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 GARAGECOMPLEX 
 
 
 LACODAM 
 
 
 ALGEMEEN REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM 
                      HOOFDSTUK I  
         ALGEMENE UITEENZETTING 
ARTIKEL 1 : omschrijving en draagwijdte van dit reglement 
 1. Het onroerend goed wordt geplaatst onder het regime 
van de mede-eigendom en de gedwongen onverdeeldheid 
overeenkomstig de wet van acht juli negentienhonderd 
vierentwintig, gewijzigd bij de wet van dertig juni 
negentienhonderd vierennegentig. 
 2. Het garagecomplex bevat dienovereenkomstig 
privatieve delen die het voorwerp zullen uitmaken van 
uitsluitend eigendomsrecht en gemeenschappelijke of gemene 
delen, die in een bepaalde proportie als onafscheidbare 
bijhorigheden worden toegevoegd aan deze privatieve delen. 
 3. Dit algemeen reglement van mede-eigendom heeft als 
essentieel opzet de verdeling van eigendomsrecht op het 
gebouw te bepalen, vervolgens de regeling van het beheer, 
de bewaring en de eventuele wederoprichting van het complex 
en tenslotte de vaststelling van essentiële normen van 
samenleven. 
ARTIKEL 2 : het zakelijk statuut en het huishoudelijk 
reglement 
 Het zakelijk statuut en het huishoudelijk reglement 
vormen samen het algemeen reglement van mede-eigendom, welk 
algemeen reglement verplichtend is voor alle tegenwoordige 
en toekomstige eigenaars van welkdanige rechten ook op 
privatieve delen in het gebouw. 
 De beschikkingen van dit algemeen reglement van mede-
eigendom kunnen gewijzigd worden door de algemene 
vergadering : 
a) wat betreft het zakelijk statuut : bij meerderheid van 
drie/vierden der bestaande stemmen; behoudens het gedeelte 
over de toebedeling van het aantal aandelen in de gemene 
delen waar de unanimiteit van alle mede-eigenaars voor 
vereist is; 
b) wat betreft het huishoudelijk reglement bij meerderheid 
van de bestaande stemmen; dit alles onder voorbehoud van 
wat in feite onwijzigbaar is en van de uitzonderingen in de 
tekst zelf voorzien. 
 HOOFDSTUK II 
 VERENIGING DER MEDE-EIGENAARS 
ARTIKEL 3 : vereniging van mede-eigenaars 
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 De vereniging draagt de naam "Vereniging van mede-
eigenaars van het Garagecomplex Lacodam" gevolgd door het 
adres van het gebouw. Zij heeft zetel in het complex. Deze 
vereniging bezit rechtspersoonlijkheid. 
 De vereniging van mede-eigenaars wordt uitsluitend 
gevormd door de eigenaars van één of meerdere kavels die 
geschapen werden in de basisakte die voorafgaat; 
 Elke kavel vertegenwoordigt een zeker aantal aandelen, 
die samen de vereniging van mede-eigenaars uitmaakt. 
 De vereniging van mede-eigenaars kan geen ander 
vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de 
verwezenlijking van haar doel, dat bestaat in het behoud en 
het beheer van het complex.  
 Dit statuut van de vereniging zal tegenstelbaar zijn 
aan derde door de overschrijving ervan op het 
hypotheekkantoor van Veurne. 
ARTIKEL 4 : rechtsvorderingen - openbaarheid - 
tegenstelbaarheid en overdracht 
 1. De vereniging van mede-eigenaars is bevoegd om in 
rechte op te treden, als eiser en als verweerder en wordt 
vertegenwoordigd door de syndicus. 
 Iedere mede-eigenaar kan echter alle rechtsvorderingen 
alleen instellen betreffende zijn kavel, na de syndicus 
daarover te hebben ingelicht die op zijn beurt de andere 
mede-eigenaars inlicht. 
 2. 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 van de beslissing heeft genomen.  
 De mede-eigenaar die op regelmatige wijze is 
opgeroepen, wordt geacht kennis van de beslissing te hebben 
genomen op het tijdstip waarop ze door de algemene 
vergadering is goedgekeurd. 
 3. Iedere mede-eigenaar kan eveneens aan de rechter 
vragen, binnen een termijn die deze laatste vaststelt, de 
bijeenroeping van een algemene vergadering te gelasten ten 
einde over een door voornoemd mede-eigenaar bepaald 
voorstel te beraadslagen, wanneer de syndicus verzuimt of 
onrechtmatig weigert zulks te doen. 
 4. Wanneer in de algemene vergadering de vereiste 
meerderheid niet kan worden bekomen, kan iedere mede-
eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om als enige 
op kosten van de vereniging, dringende noodzakelijke werken 
uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten. 
 Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen 
kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs 



 
 

3    

aan de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de algemene 
vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet. 
 5. Vanaf het instellen van een van de vorderingen 
bedoeld in 3 en 4, en voor zover zijn eis niet afgewezen 
wordt, is de eiser van iedere aansprakelijkheid bevrijd 
voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het 
ontbreken van een beslissing. 
