 
Algemene Vergadering voor het nemen van een beslissing, wanneer een minderheid van de 
mede-eigenaars de Algemene Vergadering op onrechtmatige wijze belet een beslissing te nemen 
met een door de Wet of de statuten opgelegde meerderheid. 
- Ieder mede-eigenaar kan aan de rechter de toelating vragen, wanneer in de Algemene 
Vergadering de vereiste meerderheid niet wordt behaald, om dringende en noodzakelijke of 
nuttige werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke delen, zoals bepaald onder punt 
“II.2.3)G)”. 
-Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen de verdeling van de gemene lasten te wijzigen 
indien de verdeling onjuist is berekend of de verdelingswijze van de gemene lasten te wijzigen 
indien deze onjuist is geworden ingevolge aan het appartementsgebouw aangebrachte 
wijzigingen, of hem een persoonlijk nadeel veroorzaakt, zoals bepaald onder punt “III.3.3)”. 
12) ONTBINDING EN VEREFFENING : 
A) DE ONTBINDING: 
De Vereniging van Mede-Eigenaars is ontbonden vanaf het ogenblik dat, om welke reden ook, 
de onverdeeldheid ophoudt te bestaan. 
De enkele vernieling, zelfs volledig, van het gebouw heeft niet de ontbinding van de vereniging 
tot gevolg. 
De Algemene Vergadering kan de vereniging alleen ontbinden bij eenparigheid van stemmen 
van alle mede-eigenaars. Deze beslissing wordt bij authentieke akte vastgesteld. 
De rechter spreekt de ontbinding van de Vereniging van Mede-Eigenaars uit op verzoek van 
iedere belanghebbende die een gegronde reden kan aanvoeren. 
B) DE VEREFFENING: 
De Vereniging van Mede-Eigenaars wordt, na haar ontbinding, geacht voort te bestaan voor 
haar vereffening. 
Alle stukken uitgaande van een ontbonden Vereniging van Mede-Eigenaars vermelden dat zij in 
vereffening is. 
Voor zover niets anders is bepaald in de statuten of in een overeenkomst, bepaalt de Algemene 
Vergadering de wijze van vereffening en wijst zij één of meer vereffenaars aan. 
Indien de Algemene Vergadering nalaat die personen aan te wijzen, wordt de Syndicus belast 
met de vereffening van de vereniging. 
De artikelen 181 tot 188 en 195 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 vastgesteld, die overgeschreven 
wordt op het hypotheekkantoor. 
De akte 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 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. 
Alle rechtsvorderingen tegen de mede-eigenaars, de vereniging van de mede-eigenaars, de 
Syndicus en de vereffenaars verjaren door verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de voormelde 
overschrijving op het hypotheekkantoor. 
 

II. BESCHRIJVING VAN DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN IED ERE MEDE-
EIGENAAR BETREFFENDE DE PRIVATIEVE EN DE GEMEENSCHA PPELIJKE 

GEDEELTEN 
 

1. PRIVATIEVE DELEN 



 16

1) BEGINSELEN: 
A) De mede-eigenaars hebben het genot en gebruik van hun respectieve privatieve kavels 
binnen de perken vastgesteld door de Wet en dit reglement van mede-eigendom. 
B) Het is de mede-eigenaars verboden privatieve elementen die zichtbaar zijn van op de straat of 
vanuit de gemeenschappelijke delen binnen dit appartementsgebouw, te wijzigen. 
Het is de mede-eigenaars wel toegestaan de interne verdeling van hun privatieve kavel te 
wijzigen, maar op eigen kost en verantwoordelijkheid, en mits naleving van de bepalingen van 
dit algemeen reglement van mede-eigendom en de toepasselijke voorschriften inzake 
stedenbouw en ruimtelijke ordening. 
2) BESTEMMING: 
A) BEWONING EN GEBRUIK: 
A.1. Bewoning: 
- De appartementen die naar inrichting bestemd blijken voor privébewoning mogen maximaal 
bewoond worden door een aantal personen dat in verhouding staat tot de inrichting en de 
oppervlakte van deze appartementen. Wanneer een appartement bestemd voor privébewoning 
betrokken wordt door een groter aantal personen, en dit aanleiding geeft tot een verhoging van 
de gemeenschappelijke lasten, dan kan de Algemene Vergadering beslissen dat, in afwachting 
van het beëindigen van deze toestand, de bijdrage van de betrokken mede-eigenaar in deze 
gemeenschappelijke lasten op forfaitaire wijze verhoogd wordt. 
- In de appartementen die naar inrichting bestemd blijken voor privébewoning wordt het houden 
van huisdieren verboden. 
A.2. Gebruik 
- Algemeen: 
Elke gebruiksvorm dient de rust en de veiligheid van de bewoners van het appartementsgebouw 
evenals de esthetiek en de globale harmonie van het appartementsgebouw, te waarborgen. 
- Vensters: 
Ter afscherming van de vensters der appartementen is het aan de straatzijde verplicht gordijnen 
aan te wenden die van transparant witte kleur zijn en de gehele hoogte en breedte van de 
vensters bestrijken. 
Ter afscherming van de vensters der appartementen is het slechts toegelaten vliegenramen, 
rolluiken en/of zonneblinden te plaatsen van een door de Syndicus aangegeven type en kleur, 
eenvormig voor het hele appartementsgebouw. 
- Terrassen: 
De eigenaars van de appartementen zullen instaan voor het onderhoud van hun terrassen, met 
inachtname van de esthetiek en de globale harmonie. 
De Syndicus dient daarop toezicht uit te oefenen gezien een verwaarloosd aspect schade kan 
berokkenen aan de waarde en het genot van al de privatieve kavels en van het gehele 
appartementsgebouw. 
Zo een eigenaar inzake onderhoud in gebreke blijft, kan de syndicus, één maand na 
ingebrekestelling bij aangetekend schrijven, de betrokken terrassen doen onderhouden op kosten 
van de in gebreke gebleven eigenaar. 
- Garageboxen of parkeerplaatsen: 
Bij ontstentenis van een andersluidend besluit van de Algemene Vergadering genomen met een 
meerderheid van drie/vierden van alle aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, wordt het 
gebruik van de garageboxen of parkeerplaatsen onderworpen aan de navolgende reglementen: 
De garageboxen of parkeerplaatsen mogen enkel gebruikt worden voor het stallen van 
voertuigen op luchtbanden die door hun afmetingen de afgebakende grenzen van de garagebox 
of de parkeerplaats niet overschrijden en die een maximaal gewicht hebben van tweeduizend 
achthonderd kilogram. 
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De gebruikers van de garageboxen of parkeerplaatsen dienen zich te schikken naar de 
exploitatiereglementen en –voorwaarden opgelegd door de bevoegde overheden. 
Er mogen in de garageboxen of op de parkeerplaatsen slechts gevaarlijke of brandbare stoffen 
gebruikt of opgeslagen worden in zoverre zij zich bevinden in de normale brandstofvergaarbak 
van de gestalde wagens en zij niet bijzonder vergunningplichtig zijn. 
De toegangsweg naar en de manoeuvreerruimte voor de garageboxen of parkeerplaatsen dient 
steeds vrij te blijven, zodat het te allen tijde verboden is daar voertuigen of andere voorwerpen 
te laten staan, zelfs tijdelijk. Het wassen van wagens is er echter toegelaten voor zover dit geen 
hinder met zich brengt voor de medegebruikers. 
De rust en de veiligheid van de bewoners van het appartementsgebouw dient door de gebruikers 
van de garageboxen of parkeerplaatsen gewaarborgd te blijven, aldus zal op de toegangsweg 
naar en de manoeuvreerruimte voor de garageboxen of parkeerplaatsen slechts een stapvoetse 
snelheid toegestaan zijn, en zal het te allen tijde verboden zijn motoren nutteloos te laten 
draaien of gebruik te maken van toeters of andere geluidmakende verwittigingssystemen of van 
een vrije uitlaatbuis. 
Bij eventuele ongevallen zal de wegcode naar analogie toegepast worden. 
- Naamplaatjes: 
Het is de eigenaars en/of bewoners verboden buiten hun privatieve kavels eigenhandig 
naamplaatjes aan te brengen. Op hun verzoek zal de Syndicus, deze, met oog voor 
eenvormigheid, bevestigen of doen bevestigen op de deuren der privatieve kavels, aan de bel en 
op de brievenbus. 
- Antennes, ontvangers of toestellen voor het opvangen of omzetten van zon- of windenergie: 
Bij ontstentenis van een andersluidend besluit van de Algemene Vergadering genomen met een 
meerderheid van drie/vierden van alle aanwezige of vertegenwoordigde stemme, is het 
bevestigen van antennes, ontvangers of toestellen voor het opvangen of omzetten van zon- of 
windenergie, aan de buitenmuur of op het terras van een privatieve kavel, niet toegelaten. 
De Algemene Vergadering kan slechts andersluidend besluiten na advies van de oorspronkelijke 
architect of een door de Syndicus aangewezen architect. 
Bij andersluidend besluit dienen de toegelaten antennes, ontvangers of toestellen voor het 
opvangen of omzetten van zon- of windenergie – mits naleving van de toepasselijke 
voorschriften inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening – bevestigd te worden op de door 
voorschreven architect aangegeven plaats. 
- Toestellen voor airconditioning: 
Het bevestigen van toestellen voor airconditioning aan de buitenmuur of op het terras van een 
privatieve kavel, is slechts toegelaten indien: 
. deze toestellen de maximumnorm van vijftig DBA niet overschrijden; 
. de bevestiging van deze toestellen onderworpen werd aan het advies van de oorspronkelijke 
architect of een door de Syndicus aangewezen architect; 
. deze toestellen bevestigd worden op een door voorschreven architect aangegeven plaats. 
- Aansprakelijkheid: 
Elke eigenaar of bewoner die gebruik maakt van een privatief deel op zulkdanige wijze dat 
daardoor schade berokkend wordt aan de gemeenschappelijke delen, aan andere privatieve delen 
of aan derden, is hiervoor aansprakelijk, zodra vaststaat dat de schade werd veroorzaakt door dit 
gebruik. 
B) INRICHTINGEN EN ACTIVITEITEN: 
B.1.Algemeen: 
-Het is in geen geval toegelaten in dit appartementsgebouw lokalen aan te wenden voor: 
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* het vestigen van inrichtingen opgenomen in de lijst van inrichtingen die bodemverontreiniging 
kunnen veroorzaken als bedoeld in artikel 2,14° en artikel 6 van het Decreet betreffende de 
bodemsanering en de bodembescherming. 
* het vestigen van een horecazaak en/of nachtwinkel. 
- Het is slechts na goedkeuringsbesluit van de Algemene Vergadering genomen met een 
meerderheid van drie/vierden van alle aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, toegelaten in 
dit appartementsgebouw lokalen aan te wenden voor het vestigen van inrichtingen of het 
uitvoeren van activiteiten onderworpen aan de voorafgaandelijke meldings- of 
vergunningsplicht zoals bedoeld in het Decreet van de Vlaamse Raad van achtentwintig juni 
negentienhonderd vijfentachtig betreffende de milieuvergunning en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten. 
B.2. In appartementen die naar inrichting bestemd blijken voor privébewoning: 
Voor de appartementen die naar inrichting bestemd blijken voor privébewoning is toelaatbaar 
de gehele of gedeeltelijke aanwending voor de uitoefening van een vrij beroep of een 
kantooractiviteit; 
Deze toelaatbaarheid blijft echter steeds afhankelijk van: 
- de verenigbaarheid met de toepasselijke voorschriften inzake stedenbouw en ruimtelijke 
ordening; 
- het niet, door de aard van het beroep of de activiteit, berokkenen van ernstige hinder of nadeel 
aan de medebewoners, bijvoorbeeld door het niet stroken met de hygiëne of de gangbare moraal 
of door het aantrekken van een overmatige toeloop van cliënteel; 
Wanneer een appartement dat naar inrichting bestemd is voor privébewoning geheel of 
gedeeltelijk aangewend wordt voor de uitoefening van een vrij beroep of een kantooractiviteit, 
en dit aanleiding geeft tot een verhoging van de gemeenschappelijke lasten, dan kan de 
Algemene Vergadering beslissen dat, in afwachting van het beëindigen van deze toestand, de 
bijdrage van de betrokken mede-eigenaar in deze gemeenschappelijke lasten op forfaitaire wijze 
verhoogd wordt. 
C) PUBLICITEIT: 
C.1. Algemeen: 
Slechts deze vormen van publiciteit zijn toegelaten: 
- deze die verenigbaar zijn met de toepasselijke voorschriften inzake stedenbouw en ruimtelijke 
ordening; 
- deze die zich bevinden aan de binnenzijde van een privatieve kavel achter het raam en 
maximaal twintig procent van de glasoppervlakte in beslag nemen; 
- deze die zich bevinden aan de buitenmuur van een privatieve kavel binnen de grenzen van de 
betrokken privatieve kavel, bepaald door de binnenzijde van de zijmuren, de bovenzijde van de 
ondervloerplaat en de onderzijde van de plafondplaat. 
C.2. Lichtreclame: 
Lichtreclame is slechts toegelaten indien: 
- deze onderworpen werd aan het advies van de Syndicus en het advies van de oorspronkelijke 
architect of een door de Syndicus aangewezen architect; 
- deze niet bestendig uitdooft en weer oplicht; 
- deze de medebewoners op generlei wijze storen kan. 
C.3. Vrij beroep: 
De beoefenaar van een vrij beroep die zijn praktijk uitoefent in het gebouw mag, op de 
inkomdeur van zijn eigen privatieve kavel en op de gemeenschappelijke inkomdeur van het 
betrokken gebouw, op een door de Syndicus aan te duiden plaats, een naamplaat aanbrengen die 
niet langer mag zijn dan veertig centimeter en niet hoger mag zijn dan vijfentwintig centimeter. 
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De Syndicus kan hem tevens toelaten om in de gemeenschappelijke inkomhal van het betrokken 
gebouw, evenals in de betrokken traphal, de nodige richtingaangevende plaatjes te bevestigen 
met het oog op het aanduiden van de praktijk. 
C.4. Verkoop of verhuur: 
Voor de verkoop of de verhuur van een privatieve kavel is het steeds toegelaten een plakbrief 
aan te brengen aan het raam van de betrokken privatieve kavel. 
De Syndicus kan tevens toelaten om elders, op een door hem aangeduide plaats, een bijkomende 
plakbrief aan te brengen. 
3) TOESTAAN VAN PERSOONLIJKE OF ZAKELIJKE RECHTEN: 
A) BEGUNSTIGDE: 
A.1. Een mede-eigenaar mag op zijn privatieve kavel slechts persoonlijke rechten zoals huur of 
zakelijke rechten zoals recht van vruchtgebruik of bewoning toestaan aan eerbare en solvabele 
personen. Dezelfde verplichting rust op de houder van deze rechten inzake de overdracht van 
rechten. 
A.2. Elke overeenkomst die rechten toestaat dient het verbod te bevatten om zonder toelating 
van de mede-eigenaar over te gaan tot overdracht van rechten. 
B) RECHTEN EN PLICHTEN: 
B.1. Wanneer een mede-eigenaar op zijn privatieve kavel persoonlijke rechten of zakelijke 
rechten toestaat, dient deze mede-eigenaar bij het verlenen van de rechten aan de begunstigde 
van deze rechten kennisgeving te doen van de statuten van het appartementsgebouw, van een 
eventueel reglement van inwendige orde en van het register der notulen van de Algemene 
Vergadering der mede-eigenaars, en te bepalen dat de begunstigde onderworpen is aan de 
gemelde statuten, het gemeld reglement van inwendige orde en de gemelde notulen van de 
Algemene Vergadering der mede-eigenaars. 
B.2. Wanneer een mede-eigenaar op zijn privatieve kavel persoonlijke rechten of zakelijke 
rechten toestaat, dient deze mede-eigenaar bij het verlenen van de rechten aan de begunstigde 
ervan de verplichting op te leggen zich te verzekeren voor het huurderrisico en de 
verantwoordelijkheid ten opzichte van de andere bewoners van het appartementsgebouw en de 
buren. 
B.3. Wanneer een mede-eigenaar op zijn privatieve kavel persoonlijke rechten of zakelijke 
rechten toestaat, dient deze mede-eigenaar bij het verlenen van deze rechten, de Syndicus 
onverwijld daarvan in te lichten, met mededeling van de volledige naam en het volledige adres 
van de begunstigde ervan. Dit om de Syndicus in staat te stellen aan deze begunstigde de door 
de Wet en onderhavig reglement van mede-eigendom voorgeschreven kennisgevingen te doen. 
B.4. Wanneer de begunstigde van het persoonlijk of het zakelijk recht in gebreke blijft de 
statuten van het appartementsgebouw, het eventueel reglement van inwendige orde en de 
notulen van de Algemene Vergadering der mede-eigenaars, na te leven, zal de mede-eigenaar 
zelf instaan voor alle schade veroorzaakt door de in gebreke blijvende begunstigde, wanneer hij 
zelf in gebreke bleef de vereiste kennisgevingen aan de begunstigde of de Syndicus te doen, of 
wanneer hij niet, binnen de maand nadat hij in dat verband een tweede aangetekend schrijven 
van de Syndicus ontving, het toegestane persoonlijk of zakelijk recht verbreekt. 
4) VRIJE TOEGANG: 
A) Elke eigenaar en/of bewoner is verplicht te allen tijde aan de Syndicus vrije toegang te 
verlenen tot zijn privatieve kavel, bewoond of niet, teneinde hem toe te laten de staat van het 
gebouw te onderzoeken, op voorwaarde echter dat het algemeen belang dit vereist en dat 
voorafgaandelijk een afspraak werd gemaakt. 
B) Elke eigenaar en/of bewoner heeft de verplichting, ingeval van langdurige afwezigheid: 
- hetzij de sleutel van zijn privatieve kavel onder gezegelde omslag aan de Syndicus te 
overhandigen; 
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- hetzij de bewaarder van de sleutel aan de Syndicus bekend te maken; 
De sleutel mag slechts uit gemelde omslag gehaald worden of van gemelde bewaarder 
opgevraagd worden ingeval het gebruik ervan wezenlijk noodzakelijk is. 
Indien een eigenaar of bewoner gemelde verplichting niet zou nakomen, is hij aansprakelijk 
voor schade die tijdens zijn afwezigheid ontstaat en die door het nakomen van die verplichting 
had voorkomen kunnen worden. 
C) Elke eigenaar en/of bewoner dient, desnoods zonder verwijl, toegang te verlenen tot zijn 
privatieve kavel, aan architecten, aannemers en uitvoerders van noodzakelijke of dringende 
herstellingswerken aan de gemeenschappelijke of de privatieve delen van het gebouw. 
De eigenaar en/of bewoner zal in deze geen recht hebben op een vergoeding ingeval van 
stoornis of ongemak; hij zal wel recht hebben op herstelvergoeding ingeval van materiële 
schade. 
Met gezegde gemeenschappelijke delen van het gebouw worden onder meer bedoeld: de 
afsluitkranen of gemeenschappelijk leidingen die zich binnen de privatieve kavel bevinden. 
Met gezegde privatieve delen van het gebouw worden onder meer bedoeld: deze die andere 
mede-eigenaars toebehoren of zelfs deze die de eigenaar of bewoner van de privatieve kavel in 
kwestie toehoren, indien hij ten nadele van andere mede-eigenaars daaromtrent nalatig is. 
5) WERKEN: 
A) ALGEMEEN: 
A.1. Bij het uitvoeren van werken aan privatieve kavels: 
- dienen steeds de voorschriften van stedenbouw en ruimtelijke ordening in acht genomen te 
worden; 
- dient te allen tijde de veiligheid van de bewoners van het appartementsgebouw gewaarborgd te 
worden; 
- dient gestreefd te worden naar een zo min mogelijk verstoren van de rust van de bewoners van 
het appartementsgebouw. 
A.2. Voor werken aan privatieve kavels die de stevigheid, het comfort, de esthetiek of de 
globale harmonie van het appartementsgebouw, in het gedrang zouden kunnen brengen, moet de 
eigenaar of bewoner vooraf de Syndicus hierover inlichten en deze de plannen van de 
voorgenomen werken voorleggen. 
De Syndicus dient het advies te vragen van een door hem aangewezen architect, bij voorkeur 
deze betrokken bij de bouw van het appartementsgebouw. 
Het advies van de architect moet aan de eigenaar of bewoner worden meegedeeld binnen de 
twee maanden na het inlichten en voorleggen van plannen aan de Syndicus. 
Wanneer een negatief advies werd verleend of geen advies werd verleend binnen de voormelde 
termijn van twee maanden, dan legt de Syndicus de zaak voor aan de Algemene Vergadering en 
wordt de uitvoering der werken in elk geval geschorst tot de Algemene Vergadering haar 
instemming verleent door een meerderheid van drie/vierden van alle aanwezige of 
vertegenwoordigde stemmen. 
Wanneer een positief advies werd verleend en de instemming van de Algemene Vergadering 
werd bekomen, dan mag de eigenaar of bewoner op eigen kost en risico overgaan tot de 
uitvoering der werken. 
A.3. Wanneer werken aan privatieve kavels de verbondenheid van de privatieve kavel met de 
gemeenschappelijke nuts- en/of distributieleidingen betreffen, moet de eigenaar of bewoner 
vooraf de Syndicus hierover inlichten en deze de plannen van de voorgenomen werken 
voorleggen. 
Wanneer het resultaat van deze werken aanleiding kan geven tot een verhoging of een 
vermindering van de gemeenschappelijke lasten, dan zal de Syndicus aan de Algemene 
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Vergadering voorstellen, de bijdrage voor de betrokken privatieve kavel in deze 
gemeenschappelijke lasten op forfaitaire wijze te verhogen of te verminderen. 
A.4. Wanneer noodzakelijke of dringende herstellingswerken dienen uitgevoerd te worden aan 
een privatieve kavel, en de eigenaar of bewoner van deze privatieve kavel nalaat deze werken 
uit te voeren, terwijl dit nalaten nadeel of schade aan de andere bewoners of aan de 
gemeenschappelijke delen zou kunnen toebrengen, kan de Syndicus deze eigenaar of bewoner 
bij aangetekend schrijven in gebreke stellen en vervolgens bij verder nalaten zelf deze 
noodzakelijke of dringende herstellingswerken doen uitvoeren door de aannemer van zijn keuze 
op kosten van de in gebreke gebleven eigenaar of bewoner. 
B) BIJZONDER: SPLITSING OF SAMENVOEGING: 
Het splitsen of samenvoegen van privatieve kavels is slechts toegelaten mits goedkeuring van 
het betreffend voorstel door een meerderheid van drie/vierden van alle aanwezige of 
vertegenwoordigde stemmen binnen de Algemene Vergadering. 
Bij het splitsen van privatieve kavels worden de aandelen in de gemeenschappelijke delen die 
verbonden zijn aan de oorspronkelijke privatieve kavels herverdeeld over de nieuwe privatieve 
kavels; en bij het samenvoegen van privatieve kavels worden de aandelen in de 
gemeenschappelijke delen die verbonden zijn aan de oorspronkelijke privatieve kavels 
samengevoegd. 
C) AANSPRAKELIJKHEID: 
Elke eigenaar of bewoner die werken laat uitvoeren aan een privatief deel en daardoor schade 
berokkent aan de gemeenschappelijke delen, aan andere privatieve delen of aan derden, is 
hiervoor aansprakelijk, zodra vaststaat dat de schade werd veroorzaakt door deze werken. 
 

2. GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 
1) BEGINSELEN: 
A) De eigenaars en bewoners van privatieve kavels hebben het genot en gebruik van de 
gemeenschappelijke delen overeenkomstig de bestemming van deze gemeenschappelijke delen, 
overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke Wetgeving, dit reglement van mede-
eigendom en een eventueel reglement van inwendige orde, en overeenkomstig de 
verenigbaarheid met de gelijkaardige rechten van de andere eigenaars en bewoners. 
B) Het is de mede-eigenaars verboden wijzigingen aan te brengen aan de gemeenschappelijke 
delen, tenzij de toepasselijke Wetgeving, dit reglement van mede-eigendom of een eventueel 
reglement van inwendige orde daarin voorzien. 
2) BESTEMMING: 
A) GEBRUIK: 
A.1. Uitsluitend genot en gebruik: 
A.1.1. Tuinen of terrassen op de vaste grond: 
Wanneer, met het oog op de aanleg van een tuin of terras, aan de eigenaars of bewoners van 
bepaalde privatieve kavels, het uitsluitend genot en gebruik wordt toegekend van een gedeelte 
van de gemeenschappelijke vaste grond, dan gelden de volgende voorschriften: 
- De eigenaars of bewoners van deze privatieve kavels zullen ieder voor het gedeelte van de 
gemeenschappelijke vaste grond waarvan zij het uitsluitend genot en gebruik hebben, alleen en 
op eigen kosten instaan voor de aanleg en het onderhoud, met inachtname van de esthetiek en de 
globale harmonie. 
- De beplanting zal verplichtend bestaan uit sierplanten en uit laagbegroeiing opdat het uitzicht 
van de hoger gelegen appartemententen geenszins zou gehinderd worden. 
- De Syndicus dient toezicht uit te oefenen op de aanleg en het onderhoud gezien een 
verwaarloosd aspect schade kan berokkenen aan de waarde en het genot van al de privatieve 
kavels en van het gehele gebouw. 
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Zo een eigenaar of bewoner inzake aanleg en onderhoud in gebreke blijft, kan de Syndicus deze 
eigenaar of bewoner bij aangetekend schrijven in gebreke stellen en vervolgens bij verder 
nalaten zelf in de aanleg of het onderhoud doen voorzien door de aannemer van zijn keuze op 
kosten van de in gebreke gebleven eigenaar of bewoner. 
- Bij voortduring kan de Syndicus zelfs aan de Algemene Vergadering voorstellen om, 
beslissend met een meerderheid van vier/vijfden van alle aanwezige of vertegenwoordigde 
stemmen, het uitsluitend genot en gebruik te ontnemen aan de in gebreke blijvende eigenaar of 
bewoner. 
A.1.2. Tuinen of terrassen boven de plafondplaat van een ondergronds deel van het gebouw of 
op platte daken: 
Wanneer, met het oog op de aanleg van een tuin of terras, aan de eigenaars of bewoners van 
bepaalde privatieve kavels het uitsluitend genot en gebruik wordt toegekend van het geheel of 
een deel van een gemeenschappelijke plafondplaat van een ondergronds deel van het gebouw of 
van een gemeenschappelijk plat dak, dan gelden de volgende voorschriften: 
- De eigenaars of bewoners van deze privatieve kavels zullen ieder voor het geheel of het deel 
van de gemeenschappelijke plafondplaat van het ondergronds deel van het gebouw of van het 
gemeenschappelijk plat dak, waarvan zij het uitsluitend genot en gebruik hebben, alleen en op 
eigen kosten instaan voor de aanleg en het onderhoud, met inachtname van de esthetiek en de 
globale harmonie. 
- Bij de aanleg van de tuin of het terras mag enkel gebruik gemaakt worden van sierplanten en 
mag het uitzicht van de hoger gelegen appartementen geenszins gehinderd worden. 
-Het is verboden boven een gemeenschappelijke plafondplaat van een ondergronds deel van het 
gebouw diepwortelende beplanting aan te brengen. 
- Het is verboden op een gemeenschappelijk plat dak beplanting in vaste grond aan te brengen 
of een grasperk aan te leggen. 
- Ter verfraaiing van een terras op een gemeenschappelijk plat dak is het steeds toegelaten 
bloem- of plantenbakken te bevestigen aan de binnenzijde van de terrasleuning; het is echter 
slechts toegelaten bloem- of plantenbakken te bevestigen aan de buitenzijde van de 
terrasleuning, mits specifieke toelating van de Syndicus, met het oog op de veiligheid en de 
eenvormigheid van de gehele appartementsgebouw. 
- De Syndicus dient toezicht uit te oefenen op de aanleg en het onderhoud gezien een 
verwaarloosd aspect schade kan berokkenen aan de waarde en het genot van al de privatieve 
kavels en van het gehele gebouw. 
- Zo een eigenaar of bewoner inzake aanleg en onderhoud in gebreke blijft, kan de Syndicus 
deze eigenaar of bewoner bij aangetekend schrijven in gebreke stellen en vervolgens bij verder 
nalaten zelf in de aanleg of het onderhoud doen voorzien door de aannemer van zijn keuze op 
kosten van de in gebreke gebleven eigenaar of bewoner. 
- Bij voortduring kan de Syndicus zelfs aan de Algemene Vergadering voorstellen om, 
beslissend met een meerderheid van vier/vijfden van alle aanwezige of vertegenwoordigde 
stemmen, het uitsluitend genot en gebruik te ontnemen aan de in gebreke blijvende eigenaar of 
bewoner. 
A.2. Gemeenschappelijk genot en gebruik: 
A.2.1. Groenzones op vaste grond of boven plafondplaten van een ondergronds deel van het 
gebouw: 
- Wanneer in het appartementsgebouw een gemeenschappelijke groenzone voorzien is, dan 
mogen de eigenaars of bewoners der privatieve kavels deze groenzone slechts betreden indien 
zij daardoor de aanleg en de beplanting op generlei wijze beschadigen. 
- De aanleg en het onderhoud van de gemeenschappelijke groenzone wordt verzorgd door een 
door de Syndicus aangewezen persoon. 
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A.2.2. Platte daken: 
- Wanneer het appartementsgebouw van een plat dak voorzien is, dan mogen de eigenaars of 
bewoners der privatieve kavels dit plat dak slechts betreden mits specifieke toelating van de 
Syndicus. 
A.2.3. Meterruimtes en algemene water, elektriciteits- en gasmeters: 
- De eigenaars, bewoners en/of gebruikers der privatieve kavels, mogen de meterruimte, waarin 
zich de meters bevinden die het verbruik van hun privatieve kavel aangeven, te allen tijde 
betreden. 
- Ook de Syndicus en elke daartoe aangewezen aannemer of uitvoerder van onderhouds- of 
herstellingswerken, mogen de meterruimten ten allen tijde betreden. 
- Het is de eigenaars of bewoners der privatieve kavels echter verboden – tenzij omstandigheden 
dringend en noodzakelijke optreden vereisen – de toestand van de meters enigszins te wijzigen. 
- Slechts de Syndicus en elke daartoe aangewezen aannemer of uitvoerder van onderhouds- of 
herstellingswerken mogen deze toestand wijzigen. 
- Het is de eigenaars of bewoners der privatieve kavels te allen tijde verboden enig voorwerp 
achter te laten in de meterruimte. 
A.2.4. Fietsenstalling: 
- De eigenaars, bewoners en/of gebruikers der privatieve kavels, mogen de fietsenstalling enkel 
gebruiken voor het stallen van rijtuigen op luchtbanden bestemd voor het vervoer van personen 
(volwassen personen en/of kinderen). 
- Het is te allen tijde verboden in de fietsenstalling rijtuigen voorzien van aanhangwagens, 
zijspannen en andere zaken te laten staan, zelfs tijdelijk. 
- De rust en de veiligheid van de bewoners van het flatgebouw dient door de gebruikers van de 
fietsenstalling gewaarborgd te blijven. Het zal aldus onder meer te allen tijde verboden zijn 
gebruik te maken van toeters of andere geluidmakende verwittigingssystemen. 
B) INRICHTINGEN EN ACTIVITEITEN: 
- In de gemeenschappelijke delen mag geen inrichting worden gevestigd die opgenomen is in de 
lijst van inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken als bedoeld in artikel 2,14° 
en artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. 
- Onder voorbehoud van nadere regelingen die in een reglement van orde kunnen worden 
voorzien, is het onder meer verboden in de gemeenschappelijke hallen, gangen, trapzalen of 
bordessen, de normale doorgang te hinderen door het uitvoeren van activiteiten of het 
achterlaten van voorwerpen, zoals fietsen, kinderwagens en dergelijke. 
- Een toegeving of een gedogen ten aanzien van een activiteit die met de normale bestemming 
van gemeenschappelijke delen onverenigbaar is, kan nooit als stilzwijgende instemming worden 
beschouwd, en kan aldus op ieder ogenblik worden herroepen. 
3) WERKEN: 
A) ALGEMEEN: 
A.1. In beginsel kunnen werken aan de gemeenschappelijke delen enkel uitgevoerd worden na 
en volgens besluit van de Algemene Vergadering genomen met een meerderheid van 
drie/vierden van alle aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 
A.2. De Syndicus dient er op toe te zien dat bij de uitvoering van de werken die aan de 
gemeenschappelijke delen worden uitgevoerd de rust van de bewoners van het 
appartementsgebouw zo min mogelijk verstoord wordt. 
B) UITSLUITEND GENOT EN GEBRUIK: 
Betreffen de werken gemeenschappelijke delen waarvan het uitsluitend genot en gebruik werd 
toegekend aan de eigenaars of bewoners van bepaalde privatieve kavels, dan kunnen deze 
uitgevoerd worden, in beginsel zonder dat de Algemene Vergadering daartoe besloten heeft, 



 24

doch steeds mits inachtname van de voorwaarden gesteld voor het uitvoeren van werken aan 
privatieve kavels, zoals vermeld onder punt “II.1.5)”. 
C) BESTEMMINGSWIJZIGINGEN: 
Betreffen de werken aan de gemeenschappelijke delen een bestemmingswijziging, waaronder 
ook begrepen het uitbreiden of beperken van een uitsluitend genot en gebruik, dan kunnen deze 
enkel uitgevoerd worden na en volgens besluit van de Algemene Vergadering daartoe genomen 
met een meerderheid van vier/vijfden van alle aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 
D) BEWARING OF VOORLOPIG BEHEER: 
In geval van hoogdringendheid kan de Syndicus als daad van bewaring of voorlopig beheer 
beslissen om zonder voorafgaandelijk besluit van de Algemene Vergadering, werken te laten 
uitvoeren door een aannemer van zijn keuze. 
E) HERSTEL OF HEROPBOUW BIJ VERNIELING: 
E.1. Gedeeltelijke vernieling: 
- De vernieling van het gebouw of de groep van gebouwen zal beschouwd worden als zijnde 
gedeeltelijk, indien de waarde van het gebouw of de groep van gebouwen na de vernieling 
minstens nog één/vierde bereikt van de waarde die het gebouw of de groep van gebouwen 
vertegenwoordigde voor de vernieling, waarbij voor het bepalen van gemelde waarde in geen 
van beide gevallen rekening mag gehouden worden met de waarde van de grond. 
- De Algemene Vergadering kan met een meerderheid van vier/vijfden van alle aanwezige of 
vertegenwoordigde stemmen beslissen tot herstelling van het vernielde gedeelte. 
E.2. Volledige vernieling: 
- De vernieling van het gebouw of de groep van gebouwen zal beschouwd worden als zijnde 
volledig, ingeval de waarde van het gebouw of de groep van gebouwen na de vernieling minder 
dan één/vierde bedraagt van de waarde die het gebouw of de groep van gebouwen 
vertegenwoordigde voor de vernieling, waarbij voor het bepalen van gemelde waarde in geen 
van beide gevallen rekening gehouden mag worden met de waarde van de grond. 
- De Algemene Vergadering kan mits eenparigheid van alle mede-eigenaars beslissen tot 
volledige heropbouw van het onroerend goed. 
- Indien de Algemene Vergadering niet de vereiste eenparigheid van alle mede-eigenaars 
behaalt om te kunnen beslissen tot volledige heropbouw van het onroerend goed, dan zal dit van 
rechtswege leiden tot het ophouden van de gedwongen mede-eigendom. 
F) VERGOEDING: 
Er ontstaat voor de eigenaars of bewoners geen recht op vergoeding wegens stoornis van genot 
en gebruik, bij uitvoering van reinigings-, onderhouds-, herstellings- of vernieuwingswerken 
aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw of de groep van gebouwen. 
G) INITIATIEFRECHT VAN DE MEDE-EIGENAARS: 
G.1. Algemeen: 
Iedere mede-eigenaar kan aan de Algemene Vergadering vragen om de door hem gewenste 
werken aan de gemeenschappelijke delen uit te voeren. 
G.2. Dringende en noodzakelijke werken: 
Wanneer bij Algemene Vergadering de daartoe vereiste meerderheid niet kan bekomen worden, 
en de gewenste werken dringend en noodzakelijk zijn, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter 
toestemming vragen om deze werken, zelfstandig, doch op kosten van de Vereniging van Mede-
Eigenaars, te laten uitvoeren. 
G.3. Nuttige werken: 
Wanneer de Algemene Vergadering zich zonder gegronde reden verzet tegen de uitvoering van 
nuttige werken, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter toestemming vragen deze werken, 
zelfstandig en op eigen kosten te laten uitvoeren. 
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III. DE CRITERIA EN DE BEREKENINGSWIJZE VAN DE VERD ELING VAN DE 
LASTEN (EN DE BATEN) 

 
1. OPSOMMING DER LASTEN 

1) ALGEMEEN: 
Zijn gemeenschappelijk, zonder dat deze opsomming restrictief mag worden geïnterpreteerd, 
alle lasten die betrekking hebben op: 
- elke noodzakelijke of nuttige uitgave voor het beheer, het gebruik, de schoonmaak, het 
onderhoud, de herstelling, de eventuele vernieuwing en de verzekering van de 
gemeenschappelijke delen; 
- elke noodzakelijke of nuttige uitgave voor de aanleg, het beheer, het gebruik, de schoonmaak 
en het onderhoud van de gemeenschappelijke groenzones; 
- elke belasting, taks of retributie, die niet bij afzonderlijke aanslag ten laste van de individuele 
mede-eigenaars worden gelegd; 
- in het algemeen elke schuld en elke kost, gemaakt door of in het belang van de Vereniging van 
Mede-Eigenaars; 
- in het bijzonder ook elke schuld en elke kost verbonden aan oriënterend bodemonderzoek, 
beschrijvend bodemonderzoek, en/of bodemsanering, wanneer dat onderzoek en/of die sanering 
– ingevolge het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming en de 
bijbehorende Uitvoeringsbesluiten – vereist is voor de overdracht van een privatieve kavel; 
dit onverminderd het verhaalrecht dat de Vereniging van Mede-Eigenaars op basis van 
voorschreven Decreet en de bijbehorende Uitvoeringsbesluiten zou kunnen uitoefenen; 
en dit met uitzondering van de schulden en de kosten verbonden aan het onderzoek en/of de 
sanering – ingevolge voorschreven Decreet en de bijhorende Uitvoeringsbesluiten – vereist voor 
de overdracht door de verschijner in deze, welke schulden en kosten door deze overdragende 
partij verschuldigd zijn; 
- elke schadevergoeding door de Vereniging van Mede-Eigenaars verschuldigd; 
- elke kost verbonden aan een rechtsgeding ingespannen door of tegen de Vereniging van Mede-
Eigenaars; 
2) DE VERZEKERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN: 
A) ALGEMEEN: 
Ten gunste van alle mede-eigenaars samen, dienen verzekeringspolissen, verder blokpolissen 
genoemd, afgesloten te worden, die de navolgende risico’s dekken en waarin telkens de 
evenredigheidsregel zal uitgesloten zijn. Iedere mede-eigenaar heeft recht op een exemplaar van 
deze blokpolissen. 
B) RISICO’S: 
- Bij blokpolis dienen aldus verzekerd te worden, alle gemeenschappelijke en privatieve delen, 
van het gehele gebouw of de gehele groep van gebouwen, met uitsluiting van de inboedel, doch 
met alle daarin aanwezige onroerende voorzieningen, tegen zowel materiële schade als verlies 
van gebruik, door brand, bliksem, glasbreuk, voertuigen en vliegtuigen, ontploffing, storm, 
water, natuurramp, elektriciteitsstoornis en/of aanverwante gevaren. 
- Bij blokpolis dienen de Vereniging van Mede-Eigenaars, de mede-eigenaars, de bewoners en 
de begunstigden van persoonlijke of zakelijke rechten, verzekerd te worden voor hun 
aansprakelijkheid wegens schade op grond van artikelen 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk 
Wetboek, berokkend aan (andere) mede-eigenaars, bewoners, begunstigden van persoonlijke of 
zakelijke rechten, en derden. 
C) VERZEKERD KAPITAAL EN VERZEKERAAR: 
C.1. Basisverzekering: 



 26

- In beginsel zal de Algemene Vergadering het verzekerd kapitaal bepalen en een verzekeraar 
aanwijzen. De Syndicus zal de blokpolissen ondertekenen in uitvoering van de besluiten van de 
Algemene Vergadering. 
- Vóór dat een eerste Algemene Vergadering heeft plaatsgevonden zullen de verschijners in 
deze echter reeds het verzekerd kapitaal bepalen, een verzekeraar aanwijzen en de blokpolissen 
ondertekenen. De kopers van een privatieve kavel verlenen de verschijners daartoe volmacht 
door het ondertekenen van hun aankoopakte. 
- De Vereniging van Mede-Eigenaars dient de door de verschijners afgesloten verzekering over 
te nemen, doch kan bij Algemene Vergadering te allen tijde beslissen tot het aanpassen van de 
verzekerde som of tot het aanwijzen van een andere verzekeraar. 
- De kosten verbonden aan het verbreken van een bestaande blokpolis en het aangaan van een 
nieuwe zullen dan door de Vereniging van Mede-Eigenaars gedragen worden. 
C.2. Bijkomende verzekering: 
De mede-eigenaar die meent dat de verzekering voor een onvoldoende bedrag is afgesloten, zal 
te allen tijde het recht hebben, zich op zijn kosten bijkomend te laten verzekeren, in aanvulling 
van de blokpolis. 
In voorkomend geval zal alleen de betrokken mede-eigenaar recht hebben op de bijkomende 
vergoeding, die wegens deze aanvulling van de blokpolis zou kunnen toegekend worden en hij 
zal er vrij over mogen beschikken. 
D) PREMIES: 
Bij nieuwbouw of vernieuwbouw, zijn de mede-eigenaars gehouden tot het betalen van hun 
aandeel in de verzekeringspremies vanaf de voorlopige oplevering. 
Indien de bouwheer voor de periode na de voorlopige oplevering, premies betaald heeft lastens 
hun privatieve kavel of hun aandelen in de gemeenschappelijke delen, zullen de betrokken 
mede-eigenaars deze premies pro rata temporis terugbetalen aan de bouwheer. 
 

2. VOORZIENING VOOR LASTEN 
1) WERKKAPITAAL: 
A) BEGRIP: 
Met de term werkkapitaal wordt aangeduid de som van de door de mede-eigenaars betaalde 
provisies en voorschotten, die dienen als voorziening voor het betalen van de periodieke 
gemeenschappelijke uitgaven, zoals de uitgaven voor het beheer, het gebruik, de schoonmaak, 
het onderhoud en de verzekering van de gemeenschappelijke delen – met alle daarin aanwezige 
onroerende voorzieningen, zoals ook de belastingen lastens de gemeenschappelijke delen. 
B) SAMENSTELLING: 
B.1. Provisies: 
Tot waarborg voor de betaling der periodieke gemeenschappelijke uitgaven, dienen de mede-
eigenaars op eerste verzoek van de Syndicus – die vóór de eerste Algemene Vergadering de 
verschijner in deze of diens aangestelde zal zijn – een provisie te storten op de rekening van de 
vereniging der mede-eigenaars. 
In beginsel zal deze provisie niet aangewend worden voor de effectieve betaling der periodieke 
gemeenschappelijke uitgaven. 
B.2. Voorschotten: 
Om in de effectieve betaling der periodieke gemeenschappelijke uitgaven te kunnen voorzien, 
dienen de mede-eigenaars maandelijks een voorschot, begroot bij besluit van de Algemene 
Vergadering, te storten op rekening van de vereniging der mede-eigenaars. 
Tot de Algemene Vergadering zelf het bedrag van het maandelijks voorschot heeft vastgesteld, 
wordt dit bepaald door de Syndicus – die zelf vóór de eerste Algemene Vergadering de 
verschijner in deze of diens aangestelde zal zijn. 
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Betaling van de maandelijkse voorschotten houdt geenszins goedkeuring in van de onder punt 
“III.5.2)” vermelde balans of persoonlijke afrekening. 
B.3. Provisies en voorschotten voor onverkochte privatieve kavels: 
- Worden met verkochte privatieve kavels gelijkgesteld: de privatieve kavels die de verschijners 
in deze of een met hen verbonden persoon of onderneming zelf in gebruik heeft genomen, en de 
privatieve kavels waarvan de verschijners in deze of een met hen verbonden persoon of 
onderneming zich, door het verlenen van een gebruiks- of bewoningsrecht, het genot heeft 
toegeëigend. 
- Voor de onverkochte privatieve kavels dienen door de verschijners in deze geen provisies en 
geen voorschotten betaald te worden, de verschijners zullen slechts afrekenen over de werkelijk 
gemaakte onkosten en uitgaven volgens de bijzondere verdeelsleutels nagemeld onder punt 
“III.3.2)E)”. 
C) VRIJGAVE: 
Het werkkapitaal kan vrijgemaakt worden bij beslissing van de Syndicus en mits zijn 
handtekening. 
2) RESERVEKAPITAAL: 
A) BEGRIP: 
Met de term reservekapitaal wordt aangeduid de som van de door de mede-eigenaars betaalde 
provisies en voorschotten, die dienen als voorziening voor het betalen van de niet-periodieke 
gemeenschappelijke uitgaven, zoals de uitgaven voor de herstelling en de vernieuwing van de 
gemeenschappelijke delen. 
B) SAMENSTELLING: 
B.1. Tot waarborg van of tot voorziening voor de betaling van de niet-periodieke 
gemeenschappelijke uitgaven, kan de Algemene Vergadering beslissen tot de aanleg van een 
reservekapitaal, waartoe de mede-eigenaars dan een door haar begrote provisie of door haar 
begrote periodieke voorschotten dienen te storten op de rekening van de vereniging der mede-
eigenaars. 
B.2. Voor de onverkochte privatieve kavels dienen door de verschijners in deze geen provisies 
en geen voorschotten betaald te worden. 
C) VRIJGAVE: 
Zo een reservekapitaal werd aangelegd kan dit slechts vrijgemaakt worden nadat de Algemene 
Vergadering met een meerderheid van de drie/vierden van alle aanwezige of vertegenwoordigde 
stemmen besloten heeft tot gehele of gedeeltelijke uitkering, zoals nagemeld onder punt 
“IV.12.2)B)”, en mits handtekening van de Syndicus en de voorzitter van Algemene 
Vergadering. 
 