 6. Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen: 
 - de verdeling van de aandelen in de 
gemeenschappelijke gedeelten te wijzigen, indien die 
verdeling onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw 
aangebrachte wijzigingen; 
 - de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, 
indien deze een persoonlijk nadeel veroorzaakt, evenals de 
berekening ervan te wijzigen, indien deze onjuist is 
geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen. 
 7. Wanneer een minderheid van de mede-eigenaars de 
algemene vergadering op onrechtmatige wijze belet een 
beslissing te nemen met de door de wet of de statuten 
vereiste meerderheid, kan iedere benadeelde mede-eigenaar 
zich eveneens tot de rechter wenden, zodat deze zich in de 
plaats van de algemene vergadering stelt en in haar plaats 
de vereiste beslissingen neemt. 
 Tegenstelbaarheid. 
 De bepalingen van de statuten kunnen rechtstreeks 
worden tegengesteld door degenen aan wie ze kunnen worden 
tegengesteld en die houder zijn van een zakelijk of 
persoonlijk recht op het gebouw in mede-eigendom. 
 Ontbinding van de vereniging. 
 De vereniging van mede-eigenaars is ontbonden vanaf 
het ogenblik dat, om welke reden ook, de onverdeeldheid 
ophoudt te bestaan of alle aandelen van de vereniging 
verenigd zijn in een kavel. 
 De enkele vernietiging, zelfs volledig, van het gebouw 
heeft niet de ontbinding van de vereniging tot gevolg. 
 De algemene vergadering van mede-eigenaars 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 belanghebbenden 
die een gegronde reden kan aanvoeren. 
 De vereniging van mede-eigenaars wordt, na haar 
ontbinding, geacht voor 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 bepaald wordt in de huidige 
statuten of in een overeenkomst, bepaalt de algemene 
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vergadering van mede-eigenaars de wijze van vereffening en 
wijst zij één of meer vereffenaars aan. 
 Indien de algemene vergadering nalaat die personen aan 
te wijzen, wordt de syndicus belast met de vereffening van 
de vereniging. 
 Artikelen 181 tot 188 en 195 van de gecoördineerde 
wetten op de handelsvennootschappen zijn van toepassing op 
de vereffening van de vereniging van mede-eigenaars. 
 De afsluiting zal steeds bij een notariële akte 
vastgesteld worden, die overgeschreven wordt op het 
hypotheekkantoor. 
 HOOFDSTUK III 
 ZAKELIJK STATUUT 
 SECTIE I : ONVERDEELDE MEDEEIGENDOM EN 
                   PRIVATIEVE EIGENDOM 
ARTIKEL 5 : verdeling in privatieve en gemene delen 
 Het complex bestaat uit gemene delen waarvan de 
eigendom onverdeeld toebehoort (overeenkomstig de wet, het 
gebruik en de beschikking van aannemings- en verkoopkon-
trakten) aan alle mede-eigenaars, ieder voor een bepaalde 
fractie, alsmede uit privatieve delen, waarvan iedere mede-
eigenaar de volle eigendom en het uitsluitelijk genot heeft 
van zijn privatief. 
ARTIKEL 6 : privatieve delen 
 De privatieve delen bevatten één voor één de in de 
basisakte beschreven garages met hun respectievelijke 
toegangspoort. 
 De comparante mag, zelfs gedurende de uitvoering van 
de werken, de schikking der privatieve delen veranderen, 
mits eerbiediging der verworven rechten van mede-eigenaars 
en mits behoud van bestemming van het geheel. 
 De ligging en indeling van de privatieve delen zullen 
slechts definitief worden vastgesteld in de akten van 
verkoop. 
ARTIKEL 7 : bepaling en draagwijdte van privatief 
eigendomsrecht 
 De bepaling van privatieve zaken kan gegeven worden op 
basis van volgend criterium : alles wat bestemd is voor het 
privaat gebruik van een mede-eigenaar is privatief. Meer 
bepaald, zaken die niet zijn bestemd voor gemeenschappelijk 
gebruik zijn privatief. 
 In het kader van deze omschrijving worden beschouwd 
als privatief: de bevloering en de poort met haar 
sluitwerk. De buitenzijde van de poort wordt niet als 
privatief beschouwd. 
ARTIKEL 8 : rechten op privatieve delen 
 a) ieder mede-eigenaar heeft recht te genieten en te 
beschikken over zijn privatieve delen binnen de perken 
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gesteld bij dit reglement en op voorwaarde de rechten van 
de andere mede-eigenaars te eerbiedigen. 
 b) het is iedere eigenaar verboden veranderingen toe 
te brengen aan gemeenschappelijke zaken, zelfs binnen 
privatieve delen, zonder uitdrukkelijk akkoord van de 
algemene vergadering der mede-eigenaars, binnen de normen 
hierna gesteld over "transformatiewerken". 
ARTIKEL 9 : begrenzing van de eigendomsrechten 
 Verhuring : 
 De eigenaar mag zijn privatief bezit in huur geven. 