3. VERDELING VAN DE LASTEN 
1) ALGEMENE VERDEELSLEUTEL: 
A) De gemene lasten worden gedragen door alle mede-eigenaars in verhouding tot hun aandelen 
in de gemeenschappelijke delen, tenzij in een afwijkende bijzondere verdeelsleutel is voorzien. 
B) In geval het eigendomsrecht van een privatieve kavel gesplitst is, hetzij door een 
onverdeeldheid, hetzij door een belastend zakelijk recht; dan is het aandeel in de gemene lasten 
voor die privatieve kavel hoofdelijk en ondeelbaar verschuldigd door alle deelgenoten van het 
eigendomsrecht; zonder dat door deze deelgenoten aan de Vereniging van Mede-Eigenaars of 
aan de haar vertegenwoordigde Syndicus, enig voorrecht van uitwinning, of enige wettelijke 
hetzij conventionele verdeelsleutel, kan tegengeworpen worden. 
2) BIJZONDERE VERDEELSLEUTELS: 
A) De lasten specifiek verbonden aan de gemene delen van een afzonderlijk gebouw zullen 
omgeslagen worden tussen de eigenaars van een privatieve kavel in dat afzonderlijk gebouw, 
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elk in verhouding tot hun aandelen in de gemeenschappelijke delen van dat afzonderlijk 
gebouw. 
B) De lasten betreffende de gemeenschappelijke delen die het voorwerp uitmaken van een 
bijzonder toegekend genot en gebruik, zullen omgeslagen worden tussen de mede-eigenaars die 
er het uitsluitend genot en gebruik van hebben, elk in verhouding tot hun aandelen in de 
gemeenschappelijke delen. 
C) Wanneer voor het aangaan en instandhouden van de blokpolissen aanvullende premies 
dienen betaald te worden door de vereniging van mede-eigendom, ingevolge het beroep of de 
activiteiten in één van de privatieve kavels uitgeoefend, dan zal die aanvullende premie 
uitsluitend aan de eigenaar van die privatieve kavel aangerekend worden. 
D) Wanneer schade wordt veroorzaakt door het niet uivoeren van dringende en noodzakelijke 
werken, zullen de kosten daaraan verbonden gedragen worden door de Vereniging van Mede-
Eigenaars en aangerekend worden aan iedere mede-eigenaar, ook aan het slachtoffer, ieder naar 
verhouding tot zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen. 
De kosten daaraan verbonden zullen echter niet aangerekend kunnen worden aan de mede-
eigenaar die voor het uitvoeren van gemelde dringende en noodzakelijke werken een vordering 
heeft ingesteld, zoals vermeld onder de hoofding “III.3.G. initiatiefrecht van de mede-
eigenaars”. 
E) Wanneer de verschijner in deze ten aanzien van de onverkochte privatieve kavels dient af te 
rekenen voor de werkelijk gemaakte periodieke gemeenschappelijke uitgaven, zal hij: 
- instaan voor de uitgaven voor de verzekering van de gemeenschappelijke delen en de 
belastingen lastens de gemeenschappelijke delen, in verhouding tot de aandelen in de 
gemeenschappelijke delen verbonden aan de onverkochte privatieve kavels; 
- instaan voor de uitgaven voor het beheer, het gebruik, de schoonmaak, en het onderhoud van 
de gemeenschappelijke delen – met alle daarin aanwezige onroerende voorzieningen, in 
verhouding tot de aandelen in de gemeenschappelijke delen verbonden aan de onverkochte 
privatieve kavels, doch slechts ten belope van één/vierde daarvan; 
- niet instaan voor de bijkomende uitgaven voor verfraaiing of verbetering van de 
gemeenschappelijke delen. 
Het aandeel in deze kosten dat in uitvoering van voormelde bepaling niet ten laste zou zijn van 
de onverkochte privatieve kavels, zal gedragen worden door alle andere mede-eigenaars in 
verhouding tot hun aandelen in de gemeenschappelijke delen. 
3) WIJZIGING VAN VERDEELSLEUTELS: 
Iedere mede-eigenaar kan zich richten tot de Algemene Vergadering, onverminderd zijn recht 
om zich – in de mate waarin de Wet in een dergelijke mogelijkheid voorziet – te richten tot de 
rechter, met het verzoek: 
- de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke delen te wijzigen, indien die verdeling 
onjuist is berekend; 
- de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, indien deze onjuist is of onjuist is geworden 
ingevolge aan het appartementsgebouw aangebrachte wijzigingen, of een persoonlijk nadeel 
veroorzaakt. 
 

4. VERDELING VAN DE BATEN 
1) ALGEMENE VERDEELSLEUTEL: 
A) De gemene baten volgen de gemene lasten, zij komen ten goede aan alle mede-eigenaars in 
verhouding tot hun aandelen in de gemeenschappelijke delen, tenzij in een afwijkende 
bijzondere verdeelsleutel is voorzien. 
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B) De vergoedingen hoofdens blokpolissen uitbetaald aan de Vereniging van Mede-Eigenaars, 
komen ten goede aan alle mede-eigenaars in verhouding tot hun aandelen in de 
gemeenschappelijke delen. 
2) BIJZONDERE VERDEELSLEUTELS: 
A) De vergoedingen uitbetaald aan de Vereniging van Mede-Eigenaars hoofdens de in 
aanvulling op de blokpolissen genomen bijkomende verzekeringen bekostigd door mede-
eigenaars in eigen voordeel, komen – zoals omschreven onder punt “III.1.2) C.2” – enkel ten 
goede aan de mede-eigenaars in verhouding tot hun aandeel in het bekostigen van deze 
bijkomende verzekering. 
B) De kortingen die voor de nog onverkochte privatieve kavels door de verzekeraar op de 
premies worden toegestaan, komen uitsluitend toe aan de verschijner in deze. 
3) BIJZONDERE BESTEMMING DER VERZEKERINGSVERGOEDING : 
A) ALGEMEEN: 
In geval van schade aan het gebouw of aan de groep van gebouwen, zullen de vergoedingen die 
krachtens de blokpolissen worden uitgekeerd, door de Syndicus ontvangen worden, en op de 
rekening van de Vereniging van Mede-Eigenaars geplaatst worden, in afwachting van 
bestemmingsaanwijzing door de Algemene Vergadering. 
B) BEVOORRECHTE OF HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS: 
Bij het aanwijzen van de bestemming van deze vergoedingen dient in eerste orde rekening 
gehouden te worden met de bevoorrechte of hypothecaire schuldeisers. 
C) VERNIELING: 
Bij het aanwijzen van de bestemming van deze vergoedingen dient het onderscheid gemaakt te 
worden tussen de gedeeltelijke en de volledige vernieling van het gebouw of de groep van 
gebouwen, zoals voormeld onder punt “II.2.3) E.1.” en punt “II.2.3) E.2”. 
C.1. Gedeeltelijke vernieling: 
- Wanneer de vernieling van het gebouw of de groep van gebouwen kan beschouwd worden als 
zijnde gedeeltelijk, en de Algemene Vergadering beslist tot herstelling van het vernielde 
gedeelte, kan de Syndicus de vergoedingen aanwenden om de vernielde voorzieningen of 
voorwerpen terug in goede staat te doen brengen. 
- Zijn de vergoedingen ontoereikend voor de herstelling van de vernielde gedeelten dan kan de 
Syndicus het tekort als last verhalen op de mede-eigenaars volgens de algemene en de 
bijzondere verdeelsleutels, hij dient daarbij een bijzondere betalingstermijn te voorzien van 
twee maanden. 
- Zijn de vergoedingen hoger dan de herstellingskosten komt het overschot ten goede aan de 
vereniging van de mede-eigenaars. 
C.2. Volledige vernieling: 
- Wanneer de vernieling van het gebouw of de groep van gebouwen kan beschouwd worden als 
zijnde volledig, en de Algemene Vergadering beslist om de verzekeringsvergoeding aan te 
wenden voor de volledige heropbouw van het onroerend goed, kan de Syndicus de 
vergoedingen aanwenden tot wederopbouw van het gebouw of de groep van gebouwen. 
- Zijn de vergoedingen ontoereikend voor de heropbouw dan kan de Syndicus het tekort als last 
verhalen op de mede-eigenaars volgens de algemene en de bijzondere verdeelsleutels, hij dient 
daarbij een bijzondere betalingstermijn te voorzien van twee maanden. 
- De mede-eigenaars die in gebreke blijven binnen voormelde termijn hun aandeel in de kosten 
van wederopbouw te betalen, worden ertoe gehouden al hun rechten in het gebouw of de groep 
van gebouwen over te dragen aan de mede-eigenaars die daarom zouden verzoeken, mits 
behoud evenwel van hun aandeel in de vergoedingen. De overdrachtswaarde wordt in dat geval, 
bij gebrek aan akkoord tussen partijen, vastgesteld door twee deskundigen op eenvoudig 
verzoek van de meest gerede partij aangewezen door de territoriaal en materieel bevoegde 
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rechtbank. Waarbij het de aangewezen deskundigen vrijstaat een derde deskundige aan te stellen 
met beslissende stem. Ingeval geen akkoord gevonden wordt betreffende de keuze van een 
derde deskundige, zal ook deze op eenvoudig verzoek van de meest gerede partij aangewezen 
worden door de territoriaal en materieel bevoegde rechtbank. De betaling van de vastgestelde 
waarde dient door de overnemer aan de overdrager te geschieden als volgt: één/derde van de 
waarde bij het ondertekenen der overdrachtsakte, één/derde van de waarde uiterlijk één jaar na 
het ondertekenen van de overdrachtsakte en het saldo uiterlijk twee jaar na het ondertekenen van 
de overdrachtsakte. Lastens de nog verschuldigd gebleven fracties van de waarde loopt de 
wettelijke intrest, welke uiterlijk bij het betalen van de laatste fractie door de overnemer aan de 
overdrager dient uitbetaald te worden. 
- Zijn de vergoedingen hoger dan de herstellingskosten komt het overschot ten goede aan de 
vereniging van mede-eigenaars. 
- Indien de Algemene Vergadering niet de vereiste eenparigheid van alle mede-eigenaars 
behaalt om te kunnen beslissen tot volledige heropbouw van het onroerend goed en dit van 
rechtswege leidt tot het op houden van de gedwongen mede-eigendom, dan dient de Vereniging 
van Mede-Eigenaars ontbonden te worden en dient het vereffeningssaldo, omvattend de 
gemelde verzekeringsvergoedingen, onder de mede-eigenaars verdeeld worden in verhouding 
tot hun aandelen in de gemeenschappelijke delen en na aftrek van de lastens hen opeisbare 
schulden. 
 

5. OPMAAK VAN DE REKENINGEN 
1) ALGEMEEN: 
De Syndicus staat in voor het beheer van het vermogen van de vereniging der mede-eigenaars. 
Hij voert daartoe een boekhouding die niet onderworpen is aan de Wet op de jaarrekening, maar 
die wel dient te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door het Burgerlijk Wetboek en het 
aldus moet mogelijk maken de inkomsten en uitgaven van de Vereniging van Mede-Eigenaars 
vast te stellen en periodieke balansen op te maken. 
Hij staat daartoe tevens in voor de bewaring der bewijskrachtige stukken. 
2) PERIODIEK: 
Na afsluiting van ieder boekjaar dient de Syndicus een balans ter goedkeuring voor te leggen 
aan de algemene jaarvergadering. De Syndicus dient deze balans samen met de bewijsstukken 
minstens vijftien dagen voor de algemene jaarvergadering ter beschikking te stellen van de 
mede-eigenaars op de zetel van de vereniging. Op basis van deze balans zal de Syndicus aan 
iedere mede-eigenaar een persoonlijke afrekening bezorgen. 
 

6. AFREKENING VAN DE LASTEN 
1) ALGEMEEN: 
A) TEKORTEN: 
Indien uit een balans blijkt dat de uitgaven van de Vereniging van Mede-Eigenaars niet door de 
voorschotten kunnen gedekt worden, dan kan de Syndicus van de mede-eigenaars een opleg 
vragen. 
Wanneer de Syndicus ertoe besluit van de mede-eigenaars een opleg op te vragen, bezorgt hij 
hen naast hun persoonlijke afrekening ook kopie van de bewijskrachtige stukken die de opleg 
verantwoorden. 
Iedere mede-eigenaar zal dan zijn aandeel in deze opleg dienen te betalen binnen de vijftien 
dagen volgend op de ontvangst van zijn persoonlijke afrekening. 
B) OVERSCHOTTEN:  
Indien uit een balans blijkt dat de voorschotten de uitgaven van de Vereniging van Mede-
Eigenaars overstijgen, dan is het overschot voor de Vereniging van Mede-Eigenaars verworven. 
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De algemene jaarvergadering zal op basis van de balans beslissen of deze overschotten geheel 
of gedeeltelijk als werk- of als reservekapitaal voor de Vereniging van Mede-Eigenaars 
behouden blijven, dan wel zullen uitgekeerd worden aan de mede-eigenaars, naar evenredigheid 
van hun aandeel in de gemeenschappelijke delen. 
2) GEDWONGEN INNING: 
A) INGEBREKESTELLING: 
De mede-eigenaar die een provisie, een voorschot of een opgevraagde oplegsom, niet betaalt 
binnen de vijftien dagen na datum van opeisbaarheid, wordt door de Syndicus bij aangetekend 
schrijven of bij per drager afgegeven schrijven in gebreke gesteld. 
B) NALATIGHEIDSINTEREST: 
De sommen, door de in gebreke gebleven mede-eigenaar aan de Vereniging van Mede-
Eigenaars verschuldigd, zullen vanaf de ingebrekestelling tot op het ogenblik van de werkelijke 
betaling, een nalatigheidintrest doen lopen in voordeel van de Vereniging van Mede-Eigenaars, 
ten belope van de wettelijke intrest verhoogd met vijf procent. Deze nalatigheidintrest zal in 
geen geval lager zijn dan tien procent. 
C) DAGVAARDING: 
De mede-eigenaar die binnen de dertig dagen na ingebrekestelling nog steeds de door hem aan 
de Vereniging van Mede-Eigenaars verschuldigde sommen niet betaald heeft, kan door de 
Syndicus, als vertegenwoordiger van de Vereniging van Mede-Eigenaars, zonder dat deze 
daartoe over een voorafgaande machtiging van de Algemene Vergadering dient te beschikken, 
gedagvaard worden. 
De Syndicus, als vertegenwoordiger van de Vereniging van Mede-Eigenaars, zal de procedure 
zelf voeren of een juridisch raadsman van zijn keuze daartoe gelasten. 
In de dagvaarding zal de eis geformuleerd worden tot het betalen aan de Vereniging van Mede-
Eigenaars van de haar verschuldigde sommen verhoogd met de nalatigheidintresten, met de 
procedurekosten en met de kosten der juridische bijstand. 
D) OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERINGEN: 
Tot waarborg van betaling doet iedere mede-eigenaar, door het ondertekenen van zijn 
aankoopakte, ten belope van alle door hem aan de Vereniging van Mede-Eigenaars 
verschuldigde sommen, in voordeel van de Vereniging van Mede-Eigenaars vertegenwoordigd 
door de Syndicus, afstand van alle schuldvorderingen die hij tegenover de begunstigden van een 
persoonlijk of zakelijk recht op zijn privatieve kavel kan laten gelden, en met name van elk 
recht op de inning van periodiek verschuldigde bedragen en van bijdragen in de 
gemeenschappelijke lasten. 
Wanneer een mede-eigenaar binnen de dertig dagen na ingebrekestelling nog steeds de door 
hem aan de Vereniging van Mede-Eigenaars verschuldigde sommen niet betaald heeft, kan de 
Syndicus, aan de begunstigde van een persoonlijk of zakelijk recht op diens privatieve kavel, 
kennisgeving doen van deze overdracht van schuldvordering, met de melding dat de 
begunstigde van het persoonlijk of zakelijk recht na deze kennisgeving enkel nog geldig kan 
betalen in handen van de Syndicus. 
3) EIGENDOMSOVERDRACHT: 
A) OPTREDENDE NOTARIS EN SYNDICUS: 
A.1. Ingeval van eigendomsoverdracht van een privatieve kavel, is de instrumenterende notaris, 
ertoe gehouden, bij ter post aangetekend schrijven, aan de Syndicus een staat op te vragen van 
de volgende kosten: 
1° de kosten van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de 
Algemene Vergadering vóór de datum van de overdracht heeft besloten, maar waarvan de 
betaling pas nadien opeisbaar wordt; 
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2° de kosten verbonden aan het verkrijgen van de gemeenschappelijke delen waartoe de 
Algemene Vergadering vóór de datum van de overdracht heeft besloten, maar waarvan de 
betaling pas nadien opeisbaar wordt; 
3° de door de Vereniging van Mede-Eigenaars vaststaande verschuldigde bedragen, ten gevolge 
van geschillen ontstaan vóór de datum van de overdracht, maar waarvan de betaling pas nadien 
opeisbaar wordt. 
A.2. De Syndicus is ertoe gehouden voormeld aangetekend schrijven binnen de vijftien dagen te 
beantwoorden, hij zal de optredende notaris daarbij de opgevraagde kostenstaat afleveren en 
hem tevens een staat afleveren met betrekking tot: 
1° de bedragen door de eigendomsoverdrager nog aan de Vereniging van Mede-Eigenaars 
verschuldigd hoofdens provisies, voorschotten, afrekeningen, nalatigheidintresten, 
procedurekosten, kosten der juridische bijstand, of anderszins. 
2° het aandeel in het reservekapitaal verbonden aan de over te dragen privatieve kavel. 
A.3. De Syndicus die ontijdig of niet antwoordt, kan zowel door de nieuwe als door de vorige 
mede-eigenaar, aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die uit deze vertraging of dit 
verzuim ontstaat. 
A.4. Brengt het opmaken van de vermelde staten voor de Syndicus kosten met zich mee, dan 
mag hij deze opeisen, doch pas na het afleveren van zijn antwoord, en uitsluitend van de 
eigendomsoverdrager. 
A.5. Het door de notaris gevraagd antwoord wordt aan de partijen meegedeeld. 
Indien de Syndicus niet geantwoord heeft binnen de vijftien dagen na het verzoek, wordt dit 
eveneens aan de partijen meegedeeld. 
B) EIGENDOMSOVERDRAGER EN NIEUWE MEDE-EIGENAAR: 
B.1. Algemeen: 
Onverminderd andersluidende overeenkomsten tussen de eigendomsoverdrager en de nieuwe 
mede-eigenaar betreffende lasten en baten, dient de nieuwe mede-eigenaar de lasten te betalen 
en de baten te ontvangen geboekt vanaf de overdrachtsdatum. 
Lasten en baten worden geboekt op grond van hun opeisbaarheidsdatum, ongeacht de datum 
van hun ontstaan en de periode waarop ze betrekking hebben. 
B.2. Werkkapitaal: 
De eigendomsoverdrager is pro rata temporis schuldeiser van de Vereniging van Mede-
Eigenaars voor het deel van voorschot door hem hoofdens werkkapitaal betaald, 
overeenstemmend met een periode waarin hij geen genot- of gebruik meer had van de betrokken 
kavel, gezien dit genot- en gebruik aan de nieuwe mede-eigenaar was overgedragen. 
B.3. Reservekapitaal: 
Het aandeel van de eigendomsoverdrager in het reservekapitaal blijft als een aanhorigheid aan 
de privatieve kavel verbonden en kan dus niet worden teruggevorderd. Dit aandeel blijft onder 
het beheer van de Vereniging van Mede-Eigenaars en wordt voortaan voor rekening van de 
nieuwe mede-eigenaar aangewend. 
 

IV. REGELS BETREFFENDE DE BEVOEGDHEID, DE WIJZE VAN  
BIJEENROEPING EN DE WERKWIJZE VAN DE ALGEMENE VERGA DERING 

 
1. BEGRIP 

1) ALGEMENE VERGADERING: 
Het beraadslagend orgaan van de Vereniging van Mede-Eigenaars bestaat uit alle mede-
eigenaars die gerechtigd zijn in de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw en 
wordt de Algemene Vergadering genoemd. 
2) GEWONE ALGEMENE VERGADERING OF ALGEMENE JAARVERG ADERING: 
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Jaarlijks een Algemene Vergadering gehouden worden, deze Algemene Vergadering wordt de 
gewone Algemene Vergadering of algemene jaarvergadering genoemd. 
Deze vergadering zal worden gehouden de laatste vrijdag van de maand februari om negentien 
uur ’s avonds. 
Indien de bepaalde datum of dag op een wettelijke feestdag valt, of de bepaalde datum op een 
zondag valt, dan zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden. 
3) BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE 
VERGADERING: 
Te allen tijde kan een Algemene Vergadering gehouden worden om te beraadslagen en te 
beslissen over elke aangelegenheid die tot de bevoegdheid van het beraadslagend orgaan 
behoort, deze Algemene Vergadering zal bijzonder genoemd wanneer zij niet de statuten betreft 
en buitengewoon wanneer zij een wijziging van de statuten betreft. 
 

2. BEVOEGDHEID 
1) ALGEMEEN: 
De Algemene Vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te beslissen over elke 
aangelegenheid die de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw betreft waarin 
haar leden mede-eigenaars gerechtigd zijn en over elke aangelegenheid die de belangen van 
haar leden mede-eigenaars betreft. 
De gewone Algemene Vergadering of algemene jaarvergadering dient alleszins, aan de hand 
van de door de Syndicus ter afsluiting van het boekjaar opgemaakte balans, te beraadslagen en 
te beslissen over: 
- de inkomsten en de uitgaven van de Vereniging van Mede-Eigenaars; 
- het vermogensbeheer door de Syndicus gevoerd; 
- de provisies en voorschotten door de mede-eigenaars te storten op de rekening van de 
vereniging der mede-eigenaars; 
- de werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw. 
2) AGENDA: 
De Algemene Vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of beslissen over punten die in 
de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. 
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd en besloten wanneer 
alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen 
beslissen. 
3) DELEGATIE: 
De Algemene Vergadering kan haar bevoegdheden slechts delegeren aan de Syndicus of een 
Raad van Beheer, binnen de perken van de Wet en de specifiek opgemaakte statuten. 
 

3. LOCATIE 
De Algemene Vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vereniging of binnen 
dezelfde provincie, op een andere in de oproeping aangewezen locatie. 
 

4. OPROEPING 
1) BEGINSELEN: 
A) Nadat de Vereniging van Mede-Eigenaars rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, dient de 
verschijner in deze of diens aangestelde – in zijn hoedanigheid van Syndicus – alle mede-
eigenaars die gerechtigd zijn in de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw, op 
te roepen tot een eerste Algemene Vergadering, te houden op een door de verschijner of diens 
aangestelde bepaalde datum. 
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B) Jaarlijks dient de Syndicus alle mede-eigenaars die gerechtigd zijn in de gemeenschappelijke 
delen van het appartementsgebouw, op te roepen tot de gewone Algemene Vergadering of 
algemene jaarvergadering, te houden op de datum of de dag en het uur bepaald door de eerste 
Algemene Vergadering. 
C) Telkens het belang van de mede-eigendom een dringend besluit vereist dient de Syndicus 
alle mede-eigenaars die gerechtigd zijn in de gemeenschappelijke delen van het 
appartementsgebouw, op te roepen tot een bijzondere Algemene Vergadering of een 
buitengewone Algemene Vergadering, te houden op de datum en het uur bepaald door de 
Syndicus. 
D) Op verzoek van één of meer mede – eigenaars gerechtigd in de gemeenschappelijke delen 
van het appartementsgebouw voor meer dan één/vijfde, dient de Syndicus alle mede-eigenaars 
die gerechtigd zijn in de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw, op te roepen 
tot een bijzondere Algemene Vergadering of een buitengewone Algemene Vergadering, te 
houden op de datum en het uur bepaald door de Syndicus, doch binnen de maand nadat hem het 
verzoek kenbaar gemaakt werd. 
E) Wanneer de Syndicus verzuimt of onrechtmatig weigert alle mede-eigenaars die gerechtigd 
zijn in de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw, op te roepen, in de 
voorschreven omstandigheden, of om te beraadslagen over een specifiek voorstel, dan heeft 
ieder mede-eigenaar het recht zich met een verzoek tot oproeping tot de rechter te richten. 
F)  Indien de Algemene Vergadering heeft besloten tot het inrichten van een Raad van Beheer 
en/of tot het inrichten van de functie van Commissaris, dan hebben ook deze organen van de 
Vereniging van Mede-Eigenaars, in de uitzonderlijke omstandigheden voorzien onder punt 
V.8.1) in fine en punt V.8.2) in fine, het recht de Algemene Vergadering bijeen te roepen. 
2) FORMEEL: 
A) De oproeping geschiedt telkens ten minste vijftien dagen en ten hoogste één maand vóór de 
datum waarop de Algemene Vergadering dient gehouden te worden, bij brief die aangetekend 
wordt verstuurd of die overhandigd wordt tegen een door de mede-eigenaar ondertekend en 
gedateerd ontvangstbewijs. 
B) De oproeping is geldig wanneer de oproepingsbrief aangetekend verstuurd werd naar de 
persoon genoemd en het adres vermeld in het register der mede-eigenaars. 
C) De oproeping dient naast de datum, het uur en de locatie van de Algemene Vergadering, ook 
een nauwkeurige opgave te bevatten van de agenda van de Algemene Vergadering, met per 
agendapunt de besluitmogelijkheden en de meerderheid vereist om het betrokken besluit te 
nemen. 
 

5. KENNISGEVING: 
1) BEGINSELEN: 
A) Wanneer hij de mede-eigenaars die gerechtigd zijn in de gemeenschappelijke delen van het 
appartementsgebouw oproept tot het houden van een Algemene Vergadering, dient de Syndicus 
tevens de hem door de mede-eigenaars als begunstigden van een persoonlijk of zakelijk recht op 
hun privatieve kavel bekendgemaakte personen, kennis te geven van de datum en het agenda 
van die Algemene Vergadering. 
B) Bij gebrek aan mededeling door de mede-eigenaar aan de Syndicus van de volledige naam en 
het volledige adres van de begunstigde zoals voorgeschreven onder punt “II.1.3) B.3”, zal het 
voor de Syndicus volstaan de mede-eigenaar op te roepen tot het houden van de Algemene 
Vergadering. 
2) FORMEEL: 
A) De kennisgeving geschiedt ten minste vijftien dagen en ten hoogste één maand voor de 
datum waarop de Algemene Vergadering dient gehouden te worden, bij brief die aangetekend 
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wordt verstuurd of die overhandigd wordt tegen een door de begunstigde ondertekend en 
gedateerd ontvangstbewijs. 
B) De kennisgeving is geldig wanneer de kennisgevingbrief aangetekend verstuurd werd naar de 
persoon genoemd en het adres medegedeeld door de mede-eigenaar aan de Syndicus. 
C) De kennisgeving dient de datum en het agenda van de Algemene Vergadering te bevatten en 
dient de begunstigde er op te wijzen dat vragen en opmerkingen met betrekking tot de 
gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw, die hij de Syndicus minstens drie 
werkdagen vóór de Algemene Vergadering schriftelijk doet toekomen, door de Syndicus zullen 
voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering. 
 

6. DEELNAMERECHT 
1) BEGINSELEN: 
In beginsel hebben alle mede-eigenaars die gerechtigd zijn in de gemeenschappelijke delen van 
het appartementsgebouw, het recht om deel te nemen aan de beraadslagingen. 
2) VERDEELD EIGENDOMSRECHT: 
Wanneer het eigendomsrecht van een privatieve kavel en dus ook dat van de daaraan verbonden 
gerechtigdheden in de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw, verdeeld is, 
doordat dit het voorwerp is van een gewone onverdeeldheid of van een bezwarend zakelijk 
recht, dan worden de daaraan verbonden rechten om deel te nemen aan de beraadslagingen, 
geschorst tot de belanghebbenden één persoon aanwijzen die hun gezamenlijke rechten zal 
uitoefenen. 
 

7. STEMRECHT 
1) BEGINSELEN: 
Iedere mede-eigenaar beschikt over het aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandelen in 
de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw. 
2) LASTGEVING: 
Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van 
de Algemene Vergadering. 
Een mede-eigenaar kan zich echter niet laten vertegenwoordigen door de lasthebbers of 
tewerkgestelden van de Vereniging van Mede-Eigenaars of door de Syndicus. 
Een lasthebber kan niet meer dan drie mede-eigenaars vertegenwoordigen. 
3) BIJSTAND: 
Een mede-eigenaar kan zich op de Algemene Vergadering slechts laten bijstaan door één 
raadsman, mits hij de Syndicus, ten laatste daags voor de Algemene Vergadering, van zijn 
beroep op bijstand op de hoogte brengt. 
4) DE LASTHEBBERS OF TEWERKGESTELDEN VAN DE VERENIG ING VAN 
MEDE-EIGENAARS EN DE SYNDICUS: 
De lasthebbers of tewerkgestelden van de Vereniging van Mede-Eigenaars en de Syndicus, 
mogen, indien deze zelf mede-eigenaar zijn, zoals de andere mede-eigenaars, aan de Algemene 
Vergadering deelnemen met het aantal stemmen dat overeenstemt met hun aandelen in de 
gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw. 
Zij kunnen evenwel niet mede beraadslagen en stemmen over agendapunten die betrekking 
hebben op de hun toevertrouwde taak. 
5) ALGEMENE STEMKRACHTBEPERKING: 
 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. 
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In voorkomend geval zal, bij gelijkheid aan stemmen, het derde bindend advies worden 
gevraagd van een raadsman, aan te duiden in gemeen overleg. 
6) BIJZONDERE STEMKRACHTBEPERKING: 
Ingevolge gebrek aan belang kan niemand aan de stemming deelnemen, met meer dan 
één/twintigste van het totaal aantal stemmen waarover de andere aanwezige of 
vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken, met betrekking tot de verdeling van 
gemeenschappelijke lasten die hem noch in het verleden noch in de toekomst ten laste gelegd 
werden of worden. 
 

8. AANWEZIGHEIDSLIJST 
Bij de aanvang van de Algemene Vergadering maakt de Syndicus een aanwezigheidslijst op 
welke hij door de aanwezige mede-eigenaars en/of lasthebbers laat ondertekenen. 
Wanneer tot stemming wordt overgegaan vult de Syndicus de aanwezigheidslijst aan door bij 
elke naam melding te maken van het aantal stemmen waarmee de aanwezige aan de stemming 
kan deelnemen, rekening houdend met wat voormeld werd onder punt “IV.7.5)” en punt 
“IV.7.6)”. 
 

9. VERDAGING 
Tenzij de vergadering werd bijeengeroepen op verzoek van één of meer mede-eigenaars 
gerechtigd in de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw voor meer dan 
één/vijfde, zoals voormeld onder punt “IV.4.1)D)”, heeft de Syndicus het recht een Algemene 
Vergadering één enkele maal drie weken te verdagen. 
Zulk een verdaging doet alle reeds genomen besluiten vervallen. 
 

10. BUREAU 
1) BEGINSELEN: 
Het bureau van de vergadering bestaat uit een voorzitter, en twee bijzitters, namelijk een 
secretaris en een stemopnemer. 
2) BENOEMING: 
De vergadering wordt ingeleid door de Syndicus, die de Algemene Vergadering vraagt om 
onder haar leden een voorzitter, een secretaris en een stemopnemer te benoemen. 
Bij ontstentenis van een kandidaat of indien de Algemene Vergadering na twee stemronden niet 
tot de aanduiding kan overgaan: 
- wordt van rechtswege voorzitter: de persoonlijke aanwezige mede-eigenaar die het grootst 
aantal aandelen in de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw bezit, of, indien 
verscheidene mede-eigenaars een zelfde aantal aandelen bezit, de oudste van hen in jaren; 
- wordt van rechtswege secretaris: de Syndicus van de Vereniging van Mede-Eigenaars; 
- wordt van rechtswege stemopnemer: de persoonlijk aanwezige mede-eigenaar die het jongst is 
in jaren. 
Tot voorzitter kan nooit benoemd worden een niet mede-eigenaar, een lasthebber of 
tewerkgestelde van de Vereniging van Mede-Eigenaars, of de Syndicus. 
De leden van het bureau worden benoemd voor de termijn van één jaar en zijn herkiesbaar. 
3) TAAK: 
De voorzitter zit de Algemene Vergadering voor en brengt samen met de twee bijzitters verslag 
uit over de balans die door de Syndicus ter afsluiting van het boekjaar werd opgemaakt, na deze 
samen met rechtvaardigende stukken aan een algemeen nazicht onderworpen te hebben. 
 