 Hij blijft echter verantwoordelijk voor zijn huurders. 
 muurgemeenschappen : 
 De welfsels en de scheidingsmuren tussen twee onder-
scheiden privatieve delen (voor zover het geen draagmuren 
betreft) zijn gemeen tussen de aanpalende eigenaars. 
ARTIKEL 10 : mede-eigendom 
 Zaken bestemd tot gemeenschappelijk gebruik worden 
verondersteld gemeen te zijn overeenkomstig de wet op de 
mede-eigendom.  
ARTIKEL 11-12 : gemene delen 
 Gemene delen beantwoorden aan het criterium van 
"gemeenschappelijk gebruik", voor alle mede-eigenaars. 
 De gemene delen behoren onverdeeld toe aan alle mede-
eigenaars en worden ten titel van bijhorigheid verbonden 
aan de onderscheiden privatieve delen, ieder voor een 
welbepaald aandeel. 
 Worden beschouwd als volledig gemene delen van het 
gebouw : het dak, de aandelen in de totale grond van het 
complex waar het gebouw deel van uitmaakt, en het ganse 
geraamte van het gebouw, waaronder : de grondvesten, de 
pijlers, de betonbalken, en de draagmuren, de ondergrondse 
moerriool, de hoofdleidingen voor water, gas, elektriciteit 
en in het algemeen alle zaken die geen deel uitmaken, 
hetzij van privatieve delen, hetzij van bijzondere 
gemeenschappen, maar die integendeel overeenkomstig de wet 
of het gebruik, dienen voor gans het complex.  
 In geval van twijfel zal deze kwestie soeverein 
beslecht worden door de architect van het gebouw. 
ARTIKEL 13 : verdeling der gemene delen in aandelen 
 De gemene delen worden samen onderverdeeld in aandelen 
die in een bepaalde verhouding worden toegevoegd aan de 
onderscheiden privatieve delen. 
 Deze toebedeling wordt door alle mede-eigenaars als 
onveranderlijk aangenomen welke ook de latere waarde-
vermeerdering of -vermindering van de onderscheiden 
privatieve delen mogen zijn. 
 De toebedeelde verhoudingen kunnen later slechts 
gewijzigd worden met unaniem akkoord van alle mede-eige-
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naars. 
ARTIKEL 14 : toebedeling van aandelen 
 Iedere akte van verkoop zal definitief de fractie van 
aandelen bepalen toebedeeld aan het verkochte privatief 
gedeelte. Maar in geen geval zal het totaal aantal 
aandelen, toebedeeld aan de onderscheiden privatieve delen, 
de honderd achttien/honderd achttienden overtreffen voor 
wat betreft de grond. 
ARTIKEL 15 : juridische toestand van de gemene delen 
 Elke vervreemding of overdracht van privatieve delen 
geeft aanleiding tot medevervreemding of medeoverdracht van 
de eraan verbonden aandelen van de gemene delen, die een 
onafscheidelijke aanhorigheid vormen van elk privatief 
deel. 
 De aandelen in de gemene delen kunnen noch worden 
vervreemd noch met zakelijke rechten worden bezwaard, noch 
worden uitgewonnen, tenzij tezamen met de onderscheiden 
garages waaraan zij zijn verbonden. 
 Een zakelijk recht of een hypotheek toegestaan op een 
privatief element, bezwaart van rechtswege de eraan 
verbonden aandelen in de gemene delen. 
ARTIKEL 16 : transformatiewerken aan gemene delen 
 Transformaties aan gemene delen kunnen niet worden 
uitgevoerd tenzij met de uitdrukkelijke toelating van de 
algemene vergadering van de mede-eigenaars, beslissende bij 
meerderheid van drie/vierden van de bestaande stemmen en 
mits leiding van de werken door de architect van het 
gebouw. 
 De toelating van de algemene vergadering tot uitvoe-
ring van zulke werken, is niet van die aard, dat de mede-
eigenaars, die in eigen voordeel de uitvoering van deze 
werken vragen, worden ontslagen van verantwoordelijkheid 
betreffende directe of indirecte schade die hieruit kan 
voortvloeien, noch van de betaling van de kosten die deze 
veranderingswerken vragen, behoudens eventuele toepassing 
van artikel vierenveertig en volgende. 
 SECTIE II : ERFDIENSTBAARHEDEN 
ARTIKEL 17 : 
 De oprichting van het gebouw door één eigenaar kan 
feitelijke toestanden scheppen die erfdienstbaarheidvormend 
zijn zodra gedeelten van het gebouw overgaan in handen van 
verschillende eigenaars. 
 De huidige basisakte stelt de juridische indeling van 
het gebouw vast. De erfdienstbaarheden spruitende hieruit 
van rechtswege voort en namelijk vanaf de eerste verkoping 
van een privatief gedeelte van het gebouw aan een derde. 
 Deze erfdienstbaarheden vinden verder hun oorsprong in 
de bestemming van de huisvader, voorzien door artikels 692 
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en volgende van het Burgerlijk Wetboek. 