11. AANWEZIGHEIDSQUORUM 
1) BEGINSELEN: 
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De Algemene Vergadering kan enkel rechtsgeldig beraadslagen wanneer meer dan de helft van 
de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is, en de aanwezige of vertegenwoordigde 
mede-eigenaars gerechtigd zijn in minstens de helft van de gemeenschappelijke delen van het 
appartementsgebouw. 
Indien gemeld quorum niet werd bereikt, zal de Syndicus alle mede-eigenaars die gerechtigd 
zijn in de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw onverwijld oproepen tot een 
nieuwe Algemene Vergadering, te houden minstens vijftien dagen na de eerstvoorziene datum. 
Deze nieuwe Algemene Vergadering kan dan rechtsgeldig beraadslagen ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde leden en hun gerechtigdheden. 
2) EENPARIGHEID: 
Indien een beslissing slechts genomen kan worden mits eenparigheid van alle mede-eigenaars, 
dienen alle mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd te zijn om deze beslissing te kunnen 
nemen. 
Zoals voorschreven onder punt “IV.4.2)C)” zal de oproeping voor het betrokken agendapunt de 
vereiste eenparigheid vermelden. 
 

12. MEERDERHEDEN 
1) VOLSTREKTE MEERDERHEID: 
In beginsel kan de Algemene Vergadering elke beslissing nemen met een meerderheid van de 
helft van alle aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, deze meerderheid wordt een volstrekte 
meerderheid genoemd. 
2) GEKWALIFICEERDE MEERDERHEDEN: 
A) ALGEMEEN: 
Slechts wanneer de Wet of de specifieke statuten een afwijking op het beginsel der volstrekte 
meerderheid voorzien, dient de Algemene Vergadering met gekwalificeerde meerderheid te 
beslissen. 
B) DRIE/VIERDE MEERDERHEID: 
De Algemene Vergadering kan volgende beslissingen slechts nemen met een meerderheid van 
de drie/vierden van alle aanwezige of vertegenwoordigde stemmen: 
- de wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik, of het beheer van de 
gemeenschappelijke gedeelten betreft; 
- de opmaak van of de wijziging van een reglement van inwendige orde; 
- de uitvoering van werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van 
die werken waarover de Syndicus kan beslissen zoals vermeld onder punt “II.2.3)D)”; 
- de inrichting van een Raad van Beheer en/of een Commissaris die tot taak heeft de Syndicus 
bij te staan en toezicht te houden op het beheer; 
- de gehele of gedeeltelijke uitkering van het reservekapitaal; 
C) VIER/VIJFDE MEERDERHEID: 
De Algemene Vergadering kan volgende beslissingen slechts nemen met een meerderheid van 
vier/vijfden van alle aanwezige of vertegenwoordigde stemmen: 
- de wijziging van de statuten, die niet slechts het genot, het gebruik of het beheer van de 
gemeenschappelijke gedeelten betreft, daarin begrepen de wijziging van de verdeling der lasten 
van de mede-eigendom; 
- de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan, waaronder 
ook begrepen het uitbreiden of beperken van een uitsluitend genot en gebruik; 
- de herstelling van het vernielde gedeelte bij gedeeltelijke vernieling van het gebouw of de 
groep van gebouwen, zoals vermeld onder punt “II.2.3)E.1”; 
- de verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden; 
- de daden van beschikking met betrekking tot de gemeenschappelijke onroerende goederen. 
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D) EENPARIGHEID: 
De Algemene Vergadering kan volgende beslissingen slechts nemen met eenparigheid van alle 
mede-eigenaars: 
- de wijziging van verdeling van der aandelen in de gemeenschappelijke delen; 
- de volledige heropbouw bij volledige vernieling van het gebouw of de groep van gebouwen, 
zoals vermeld onder punt “II.2.3)E.2”; 
- de ontbinding van de Vereniging van Mede-Eigenaars. 
Alle mede-eigenaars dienen dan aanwezig of vertegenwoordigd te zijn zoals vermeld onder punt 
“IV.11.2)”. 
3) BEREKENING: 
Voor de berekening van de volstrekte of gekwalificeerde meerderheid, wordt het totaal van alle 
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen verminderd met de door stemkrachtbeperking – 
zoals vermeld onder punt “IV.7.5)” en punt “IV.7.6)” – verloren stemmen. 
Voor de berekening van de volstrekte of gekwalificeerde meerderheid, worden blanco stemmen 
en onthoudingen als tegenstemmen beschouwd. 

13. NOTULEN 
1) OPMAAK: 
De Syndicus maakt de notulen op van de Algemene Vergadering door per agendapunt het 
genomen besluit en de behaalde meerderheid te noteren in het daartoe bestemd register, 
genaamd het register der notulen. 
Indien een mede-eigenaar of lasthebber dit wenst, dient de Syndicus diens van de behaalde 
meerderheid afwijkende stem te noteren. 
Bij het afsluiten der Algemene Vergadering worden de notulen ondertekend door de voorzitter, 
de secretaris en de stemopnemer. 
Mede-eigenaars of lasthebbers die dit wensen mogen de notulen medeondertekenen. 
2) BEWARING: 
Het register der notulen wordt door de Syndicus bewaard op de zetel van de vereniging. 
3) KENNISGEVING: 
A) MEDE-EIGENAARS: 
Binnen de vijftien dagen nadat een Algemene Vergadering gehouden werd, dient de Syndicus 
alle mede-eigenaars die gerechtigd zijn in de gemeenschappelijke delen van het 
appartementsgebouw, ongeacht hun af- of aanwezigheid op de Algemene Vergadering, kopie te 
bezorgen van de opgemaakte notulen. 
B) BEGUNSTIGDEN VAN PERSOONLIJKE OF ZAKELIJKE RECHTEN: 
B.1 Notulen daterend van voor de begunstiging: 
Wanneer een mede-eigenaar op zijn privatieve kavel persoonlijke rechten of zakelijke rechten 
toestaat, dient deze mede-eigenaar aan de begunstigde deze rechten kennisgeving te doen van 
het register der notulen, en te bepalen dat de begunstigde onderworpen is aan de notulen van de 
Algemene Vergadering der mede-eigenaars. 
Dit alles zoals voormeld onder punt “II.1.3)B.1”. 
B.2 Notulen daterend van na de begunstiging: 
Wanneer een mede-eigenaar op zijn privatieve kavel persoonlijke rechten of zakelijke rechten 
toestaat, dient deze mede-eigenaar bij het verlenen van deze rechten, de Syndicus onverwijld 
daarvan in te lichten, met mededeling van de volledige naam en het volledig adres van de 
begunstigde ervan, zodat de Syndicus in staat is aan deze begunstigde binnen de vijftien dagen 
nadat een Algemene Vergadering gehouden werd, kopie te bezorgen van de opgemaakte 
notulen. 
Dit alles zoals voormeld onder punt “II.1.3)B.3”. 
B.3. Aansprakelijkheid: 
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Wanneer de begunstigde van het persoonlijk of het zakelijk recht in gebreke blijft de notulen 
van de Algemene Vergadering, na te leven, zal de mede-eigenaar zelf instaan voor alle schade 
veroorzaakt door of aan de in gebreke blijvende begunstigde, wanneer hij zelf in gebreke bleef 
de vereiste kennisgevingen aan de begunstigde of de Syndicus te doen. 
Dit alles zoals vermeld onder punt “II.1.3)B.4”. 
C) EIGENDOMSOVERDRACHT: 
In geval van eigendomsoverdracht van een privatieve kavel, dient de eigendomsoverdrager aan 
de eigendomsovernemer kennis te geven van het register der notulen, en hem de eerbiediging 
van voor de overdracht genomen beslissingen van de Algemene Vergadering op te leggen. 
Wanneer de eigendomsovernemer in gebreke blijft de voor de overdracht genomen beslissingen 
van de Algemene Vergadering na te leven, zal de eigendomsoverdrager zelf instaan voor alle 
schade veroorzaakt door of aan de in gebreke blijvende eigendomsovernemer, wanneer hij zelf 
in gebreke bleef de vereiste kennisgeving aan de eigendomsovernemer te doen. 
4) TEGENWERPELIJKHEID: 
De beslissingen van de Algemene Vergadering zijn tegenwerpelijk aan iedere mede-eigenaar, en 
aan iedere begunstigde van een zakelijk of persoonlijk recht als volgt: 
- aan diegene die aanwezig en stemgerechtigd waren op de betrokken Algemene Vergadering, 
van rechtswege en zonder kennisgeving; 
- aan diegenen die niet aanwezig of niet stemgerechtigd waren op de betrokken Algemene 
Vergadering, door het verrichten van de vereiste kennisgeving. 
De beslissingen van de Algemene Vergadering kunnen door al diegenen aan wie ze 
tegenwerpelijk zijn ook worden tegengeworpen. 
5) RAADPLEGING, KOPIE, UITTREKSEL: 
A) De Syndicus dient iedere belanghebbende toe te laten om na afspraak en maximaal één maal 
per maand: 
- kosteloos het register der notulen te raadplegen; 
- op eigen kosten, doch in aanwezigheid van de Syndicus en op een door de Syndicus 
aangewezen locatie, van de gewenste passages uit het register der notulen kopie te maken. 
B) De Syndicus dient iedere belanghebbende die hem daarom schriftelijk verzoekt een door hem 
ondertekend en gewaarmerkt uittreksel te bezorgen uit het register der notulen, tegen een door 
de Algemene Vergadering vast te stellen vergoeding. 
 

14. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 
1) OPMAAK: 
De statuten van het gebouw kunnen door de verschijners in deze of door de Algemene 
Vergadering worden aangevuld met een reglement van inwendige orde, dat niet mag afwijken 
van hetgeen in de statuten is bedongen. 
Het reglement van orde kan in onderhandse vorm worden opgemaakt en moet dus niet bij 
authentieke akte worden vastgesteld. 
De Algemene Vergadering kan slechts beslissen tot het opmaken of wijzigen van een reglement 
van inwendige orde mits een meerderheid van drie/vierden van alle aanwezige of 
vertegenwoordigde stemmen. 
Wanneer de Algemene Vergadering beslist tot het opmaken of wijzigen van een reglement van 
inwendige orde dient de Syndicus zonder verwijl en volgens de genomen beslissingen het 
reglement van inwendige orde op te maken of aan te passen. 
2) BEWARING: 
Het reglement van inwendige orde wordt door de Syndicus bewaard op de zetel van de 
vereniging. 
3) KENNISGEVING: 
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A) MEDE-EIGENAARS: 
Binnen de vijftien dagen nadat de Algemene Vergadering besloten heeft tot de opmaak of de 
wijziging van een reglement van inwendige orde, dient de Syndicus alle mede-eigenaars die 
gerechtigd zijn in de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw, ongeacht hun af- 
of aanwezigheid op de Algemene Vergadering, kopie te bezorgen van het opgemaakt of 
aangepast reglement van inwendige orde. 
B) BEGUNSTIGDEN VAN PERSOONLIJKE OF ZAKELIJKE RECHTEN: 
B.1. Reglement van inwendige orde daterend van voor de begunstiging: 
Wanneer een mede-eigenaar op zijn privatieve kavel persoonlijke rechten of zakelijke rechten 
toestaat, dient deze mede-eigenaar aan de begunstigde van deze rechten kennisgeving te doen 
van het reglement van inwendige orde, en te bepalen dat de begunstigde onderworpen is aan dit 
reglement van inwendige orde. 
Dit alles zoals voormeld onder punt “II.1.3)B.1”. 
B.2. Reglement van inwendige orde daterend van na de begunstiging: 
Wanneer een mede-eigenaar op zijn privatieve kavel persoonlijke of zakelijke rechten toestaat, 
dient deze mede-eigenaar bij het verlenen van deze rechten, de Syndicus onverwijld daarvan in 
te lichten, met mededeling van de volledige naam en het volledige adres van de begunstigde 
ervan, zodat de Syndicus in staat is aan deze begunstigde binnen de vijftien dagen nadat de 
Algemene Vergadering besloten heeft tot opmaak of tot wijziging van een reglement van 
inwendige orde, kopie te bezorgen van het opgemaakt of aangepast reglement van inwendige 
orde. 
Dit alles zoals voormeld onder punt “II.1.3)B.3”. 
B.3. Aansprakelijkheid: 
Wanneer de begunstigde van het persoonlijk of het zakelijk recht in gebreke blijft het reglement 
van inwendige orde, na te leven, zal de mede-eigenaar zelf instaan voor alle schade veroorzaakt 
door of aan de in gebreke blijvende begunstigde, wanneer hij zelf in gebreke bleef de vereiste 
kennisgevingen aan de begunstigde of de Syndicus te doen. 
Dit alles zoals voormeld onder punt “II.1.3)B.4”. 
C) EIGENDOMSOVERDRACHT: 
In geval van eigendomsoverdracht van een privatieve kavel, dient de eigendomsoverdrager aan 
de eigendomsovernemer kennis te geven van het reglement van inwendige orde, en hem de 
eerbiediging van dit reglement van inwendige orde op te leggen. 
Wanneer de eigendomsovernemer in gebreke blijft het reglement van inwendige orde, na te 
leven, zal de eigendomsoverdrager zelf instaan voor alle schade veroorzaakt door of aan de in 
gebreke blijvende begunstigde, wanneer hij zelf in gebreke bleef de vereiste kennisgevingen aan 
de eigendomsovernemer te doen. 
4) TEGENWERPELIJKHEID: 
Het reglement van inwendige orde is tegenwerpelijk aan iedere mede-eigenaar, en aan iedere 
begunstigde van een zakelijk of persoonlijk recht, als volgt: 
- aan diegenen die aanwezig en stemgerechtigd waren op de Algemene Vergadering die besloot 
tot het opmaken of wijzigen van het reglement van inwendige orde, van rechtswege en zonder 
kennisgeving; 
- aan diegenen die niet aanwezig of niet stemgerechtigd waren op de Algemene Vergadering die 
besloot tot het opmaken of het wijzigen van het reglement van inwendige orde, door het 
verrichten van de vereiste kennisgeving. 
Het reglement van inwendige orde kan door al diegenen aan wie dit tegenwerpelijk is ook 
worden tegengeworpen. 
5) RAADPLEGING, KOPIE, UITTREKSEL: 
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A) De Syndicus dient iedere belanghebbende toe te laten om na afspraak en maximaal één maal 
per maand: 
- kosteloos het reglement van inwendige orde te raadplegen; 
- op eigen kosten, doch in aanwezigheid van de Syndicus en op een door de Syndicus 
aangewezen locatie, van de gewenste passages uit het reglement van inwendige orde kopie te 
maken. 
B) De Syndicus dient aan iedere belanghebbende die hem daarom schriftelijk verzoekt een door 
hem ondertekend en gewaarmerkt uittreksel te bezorgen uit het reglement van inwendige orde, 
tegen een door de Algemene Vergadering vast te stellen vergoeding. 
 
V. REGELS BETREFFENDE DE BEVOEGDHEID, DE BENOEMINGS WIJZE EN DE 

MANDAATSDUUR VAN DE SYNDICUS 
 

1. BEGRIP 
Het uitvoerend orgaan van de Vereniging van Mede-Eigenaars is de Syndicus. 
 

2. OPDRACHT 
1) ALGEMEEN 
De Syndicus heeft in het algemeen tot opdracht: 
- het uitvoeren of doen uitvoeren van alle taken die hem door de Wet, de statuten of door de 
Algemene Vergadering worden toevertrouwd; 
- het doen naleven van de statuten, de beslissingen van de Algemene Vergadering, en het 
reglement van inwendige orde; 
- het uitvoeren van het dagelijks beheer van het gebouw en van de Vereniging van Mede-
Eigenaars; 
- het vertegenwoordigen van de Vereniging van Mede-Eigenaars, zowel in feite als in rechte; 
- het afsluiten van contracten namens de Vereniging van Mede-Eigenaars, volgens de 
onderrichtingen hem door de Algemene Vergadering gegeven; 
- de vereffening van de vereniging te doen, indien de Algemene Vergadering nalaat een 
vereffenaar aan te wijzen. 
2) BIJZONDER 
De Syndicus heeft in het bijzonder tot opdracht: 
- alle mede-eigenaars onverwijld in te lichten indien hij van één van hen verneemt, dat deze een 
rechtsvordering instelt betreffende zijn privatieve kavel, zoals voorzien onder punt “I.2.11)B)”; 
- toezicht uit te oefenen op de bestemming der privatieve en gemeenschappelijke kavels, en in 
dat verband de nodige instructies te geven of maatregelen te nemen, zoals voorzien onder punt  
“II.1.2)” en punt “II.2.2)”; 
- de sleutel van een afwezig eigenaar en/of bewoner in ontvangst te nemen en te bewaren voor 
gebruik in geval van wezenlijke noodzaak, zoals voorzien onder punt “II.1.4)B)”; 
- te waken over de veiligheid en de rust van de bewoners van het appartementsgebouw, en over 
de stevigheid, het comfort, de esthetiek of de globale harmonie van het appartementsgebouw, 
zoals voorzien onder punt “II.1.5)” en punt “II.2.3)”; 
- in geval van hoogdringendheid als daad van bewaring of voorlopig beheer te beslissen tot het 
laten uitvoeren van werken door een aannemer van zijn keuze, zoals voorzien onder punt 
“II.2.3)D)”; 
- de blokpolissen te ondertekenen in uitvoering van de besluiten van de Algemene Vergadering, 
zoals voorzien onder punt “III.1.2)C)”; 
- de vereiste provisies en voorschotten op te vragen van de mede-eigenaars, zoals voorzien 
onder punt “III.2” en “III.6”; 
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- onder de vereiste omstandigheden zijn handtekening te plaatsen voor de vrijgave van het 
werkkapitaal of het reservekapitaal, zoals voorzien onder punt “III.2.1)C)” en “III.2.2)C)”; 
- de vergoedingen die krachtens de blokpolissen worden uitgekeerd, te ontvangen en op de 
rekening van de Vereniging van Mede-Eigenaars te plaatsen, in afwachting van 
bestemmingsaanwijzing door de Algemene Vergadering, zoals voorzien onder punt “III.4.3)”; 
- in te staan voor het beheer van het vermogen van de vereniging der mede-eigenaars, daartoe 
een boekhouding te voeren die het mogelijk maakt de inkomsten en uitgaven van de Vereniging 
van Mede-Eigenaars vast stellen en balansen op te maken, die het mogelijk maken aan iedere 
mede-eigenaar een persoonlijke afrekening te bezorgen, en jaarlijks een balans ter goedkeuring 
voor te leggen aan de algemene jaarvergadering, zoals voorzien onder punt “III.5”; 
- het ventileren van de onroerende inkomsten van de Vereniging van Mede-Eigenaars naar 
iedere mede-eigenaar toe, om het aldus mogelijk te maken aan iedere mede-eigenaar een 
persoonlijk overzicht te bezorgen, met het oog op diens fiscale aangifteplicht; 
- in te staan voor de bewaring der bewijskrachtige stukken, zoals voorzien onder punt “III.5”; 
- in te staan voor de bewaring van het deel van het postinterventiedossier dat betrekking heeft 
op de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw, op de zetel van de vereniging, 
alwaar het vrij zal kunnen geraadpleegd worden door de mede-eigenaars, en diegenen door hen 
tot het uitvoeren van de werken aangesteld; 
- aan de notaris, binnen de vijftien dagen na diens verzoek, de vereiste staten af te leveren, zoals 
voorzien onder punt “III.4.3)”; 
- de mede-eigenaars die gerechtigd zijn in de gemeenschappelijke delen van het 
appartementsgebouw op te roepen tot de Algemene Vergadering, zoals voorzien onder punt 
“IV.4” en “IV.11.1)”; 
- aan de begunstigden van persoonlijke of zakelijke rechten die hem door de mede-eigenaars 
bekendgemaakt zijn de nodige kennisgevingen te doen, zoals voorzien onder punt “II.1.3) B.3” 
en punt IV.5”; 
- de aanwezigheidslijst van de Algemene Vergadering op te maken zoals voorzien onder punt 
“IV.8”; 
- de Algemene Vergadering te verzoeken om onder haar leden een voorzitter, een secretaris, en 
een stemopnemer te benoemen, zoals voorzien onder punt “IV.10”; 
- de notulen van de Algemene Vergadering op te maken, het register der notulen te bewaren op 
de zetel van de vereniging, de vereiste kennisgevingen dienaangaande te verrichten, 
raadplegingen dienaangaande toe te staan en uittreksels dienaangaande op te maken, zoals 
voorzien onder punt “IV.13”; 
- het reglement van inwendige orde op te maken of aan te passen, te bewaren op de zetel van de 
vereniging, de vereiste kennisgevingen dienaangaande te verrichten, raadplegingen 
dienaangaande toe te staan en uittreksels dienaangaande op te maken, zoals voorzien onder punt 
“IV.14”; 
- het verlenen van alle medewerking aan de Raad van Beheer en/of de Commissaris, ingericht 
en benoemd door de Algemene Vergadering met het oog op bijstand bij en toezicht op zijn 
beheer. 
 

3. BEVOEGDHEID 
1) ALGEMEEN: 
Aan de Syndicus als orgaan van de vereniging, worden door de specifieke statuten de 
bevoegdheden verleend, nodig voor de uitvoering van zijn opdrachten zoals beschreven onder 
punt “V.2”. 
De Syndicus die handelt binnen de perken van zijn opdracht, handelt in naam van de Vereniging 
van Mede-Eigenaars, en verbindt door zijn optreden alle mede-eigenaars. 
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2) DELEGATIE: 
De Syndicus kan zijn bevoegdheid niet overdragen dan met de toestemming van de Algemene 
Vergadering en slechts voor een beperkte duur en voor welomschreven doeleinden. 
3) STRIJDIG BELANG: 
Wanneer een Syndicus bij een verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk of 
tegenstrijdig belang heeft met de vereniging, is hij verplicht de Raad van Beheer, indien deze 
werd ingericht, en zo niet de voorzitter aangewezen op de laatste Algemene Vergadering van de 
Vereniging van Mede-Eigenaars, daarvan op de hoogte te brengen. Hij mag de verrichtingen 
stellen, maar zal dan verantwoording moeten afleggen op de eerstvolgende Algemene 
Vergadering. 
 

4. AANSPRAKELIJKHEID – DEONTOLOGISCHE VERPLICHTINGEN 
1) AANSPRAKELIJKHEID: 
De Syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer. 
2) DEONTOLOGISCHE VERPLICHTINGEN: 
Wanneer de Algemene Vergadering een niet mede-eigenaar benoemt tot Syndicus – aldus een 
professionele Syndicus – dan dient zich te onderwerpen aan: de bepalingen van de Wet van één 
maart negentienhonderd zesenzeventig tot reglementering van de bescherming van de 
beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen, het 
Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de 
beroepstitel van en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, het Koninklijk 
Besluit van zevenentwintig september tweeduizend en zes tot goedkeuring van het reglement 
van plichtenleer van het BeroepsInstituut van Vastgoedmakelaars, en de reglementen en 
richtlijnen uitgevaardigd door het BeroepsInstituut van Vastgoedmakelaars. 
 

5. BENOEMING EN MANDAATSDUUR 
1) VÓÓR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING: 
A) BENOEMING: 
Krachtens dit algemeen reglement van mede-eigendom worden de verschijners in deze of diens 
aangestelden tot Syndicus benoemd voor de periode tussen de datum waarop de Vereniging van 
Mede-Eigenaars rechtspersoonlijkheid verkrijgt en de datum waarop de eerste Algemene 
Vergadering gehouden wordt. 
B) MANDAATSDUUR: 
Het mandaat van deze eerste Syndicus zal van rechtswege een einde nemen bij de eerste 
Algemene Vergadering. 
2) VANAF DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING: 
A) BENOEMING: 
De Syndicus wordt benoemd door de Algemene Vergadering bij volstrekte meerderheid van alle 
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, of, bij ontstentenis daarvan, op verzoek van een 
mede-eigenaar, aangesteld bij beslissing van de rechter. 
B) MANDAATSDUUR: 
Het mandaat van de Syndicus kan in geen geval drie jaar te boven gaan. 
Het mandaat neemt van rechtswege een einde bij het verstrijken van de termijn van zijn 
mandaat. 
Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van de Algemene Vergadering, kan de 
Syndicus geen verbintenissen aangaan voor een termijn die de duur van zijn mandaat te boven 
gaat. 
Een Syndicus kan wel herbenoemd worden. 
3) RECHTSPERSOON: 
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Indien een rechtspersoon tot Syndicus wordt benoemd zal deze onder zijn vennoten, 
zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste 
vertegenwoordiger aanwijzen, die in naam en voor rekening van de rechtspersoon belast wordt 
met deze opdracht, die moet voldoen aan dezelfde voorwaarden, en die met de rechtspersoon 
hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor de uitoefening van deze opdracht. 
 

6. ONTSLAG 
De Algemene Vergadering kan de Syndicus te allen tijde ontslaan. 
 

7. VOORLOPIGE SYNDICUS 
De Algemene Vergadering kan naast de Syndicus, indien zij dit wenselijk acht, een voorlopig 
Syndicus benoemen voor een welbepaalde duur en voor welbepaalde doeleinden. 
Bij verhindering of in gebreke blijven van een Syndicus kan de rechter, voor de duur die hij 
bepaalt, op verzoek van een mede-eigenaar die de Syndicus daartoe in het geding geroepen 
heeft, naast de Syndicus een voorlopig Syndicus aanstellen. 
 

8. RAAD VAN BEHEER EN COMMISSARIS 
1) RAAD VAN BEHEER: 
De Algemene Vergadering kan naast de Syndicus, indien zij dit wenselijk acht, met een 
meerderheid van drie/vierden van alle aanwezige of vertegenwoordigde  stemmen, een Raad 
van Beheer inrichten, die tot taak heeft de Syndicus bij te staan en toezicht te houden over zijn 
beheer. 
Indien de Algemene Vergadering besluit tot het inrichten van een Raad van Beheer, maar tevens 
tot het inrichten van de functie van Commissaris, dan beperkt de bijstand en het toezicht van de 
Raad van Beheer zich tot het administratief, technische en bouwkundig beheer van de Syndicus. 
De Algemene Vergadering benoemt de leden van deze Raad van Beheer met volstrekte 
meerderheid van alle aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 
Enkel de mede-eigenaars van dit appartementsgebouw, doch niet de Syndicus ervan, kunnen 
deel uitmaken van deze Raad van Beheer. 
Tenzij de Algemene Vergadering anderszins besluit met een meerderheid van de drie/vierden 
van alle aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, zijn de volgende bepalingen van 
toepassing: 
a) Samenstelling: 
- de Raad van Beheer zal samengesteld zijn uit drie Raadsleden, met name: één voorzitter en 
twee bijzitters. 
b) Mandaat: 
- het mandaat van de Raadsleden zal in geen geval drie maatschappelijke jaren te boven gaan; 
- het mandaat van de Raadsleden zal onderworpen zijn aan de wettelijke bepalingen betreffende 
de lastgeving; zodat hun mandaat te allen tijde ad nutum beëindigd kan worden; 
- de Raadsleden zullen zelf te allen tijde ontslag mogen nemen omwille van gewichtige redenen 
die zij te kennen geven aan de Algemene Vergadering; 
- het mandaat van de Raadsleden zal onbezoldigd worden uitgeoefend. 
c) Aansprakelijkheid: 
- de Raadsleden zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor hun taken van bijstand en 
toezicht, tenzij in geval van zware fout, bedrog of overschrijding van bevoegdheid. 
d) Vergadering: 
- de Raad van Beheer vergadert op schriftelijke uitnodiging van haar voorzitter, over punten die 
in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat; over niet in de 
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agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd en besloten wanneer alle Raadsleden 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen beslissen; 
- de Raad van Beheer vergadert op de zetel van de vereniging of binnen dezelfde provincie, op 
een andere in de uitnodiging aangewezen locatie; 
- de uitnodiging tot vergaderen, die de datum, het uur, de locatie en het agenda van de 
vergadering omvat, mag door de voorzitter aan de bijzitters verstuurd worden, bij post, per fax 
of per e-mail, minstens vijf dagen voor de voorziene datum; 
- de Raadsleden mogen zich op de vergadering van de Raad van Beheer slechts laten 
vertegenwoordigen voor een in het bijzonder aangewezen taak en voor een in het bijzonder 
beperkte termijn; 
- de Raad van Beheer zal geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van haar Raadsleden 
aanwezig of vertegenwoordigd is; 
- de Raad van Beheer zal beslissingen nemen met volstrekte meerderheid van alle aanwezige of 
vertegenwoordigde Raadsleden; 
- in geval van staking van stemmen zal de stem van haar voorzitter doorslaggevend zijn; 
- de Raad van Beheer zal notulen opmaken van haar beslissingen, ondertekend door al haar 
aanwezige of vertegenwoordigde Raadsleden. 
e) Relatie tot de Syndicus: 
- de Raad van Beheer mag van de Syndicus alle inlichtingen en ophelderingen vorderen die zij 
voor de uitoefening van haar opdracht nuttig acht. 
f) Relatie tot de Algemene Vergadering: 
- de Raadsleden mogen elke Algemene Vergadering bijwonen, en zij mogen hierop het woord 
nemen; 
- de Raad van Beheer zal de notulen van haar beslissingen voorleggen aan en toelichten op de 
algemene jaarvergadering; 
- indien een Raad van Beheer werd ingericht, is deze bevoegd de Algemene Vergadering bijeen 
te roepen, ingeval van overlijden, afwezigheid, ontslag of tekortkomingen van de Syndicus. 
2) COMMISSARIS: 
De Algemene Vergadering kan naast de Syndicus, indien zij dit wenselijk acht, met een 
meerderheid van drie/vierden van alle aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, de functie 
van Commissaris inrichten, die tot taak heeft de Syndicus bij te staan en toezicht te houden over 
zijn financieel en boekhoudkundig beheer. 
De Algemene Vergadering benoemt een Commissaris met volstrekte meerderheid van alle 
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 
Enkel een bedrijfsrevisor, extern accountant, boekhouder, advocaat of notaris, al dan niet een 
mede-eigenaar van dit appartementsgebouw, doch niet de Syndicus ervan, kan benoemd worden 
tot Commissaris. 
Tenzij de Algemene Vergadering anderszins besluit met een meerderheid van drie/vierden van 
alle aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, zijn de volgende bepalingen van toepassing: 
a) Aantal: 
- er zal slechts één Commissaris worden benoemd; indien een rechtspersoon tot Commissaris 
wordt benoemd zal deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de 
directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger aanwijzen, die in naam en voor 
rekening van de rechtspersoon belast wordt met deze opdracht, die moet voldoen aan dezelfde 
voorwaarden, en die met de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor de uitoefening 
van deze opdracht. 
b) Mandaat: 
- het mandaat van de Commissaris zal in geen geval drie maatschappelijke jaren te boven gaan; 
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- het mandaat van de Commissaris zal slechts voortijdig beëindigd kunnen worden om ernstige 
wettige redenen; 
- de Commissaris zal zelf te allen tijde ontslag mogen nemen omwille van gewichtige redenen 
die hij te kennen geeft aan de Algemene Vergadering; 
- het mandaat van de Commissaris zal worden uitgeoefend mits een vaste bezoldiging 
vastgesteld bij de aanvang van het mandaat. 
c) Aansprakelijkheid 
- de Commissaris zal aansprakelijk gesteld kunnen worden indien de Vereniging van Mede-
Eigenaars schade ondervindt door fouten die hij heeft gemaakt in zijn opdracht. 
d) Vertegenwoordiging: 
- de benoemde Commissaris mag zich in de uitoefening van zijn opdracht niet laten 
vertegenwoordigen. 
e) Relatie tot de Syndicus: 
- de Commissaris mag te allen tijde inzage nemen van alle documenten en geschriften van de 
Vereniging van Mede-Eigenaars; 
- de Commissaris mag van de Syndicus alle inlichtingen en ophelderingen vorderen die hij ter 
verificatie nuttig acht; 
- de Commissaris mag van de Syndicus vorderen dat deze zich bij derden schriftelijk bewijs 
verschaft van de schulden of de tegoeden van de Vereniging van Mede-Eigenaars. 
f) Relatie tot de Algemene Vergadering: 
- de Commissaris mag elke Algemene Vergadering bijwonen, en hierop het woord nemen; 
- de Commissaris zal over het financieel en boekhoudkundig beheer van de Syndicus een 
controleverslag opmaken, en dit voorleggen aan en toelichten op de algemene jaarvergadering, 
die besluit hem al dan niet kwijting te verlenen terzake de uitoefening van zijn opdracht, met 
volstrekte meerderheid van alle aanwezige of vertegenwoordigde stemmen; 
- indien de functie van Commissaris werd ingericht, is deze bevoegd de Algemene Vergadering 
bijeen te roepen, ingeval van tekortkomingen van de Syndicus. 
 