 Dit geldt namelijk voor : 
- de algemene afvoer van regen en afvalwater, riolen, enzo-
voort; 
- de doorgang van buizennetten en leidingen van alle aard 
(water, gas, elektriciteit, en andere); 
- en in het algemeen alle gemeenschappen en erfdienst-
baarheden tussen de verscheidene privatieve delen of tussen 
deze laatste en de gemene delen voortkomende uit de plannen 
of hun uitwerking. 
ARTIKEL 18 : recht van toegang tot garages 
 De comparanten en de syndicus of hun aangestelden 
zullen ten allen tijde de garages mogen betreden voor 
nazicht, onderhoud en herstelling van in of onder deze 
lokalen geplaatste leidingen, technische uitrusting, 
enzovoort welke een eeuwigdurende passieve erfdienst-
baarheid uitmaakt. 
ARTIKEL 19 : 
 De comparanten houden zich het recht voor gemeenschap-
pelijke lokalen geheel of gedeeltelijk ter beschikking te 
stellen, te verkopen, te verhuren, of in erfpacht te geven 
aan maatschappijen voor nutsvoorziening (water, gas, 
elektriciteit, en andere) en de voorwaarden hiervoor te 
bepalen. Tevens wordt de mogelijkheid voorzien dat de 
comparanten een erfpacht zouden toestaan over een lokaal 
teneinde er een dienstenexploitatie in te voorzien ten 
behoeve van alle mede-eigenaars van het gebouw. 
 SECTIE III - ALGEMENE VERGADERING VAN MEDE-EIGENAARS 
ARTIKEL 20 - Algemene vergadering van mede-eigenaars 
 De algemene vergadering van de mede-eigenaars is 
soeverein inzake het beheer van het gebouw, daar waar het 
gemeenschappelijke belangen betreft. 
 Er bestaat slechts één vergadering voor gans het 
gebouw, voorwerp dezer. 
ARTIKEL 21 - Samenstelling van de vergadering 
 Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene 
vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen. 
 In geval van verdeling van het eigendomsrecht van een 
kavel, of wanneer dit het voorwerp is van een gewone 
onverdeeldheid, wordt het recht om aan de beraadslagingen 
van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat 
de belanghebbenden de persoon aanwijzen die dat recht zal 
uitoefenen. Dit mandaat zal aan het proces-verbaal van de 
algemene vergadering gehecht blijven.  
 De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden op 
verzoek van één of meer aandeelhouders van de vereniging 
van de mede-eigenaars, die ten minste één vijfde van de 
bestaande aandelen bezitten. 
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 De vergadering van de vereniging van de mede-
eigenaars, na behoorlijk uitgenodigd te zijn, zal enkel en 
alleen geldend kunnen beslissen voor de punten die op de 
agenda staan. 
 Iedere aandeelhouder beschikt over een aantal stemmen 
dat overeenstemt met zijn aantal aandelen. 
 Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen 
door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene 
vergadering. 
 Aan de syndicus kan geen volmacht worden verleend. 
 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 vertegen-
woordigde mede-eigenaars beschikken. 
 De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-
eigenaar worden aangesteld. 
 Een persoon die door de vereniging van mede-eigenaars 
als lasthebber is aangesteld of die door haar is 
tewerkgesteld, kan noch persoonlijk, noch door volmacht, 
deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen die 
betrekking hebben op de hem toevertrouwde taak. 
ARTIKEL 22 - Voorzitter en secretaris 
 De algemene vergadering benoemt, met meerderheid van 
stemmen, voor de termijn die zij bepaalt haar voorzitter 
die kan herkozen worden. Het voorzitterschap is voor deze 
aanstelling toegekend aan de eigenaar van het grootst 
aantal quotiteiten, en in geval van gelijkheid aan de 
oudste. De syndicus kan nooit voorzitter van de algemene 
vergadering zijn. 
 De syndicus zal de functie van secretaris waarnemen 
tenzij de algemene vergadering zich met een volstrekte 
meerderheid hiertegen zou verzetten. 
ARTIKEL 23 - Gewone algemene vergadering - buitengewone 
algemene vergadering 
 De statutaire algemene vergadering wordt gehouden in 
de gemeente waar de residentie gelegen is, ieder jaar, in 
de maand aangeduid op de eerste algemene vergadering, op de 
dag, het uur en de plaats aangeduid in de bijeenroepingen, 
die worden toegestuurd overeenkomstig de voorschriften 
hierna bepaald. 
 Buiten deze jaarlijkse verplichte bijeenkomst wordt de 
vergadering bijeengeroepen op verzoek van de syndicus zo 
dikwijls het nodig blijkt. 
 Bij inactiviteit van de syndicus gedurende meer dan 
veertien dagen, zal de algemene vergadering geldig 
bijeengeroepen worden door één of meer mede-eigenaars, 
vertegenwoordigende samen minstens één/vijfde van de gemene 
delen. 
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ARTIKEL 24 - bijeenroepingen 
 De bijeenroepingen geschieden ten minste acht volle 
dagen en ten hoogste dertig volle dagen op voorhand, per 
gewoon schrijven. 