9. BEKENDMAKING 
Een uittreksel uit de akte betreffende de benoeming of de aanstelling van de Syndicus wordt 
binnen acht dagen na deze benoeming of deze aanstelling, op onveranderlijke wijze en zodanig 
dat het op ieder tijdstip zichtbaar is, aangeplakt aan de ingang van het gebouw waar de zetel van 
de Vereniging van Mede-Eigenaars gevestigd is. 
Behalve de datum van de benoeming of de aanstelling, 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 haar maatschappelijke zetel. 
Het uittreksel moet worden aangevuld met: 
- alle andere aanwijzingen die het ieder belanghebbende mogelijk moeten maken onverwijld 
met de Syndicus in contact te treden; 
- de duur van het mandaat van de Syndicus en zijn bevoegdheden; 
- de plaats waar, op de zetel van de Vereniging van Mede-Eigenaars, het register der notulen en 
reglement van inwendige orde, kunnen worden geraadpleegd. 
De aanplakking van het uittreksel moet geschieden door toedoen van de Syndicus. 
 

10. VERGOEDING 
Aan de Syndicus kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging 
worden toegekend waarvan het bedrag door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld voor 
de duur van zijn mandaat. 
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Indien de Syndicus een professionele Syndicus is, wordt hij vergoed overeenkomstig de tarieven 
van de erkende beroepsfederatie onder wiens bevoegdheid hij valt, of bij analogie, 
overeenkomstig de tarieven die voor vastgoedmakelaars in de uitoefening van dergelijke 
opdrachten gelden. 
Verder mogen door de Syndicus in rekening gebracht worden, de telefoon-, papier- en 
verzendingskosten. 
 

11. OPVOLGING 
Wanneer het mandaat van een Syndicus een einde neemt en hij wordt opgevolgd door een 
nieuwe Syndicus of vereffenaar, dan dient hij ingevolge artikel 577-8, §4, 9° van het Burgerlijk 
Wetboek alle documenten aangaande het gebouw of de groep van gebouwen in mede-eigendom, 
de boekhouding, en de activa die hij beheerde, over  te dragen aan zijn opvolger. 
Deze overdracht: 
- dient plaats te vinden binnen de twintig kalenderdagen na de opvolging; 
- zal plaatsvinden op het bureau van de vorige Syndicus; 
- zal plaatsvinden tegen aflevering van een ontvangstbewijs door de opvolger. 
 

OVERGANGSBEPALINGEN 
 
Eerste boekjaar: 
Het eerste boekjaar van de Vereniging van Mede-Eigenaars loopt vanaf het moment waarop de 
Vereniging van Mede-Eigenaars rechtspersoonlijkheid verwerft tot eenendertig december 
tweeduizend zeventien. 
Eerste Algemene Vergadering: 
De eerste algemene vergadering zal worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand 
februari om negentien uur ’s avonds. 
 

DIVERSE BEPALINGEN 
 
1. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: 
1. De verschijners verklaren kennis genomen te hebben van artikel 4.2.1. van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, dat luidt als volgt: 
“ Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning:  
1°  de hiernavolgende bouwwerken verrichten, met uitzondering van onderhoudswerken:  
het optrekken of plaatsen van een constructie, 
het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat,  
het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie;  
2°  met bomen begroeide oppervlakten, vermeld in artikel 3, §1 en §2, van het bosdecreet 
van 13 juni 1990 ontbossen, zoals vermeld in artikel 4, 15°, van dat decreet;  
3°  bomen die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van één 
meter hebben, en geen deel uitmaken van de oppervlakten, vermeld in 2°, vellen;  
4°  het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen, onder meer door de bodem aan te 
vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de functie van het terrein 
wijzigt;  
5°  een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor:  
het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of 
afval, 
het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens,  
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het plaatsen van één of meer verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden 
gebruikt, in het bijzonder woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen en tenten, met 
uitzondering van het kamperen op een vergund of van vergunning vrijgesteld 
openluchtrecreatief terrein in de zin van de decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische 
logies;  
6°  de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wijzigen, indien 
de Vlaamse Regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft aangemerkt;  
7°  een woning opsplitsen of in een gebouw het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk 
bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande wijzigen, ongeacht of het 
gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet 
gemeubileerde kamer;  
8°  recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, onder meer een golfterrein, een 
voetbalterrein, een tennisveld of een zwembad.”  
2. Iedere mede-eigenaar evenals de Vereniging van Mede-Eigenaars zal ertoe gehouden zijn alle 
overheidsvoorschriften inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, waarvan op heden voormeld 
artikel 4.2.1. deel uitmaakt, na te leven met betrekking tot voorschreven appartementsgebouw 
en haar privatieve kavels. Hierbij wordt bij wijze van voorbeeld gewezen op de punten 6°, 7° en 
8° van voormeld artikel 4.2.1. betreffende het wijzigen van de hoofdfunctie van een gebouwd 
onroerend goed, het wijzigen van het aantal woongelegenheden en het plaatsen of wijzigen van 
publiciteitsinrichtingen en uithangborden. 
2. Overstromingsrisico: 
In navolging van artikel 68-7 §4 van de Wet van vijfentwintig juni negentienhonderd 
tweeënnegentig op de landverzekeringsovereenkomst verklaren de verschijners dat 
voorschreven goed niet gelegen is in een risicozone voor overstroming zoals bepaald in het K.B. 
van achtentwintig februari tweeduizend en zeven tot afbakening van de risicozones. 
3. Koninklijk Besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen: 
De verschijners erkennen dat ondergetekende notaris hen uitdrukkelijk heeft gewezen op de 
bepalingen van het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari tweeduizend en één betreffende 
de tijdelijke of mobiele werkplaatsen (bepalingen die in werking zijn getreden op één mei 
tweeduizend en één), zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van negentien januari 
tweeduizend en vijf (wijzigingen die in werking zijn getreden op zevenentwintig januari 
tweeduizend en vijf). 
De verschijners zijn er aldus van op de hoogte dat een postinterventiedossier dient te 
worden opgemaakt voor alle bouwplaatsen waar – na één mei tweeduizend en één – 
werden opgestart – zij het door één, zij het door meer aannemers – één of meer van de 
volgende werken: graafwerken, grondwerken; funderings- en verstevigingswerken; 
waterbouwkundige werken; wegenwerken; plaatsing van nutsleidingen; (inzonderheid riolen, 
gasleidingen, elektriciteitskabels, en tussenkomsten op deze leidingen voorafgegaan door andere 
van de hier opgesomde werken); bouwwerken; montage- en demontagewerken (inzonderheid 
van geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen); inrichtings- of uitrustingswerken; 
verbouwingswerken; vernieuwbouw; herstellingswerken; ontmantelingswerken; sloopwerken; 
instandhoudingswerken; onderhouds-, schilder- en reinigingswerken; saneringswerken; 
afwerkingswerkzaamheden (behorende bij één of meer van de hier opgesomde). 
Dienaangaande verklaren de verschijners dat er werken waarbij minstens één aannemer 
betrokken was werden opgestart na één mei tweeduizend en één en na zevenentwintig 
januari tweeduizend en vijf zodat een volledig postinterventiedossier dient te worden 
opgesteld, gezien de werken worden uitgevoerd  door meer dan één aannemer op een 
oppervlakte van meer dan vijfhonderd vierkante meter. 
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Ondergetekende notaris wijst er op dat dergelijk volledig dossier dient te omvatten : de 
informatie betreffende de structurele en essentiële elementen van het bouwwerk; de informatie 
betreffende de aard en de plaats van aantoonbare of verborgen gevaren, inzonderheid 
ingewerkte nutsleidingen; de plannen die werkelijk met de uitvoering en de afwerking 
overeenstemmen; de architecturale, technische en organisatorische elementen in verband met de 
verwezenlijking, de instandhouding, en het onderhoud van het bouwwerk; de informatie voor de 
uitvoerders van te voorziene latere werkzaamheden, inzonderheid de herstelling, vervanging of 
ontmanteling van installaties of constructie-elementen; de relevante verantwoording van keuzen 
in verband met onder andere de toegepaste uitvoeringsmethoden, technieken, materialen of 
architecturale elementen; de identificatie van de gebruikte materialen. 
Teneinde de kopers der privatieve kavels toe te laten hun toekomstige verplichtingen uit te 
oefenen zullen de verschijners : a) het deel van het postinterventiedossier dat betrekking heeft 
op de privatieve kavels, overhandigen aan deze kopers; b) het deel van het 
postinterventiedossier dat betrekking heeft op de gemeenschappelijke delen van de residentie, 
overhandigen aan de syndicus van de Vereniging van de Mede-Eigenaars, die dit dossier zal 
bewaren op de zetel van de vereniging, alwaar het vrij zal kunnen geraadpleegd worden door de 
mede-eigenaars en diegenen door hen tot het uitvoeren van de werken aangesteld. 
4. Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties: 
De verschijners erkennen dat ondergetekende notaris hen uitdrukkelijk heeft gewezen op de 
bepalingen van het Koninklijk Besluit van tien maart negentienhonderd eenentachtig waarbij 
bindend werd verklaard het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, Besluit dat 
werd gewijzigd bij Koninklijk Besluit van vijfentwintig juni tweeduizend en acht, wijziging die 
in werking is getreden op één juli tweeduizend en acht. 
Met het oog op de overdracht van de wooneenheden binnen deze residentie verklaren de 
verschijners dat de daarin aanwezige elektrische installaties in gebruik werden genomen na één 
oktober negentienhonderd eenentachtig, en dat deze vóór de ingebruikname het voorwerp 
hebben uitgemaakt van een volledig controleonderzoek. Teneinde de verplichtingen van het 
Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties na te leven zullen de verschijners aan de 
kopers der wooneenheden een exemplaar van het controle-verslag overhandigen. 
Ondergetekende notaris vestigt de aandacht er op dat de elektrische installaties overeenkomstig 
het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, binnen de vijfentwintig jaar na 
controleonderzoek terug dienen gekeurd te worden door een erkend controleorganisme. 
5. Stookolietanks: 
De verschijners erkennen dat ondergetekende notaris hen uitdrukkelijk heeft gewezen op de 
bepalingen aangaande de verplichte periodieke controle en het verplicht periodiek onderhoud 
van stookolietanks, overeenkomstig VLAREM II. 
Dienaangaande verklaren de verschijners dat er in dit appartementsgebouw noch een 
ondergrondse noch een bovengrondse stookolietank aanwezig is. 
 

SLOT: 
 
1. Kosten: 
De kosten voor het opstellen van de statuten van dit appartementsgebouw zijn ten laste van de 
verschijners. 
2. Keuze van woonplaats: 
A) Iedere mede-eigenaar die geen woonplaats in België heeft of er niet gewoonlijk verblijft, 
moet woonplaats kiezen in België, op een adres waar hem alle berichten, kennisgevingen en 
aanmaningen ter uitvoering van deze statuten kunnen worden gezonden. 
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Bij gebreke aan dergelijke keuze van woonplaats, wordt deze mede-eigenaar geldig bereikt op 
het adres van zijn privatieve kavel in de huidige appartementsgebouw. 
B) Tot uitvoering dezer kiezen de verschijners woonst in diens voormelde woonplaats. 
3. Bevestiging van identiteit: 
Ondergetekende notaris bevestigt: 
a) conform de HypotheekWet: dat de juistheid van de namen, voornamen, plaatsen en data van 
geboorte van de partijen – natuurlijke personen – door hem gewaarmerkt werd: op zicht van: 
hetzij een uittreksel uit de registers van de Burgerlijke Stand, hetzij een trouwboekje, hetzij een 
document waarop het rijksregisternummer wordt vermeld. In dit laatste geval werd met de 
uitdrukkelijke instemming van de betrokken partij dit rijksregisternummer in de onderhavige 
akte vermeld. 
b) conform de Organieke Wet Notariaat: 
dat de identiteit van de verschijners hetzij hem bekend is, hetzij hem werd aangetoond aan de 
hand van de hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen. 
4. Tegenstrijdigheid van belangen – Onevenwichtige bedingen: 
De verschijners erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan 
de notaris opgelegd door artikel 9, §1, alinea’s twee en drie van de Organieke Wet Notariaat, en 
heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van 
onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen 
moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te 
laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de 
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken 
is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken. 
De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van 
belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig 
houden en deze aanvaarden. 
De verschijners bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de 
rechten,verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op onpartijdige 
wijze raad heeft verstrekt. 
5. Lezing – Toelichting: 
De verschijners erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op datum, 
minstens vijf werkdagen voorafgaandelijk het verlijden van deze akte. 
De verschijners verklaren dat zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als 
voldoende tijdig aanziet, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen. 
Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 
12 alinea één en twee van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden 
aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van akte. 
De gehele akte werd door ons, notaris, ten behoeve van de verschijners toegelicht. 

WAARVAN AKTE.  
Gedaan en verleden te Nieuwkerken-Waas op datum als ten hoofde gemeld. Na gedane 

integrale voorlezing en toelichting van hetgeen voorafgaat, hebben de comparanten met ons, 
notaris, genaamtekend. 
 

Recht op geschriften 
Recht op geschriften van vijftig euro (€ 50,00) werd betaald op aangifte door Meester 

Dominique De Kesel, Notaris te Sint-Niklaas met standplaats Nieuwkerken-Waas. 
 
Volgen de handtekeningen. 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 
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OPENINGSUREN 
Ma-Vr: 09u30 -13u & 14u -18u | Za: 10u -12u30 

Buiten deze tijdstippen zijn wij beschikbaar op afspraak 
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