 De bijeenroeping zal eveneens geldig gebeuren wanneer 
zij aan de eigenaar overhandigd wordt tegen een door hem 
getekende ontlasting. 
ARTIKEL 25 : agenda 
 De agenda wordt samengesteld door de syndicus of bij 
inactiviteit van deze door diegenen die de vergadering 
samenroepen. 
 Alle punten van de agenda moeten op een klare wijze 
aangeduid worden in de oproepingen. 
 De beslissingen mogen slechts genomen worden over de 
punten die op de agenda vermeld staan. Nochtans staat het 
de leden van de vergadering vrij over andere punten van 
gedachten te wisselen, maar er zal ingevolge deze 
besprekingen geen enkele geldige beslissing kunnen genomen 
worden, behalve ingeval van unaniem akkoord van alle mede-
eigenaars. 
ARTIKEL 26 - vertegenwoordiging - volmachten 
 De algemene vergadering bestaat uit alle mede-eig-
enaars welke ook het aantal aandelen van ieder moge zijn. 
 Elke eigenaar mag zich laten vertegenwoordigen door 
een volmachtdrager, welke niet de syndicus kan zijn, maar 
de volmacht zal geschreven zijn en uitdrukkelijk vermelden 
of het een algemene of bijzondere volmacht betreft. 
 Deze volmacht zal aan het verslagschrift van de 
algemene vergadering gehecht blijven. 
ARTIKEL 27 - aanwezigheidslijst 
 De mede-eigenaars of hun vertegenwoordigers zullen 
voor de vergadering een aanwezigheidslijst tekenen, met 
vermelding van het aantal aandelen in de gemene delen, 
waarvan elk eigenaar is. Deze lijst wordt voor echt 
verklaard door de voorzitter van de vergadering. 
ARTIKEL 28 - geldigheid van de beslissingen 
 Opdat beslissingen geldig genomen worden, moet de 
algemene vergadering bestaan meer dan de helft van mede-
eigenaars (aanwezig of vertegenwoordigd), welke samen ten 
minste de helft in de gemene delen bezitten. 
 Indien deze dubbele voorwaarde niet vervuld is, zal 
een nieuwe vergadering binnen de twintig dagen 
bijeengeroepen worden, overeenkomstig de beschikkingen van 
artikel 24 hiervoor, met dezelfde agenda en deze 
vergadering zal geldig beslissen welke ook het aantal van 
de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars zal zijn 
of het vertegenwoordigde aantal aandelen, behoudens hetgeen 
bepaald in navolgende artikels. 
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ARTIKEL 29 - aantal stemmen 
 De mede-eigenaars beschikken elk over zoveel stemmen 
als ze aandelen bezitten in de gemene delen. 
 Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. 
ARTIKEL 30 - meerderheid 
 De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerder-
heid van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars 
(de helft plus één), behoudens indien een bijzondere 
meerderheid of de unanimiteit vereist is.  
 Indien de unanimiteit vereist is, wil dit niet zeggen 
de volledige instemming van de tegenwoordige of 
vertegenwoordigde leden van de vergadering, maar deze van 
alle bestaande mede-eigenaars; diegenen die niet 
tegenwoordig zijn worden geacht zich tegen het voorstel te 
verzetten, behalve ingeval van een tweede vergadering omdat 
de eerste niet in aantal was. 
 In dit laatste geval zullen de afwezigen aanzien 
worden als zijnde akkoord met het voorstel, op de 
uitdrukkelijke voorwaarde dat in de tweede oproeping 
duidelijk vermeld wordt, dat ingeval van nieuwe 
afwezigheid, de afwezigen zullen aanzien worden als zijnde 
akkoord met het voorstel. 
ARTIKEL 31 : bijzondere meerderheden 
 De algemene vergadering beslist: 
 1 bij meerderheid van drie/vierden (3/4) van de 
stemmen: 
 a) over iedere wijziging van de statuten voor zover 
zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de 
gemeenschappelijke gedeelten betreft; 
 b) over alle werken betreffende de gemeenschappelijke 
gedeelten, met uitzondering van die waarover de syndicus 
kan beslissen; 
 c) over de oprichting en de samenstelling van een 
beheerraad die tot taak heeft de syndicus bij te staan en 
toezicht te houden op zijn beheer; 
 2  bij meerderheid van vier/vijfden (4/5) van de 
stemmen 
 a) over iedere andere wijziging van de statuten, 
daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten 
van de medeeigendom; 
 b) over de wijziging van de bestemming van het 
onroerend goed; 
 c) over de heropbouw van het onroerend goed of de 
herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van 
gedeeltelijke vernietiging; 
 d) over iedere verkrijging van nieuwe onroerende 
goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden; 
 e) over alle daden van beschikking van 
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gemeenschappelijke onroerende goederen. 
 In geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging, 
worden de vergoedingen die in de plaats komen van het 
vernietigde onroerend goed bij voorrang aangewend voor de 
heropbouw ervan, indien daartoe beslist wordt. 
 Onverminderd de vorderingen ingesteld tegen de 
eigenaar, de bewoner of de derde, die aansprakelijk is voor 
het schadegeval, zijn de eigenaars verplicht in geval van 
heropbouw of herstel tussen te komen in de kosten, naar 
evenredigheid van hun aandelen in de vereniging van de 
mede-eigenaars. 
 3 bij eenparigheid van stemmen 
 Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle 
aandeelhouders beslist over elke wijziging van verdeling 
van de aandelen van de vereniging der mede-eigenaars, 
alsmede over elke beslissing van de algemene vergadering 
betreffende de volledige heropbouw van het onroerend goed. 
 De algemene vergadering verbindt door haar 
beslissingen alle mede-eigenaars tot de punten op de 
agenda, ook de afwezige mede-eigenaars.  
ARTIKEL 32 - register der beslissingen, uittreksels 
 De beslissingen van de algemene vergaderingen worden 
genoteerd, ondertekend door de beheerders (en de eigenaars 
die zouden wensen), en gebundeld. 
ARTIKEL 33 - beheerraad 
 Gezien de beperkte grootheid van het gebouw wordt geen 
raad van bestuur voorzien, en de algemene vergadering 
oefent ook deze bevoegdheid uit, met name : 
- het nazien van de rekeningen en afrekeningen van de 
syndicus alsook het zich laten voorleggen van alle 
documenten en stukken ter verrechtvaardiging. 
- het geven van zijn visum na zowel de opportuniteit als de 
realiteit van de uitgaven van de syndicus te hebben 
gecontroleerd. 
  SECTIE IV - De syndicus 
ARTIKEL 34 : De syndicus 
 De algemene vergadering van de vereniging van 
aandeelhouders zal beroep doen op de diensten van een 
syndicus, al dan niet gekozen tussen de mede-eigenaars; hij 
is gelast met het algemeen toezicht op het gebouw en in het 
bijzonder met het toezicht op de uitvoering van 
herstellingswerken aan de gemene delen. 
 De syndicus wordt benoemd door de eerste algemene 
vergadering van de vereniging van de mede-eigenaars of bij 
ontstentenis daarvan, bij beslissing van de rechter, op 
verzoek van iedere belanghebbende. De bouwheer behoudt zich 
het recht voor de syndius te benoemen tot aan de eerste 
algemene vergadering. 
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 Het mandaat van de syndicus kan in geen geval vijf 
jaar te boven gaan, maar is hernieuwbaar. 
 Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van 
de algemene vergadering, kan hij geen verbintenissen 
aangaan voor een termijn die de duur van zijn mandaat te 
boven gaat. 
 Een uittreksel uit de akte betreffende de aanstelling 
of benoeming van de syndicus wordt binnen acht dagen na die 
aanstelling of benoeming, 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 aanstelling of de benoeming, 
bevat het uittreksel de naam, de voornamen, het beroep en 
de woonplaats van de syndicus, of indien het gaat om een 
vennootschap, haar rechtsvorm, haar naam en firma, alsmede 
haar maatschappelijke zetel. Het uittreksel moet in 
voorkomend geval worden aangevuld met alle andere 
aanwijzingen die het iedere belanghebbende mogelijke maken 
onverwijld met de syndicus in contact te treden, met name 
de plaats waar, op de zetel van de vereniging van mede-eig-
enaars, het huishoudelijk reglement en het register met de 
beslissingen van de algemene vergadering kunnen worden 
geraadpleegd. 
 De aanplakking van het uittreksel moet geschieden door 
toedoen van de syndicus. 
 Ongeacht de bevoegdheid die hem door huidig reglement 
van mede-eigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot 
opdracht : 
 1 de algemene vergadering bijeen te roepen op de door 
het reglement van mede-eigendom vastgestelde dagen of 
telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom 
een beslissing moet worden genomen; 
 2 de beslissingen van de algemene vergadering te 
notuleren in het register boedoeld in artikel 577-10, 3 van 
het Burgerlijk Wetboek; 
 3  deze beslissingen uit te voeren en te laten 
uitvoeren; 
 4 alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden 
van voorlopig beheer te stellen; 
 5  het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars 
te beheren; 
 6 de vereniging van mede-eigenaars, zowel in rechte 
als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken, te 
vertegenwoordigen; 
 7  de lijst van de schulden, de kosten van de 
uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing 
waartoe de algemene vergadering voor de datum van de 
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overdracht heeft besloten, maar waarvan de betaling pas 
nadien opeisbaar wordt, over te leggen binnen vijftien 
dagen te rekenen van het verzoek van de notaris. 
 8 aan elke persoon, die het gebouw bewoont krachtens 
een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene 
vergadering geen stemrecht heeft, de datum van de 
vergaderingen mede te delen om hem in staat te stellen 
schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking tot 
de gemeenschappelijke gedeelten te formuleren. Deze zullen 
als zodanig aan de vergadering worden medegedeeld. 
 De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn 
beheer; hij zal zijn bevoegdheid niet kunnen overdragen dan 
met de toestemming van de algemene vergadering en slechts 
voor een beperkte duur of voor welomschreven doeleinden. 
 Bij verhindering of ingebreke blijven van de syndicus 
kan iedere belanghebbende aan de rechter de aanwijzing 
verzoeken van een voorlopige syndicus. 
 De termijn van zijn mandaat zal dan door de rechter 
bepaald worden. 
 De syndicus zal dan door de verzoeker(s) in het geding 
worden geroepen. 
 De algemene vergadering kan steeds de syndicus 
ontslaan. Zij kan eveneens, indien zij dit wenselijk acht, 
een voorlopige syndicus toevoegen voor een welbepaalde duur 
of voor welbepaalde doeleinden. 
 Buiten de bijzondere bevoegdheden hiervoren 
vastgesteld, voert de syndicus de beslissingen uit van de 
algemene vergadering, en waakt over de naleving van het 
reglement van mede-eigendom. Hij moet waken over het goed 
onderhoud der gemene delen, gebeurlijke en dringende werken 
en herstellingen op eigen initiatief genomen doen 
uitvoeren, evenals deze die zullen bevolen worden door de 
algemene vergadering. 
 Hij heeft eveneens als opdracht, het bedrag van de 
uitgaven te verdelen tussen de eigenaars der kavels in de 
verhoudingen aangeduid door onderhavig reglement, de 
fondsen samen te brengen, en te storten aan de 
rechthebbenden. 
 De syndicus zal eveneens waken over het goed algemeen 
onderhoud van het gebouw, de riolering en de leidingen. 
 De syndicus onderzoekt de betwistingen betreffende de 
gemene delen, met derden en openbare besturen; hij brengt 
verslag uit aan de algemene vergadering, die zal kunnen 
uitmaken welke beslissingen dienen genomen te worden ter 
verdediging van de gemeenschappelijke belangen. 
 Ingeval van hoogdringendheid, zal hij alle bewarende 
maatregelen treffen. 
 De syndicus legt jaarlijks zijn algemene rekeningen 
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aan de algemene vergadering voor. 
 Hij legt jaarlijks aan ieder eigenaar, zijn bijzondere 
rekeningen voor. 
 Een voorschot zal gestort worden op de rekening van de 
vereniging door de eigenaars van een kavel teneinde hem toe 
te laten het hoofd te bieden aan de gemeenschappelijke 
uitgaven. Het bedrag van de provisie zal door de algemene 
vergadering vastgesteld worden. 
 De algemene vergadering zal eveneens de sommen 
vaststellen voor het oprichten van een reservefonds. De 
vergadering zal het gebruik en de plaatsing van dit 
reservefonds vaststellen, in afwachting van zijn 
aanwending. 
 De syndicus heeft het recht van de eigenaars van de 
kavels de betaling van de voorschotten, door de algemene 
vergadering besloten, te eisen. 
 De ingebreke blijvende eigenaar zal kunnen gedagvaard 
worden, vervolgingen en benaarstigingen van de syndicus, in 
naam van de vereniging van de mede-eigenaars; de syndicus 
heeft te dien einde een contractuele en onherroepelijke 
volmacht. 
 De sommen door de in gebreke blijvende verschuldigd, 
zullen intresten opbrengen in het voordeel van de 
vereniging van de mede-eigenaars, tegen de wettelijke 
rentevoet, verhoogd met twee percent 's jaars. 
 De opeisbaarheid neemt een aanvang acht dagen na de 
datum verplichtend aangeduid op het rekeninguittreksel. 
 Gedurende de periode waarin zij in gebreke blijft, zal 
de vereniging van de mede-eigenaars de nodige sommen 
voorschieten voor de goede werking van de gemeenschappelij-
ke diensten en voor deze nodig tot het onderhoud van de 
gemene delen. 
 Indien de kavel van de in gebreke blijvende verhuurd 
is, heeft de syndicus delegatie om rechtstreeks van de 
huurder de huurgelden te innen tot beloop van het bedrag 
van de verschuldigde sommen. 
 Hij kan te dien einde geldig kwijtschrift verlenen van 
de geïnde bedragen. De huurder zal zich niet kunnen 
verzetten tegen de betaling en hij zal geldig bevrijd zijn 
tegenover zijn verhuurder. Het zou onbillijk zijn dat de in 
gebreke zijnde eigenaar huurgelden opstrijkt zonder in de 
gemeenschappelijke lasten bij te dragen. 
 De syndicus is gelast met het innen van de ontvangsten 
die zouden voortkomen van gemene zaken. 
 SECTIE V - Verdeling van de algemene lasten en ontvangsten 
ARTIKEL 35 - deelname 
 Over het algemeen zullen alle lasten van onderhoud en 
verbruik evenals de herstellingen aan gemene delen door de 
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mede-eigenaars gedragen worden in verhouding van de 
aandelen die zij bezitten in de gemene delen, zoals deze 
aandelen aangeduid zijn in de tabel, vermeld in de 
desbetreffende basisakte. 
 Dit regime is onveranderlijk voor alle uitgaven behou-
dens uitdrukkelijk bepaalde uitzonderingen, vermeld in 
onderhavige basisakte. 
ARTIKEL 36 - samenstelling van de lasten 
 De gemene lasten bevatten onder andere : 
(deze opsomming wordt slechts gegeven ten titel van inlich-
ting en is dus niet beperkend). 
1. de kosten van elektriciteit, gas, water voor de gemene 
delen; het plaatsen en openen van de gemene meters voor 
electriciteit, gas en water; de aankoop of huur van blusap-
paraten, enzovoort; 
2. de vergoeding van de beheerders en het ereloon van de 
architect van het gebouw, indien beroep gedaan wordt op 
zijn tussenkomst. 
3. de kosten van aankoop, onderhoud, herstelling en 
vervanging van uitrusting der gemene delen en van het 
gemeenschappelijk meubilair; 
4. de betaling van de verzekeringspremies; 
5. de kosten van aankoop van onderhoudsmateriaal voor de 
gemene delen. 
6. het loon van het onderhoudspersoneel en de onkosten voor 
maatschappelijke zekerheid. 
ARTIKEL 37 : belastingen en burgerlijke verantwoorde-
lijkheid 
 Alle belastingen met betrekking tot het gebouw geheven 
door de openbare overheid, worden beschouwd als 
gemeenschappelijke lasten, welke door de mede-eigenaars 
zullen gedragen worden, ieder in verhouding tot zijn 
aandelen in de gemene delen, tenzij deze belastingen 
rechtstreeks gevestigd worden op elk privatief eigendom 
afzonderlijk. 
 De aansprakelijkheid wegens het gebouw (artikel 1386 
van het Burgerlijk Wetboek) en in het algemeen alle 
risico's van verantwoordelijkheid over het gebouw, zullen 
verdeeld worden volgens de formule van de 
gemeenschappelijke eigendom, in zover wel te verstaan het 
gemene delen betreft, en onverminderd het verhaal dat de 
mede-eigenaars zouden hebben tegen diegene die persoonlijk 
verantwoordelijk zou zijn, hetzij deze een derde is, hetzij 
een mede-eigenaar of huurder. 
ARTIKEL 38 : verhoging van de lasten door één van de mede-
eigenaars 
 Indien één van de mede-eigenaars in eigen voordeel de 
gemene lasten van het gebouw zou verhogen, moet hij alleen 
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deze verhoging dragen. 
ARTIKEL 39 : ontvangsten 
 Ontvangsten betreffende de gemene delen, zullen aan de 
mede-eigenaars toekomen in verhouding tot de deelname van 
elk in de gemene lasten. 
ARTIKEL 40 : afrekening - provisie - reservefonds 
 De syndicus legt minstens eenmaal per jaar aan elke 
mede-eigenaar een uitvoerige rekening voor betreffende 
ontvangsten, uitgaven en kastoestand. 
 Hij stelt op dat ogenblik eveneens het bedrag vast dat 
elke mede-eigenaar verschuldigd is voor tussenkomst in de 
gemeenschappelijke lasten. 
 Een reservefonds zal dienen voor eventueel onverwacht 
zware gemeenschappelijke uitgaven. 
 De sommen van de afrekening zijn betaalbaar binnen de 
drie weken van de verzending (of afgifte met handtekening 
voor ontvangst). 
 De binnen deze termijnen niet betaalde sommen brengen 
intrest op aan een voet van tien procent per jaar te 
rekenen vanaf de dag der verzending (of afgifte) tot de dag 
van de werkelijke betaling. 
 Indien een mede-eigenaar in gebreke blijft zijn 
afrekening te betalen heeft de syndicus, het recht en 
volmacht, indien de privatieve delen van het gebouw, toe-
behorende aan de wanbetaler-eigenaar, verhuurd zouden zijn, 
om rechtstreeks van de huurder de huursommen in ontvangst 
te nemen en geldig kwijting te verlenen over deze sommen 
ten belope van het bedrag aan de gemeenschap verschuldigd. 
 De syndicus heeft tenslotte alle macht om alleen, in 
naam van de ganse gemeenschap, deze betalingen voor de 
rechtbank te vorderen. 
 Ten einde de syndicus toe te laten in de gemeen-
schappelijke uitgaven te voorzien, zal door iedere eigenaar 
bij het betrekken van zijn eigendom, een provisie gestort 
worden, te bepalen door de algemene vergadering en voor de 
eerste maal door de syndicus. 
 Dit bedrag kan aangepast worden door de algemene 
vergadering. 
 De intresten en alle andere eventuele boeten worden 
gestort in het reservefonds. 
 De algemene vergadering beslist over de wijze van 
belegging van de sommen van het reservefonds alsmede over 
de eventuele aanwending ervan. 
ARTIKEL 41 : overdracht van een kavel 
 Onbetaalde kosten 
 In geval van eigendomsoverdracht van een kavel, is de 
nieuwe eigenaar, en, in de mate waarin de wet hem deze ver-
plichting oplegt, de optredende notaris gehouden aan de 
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syndicus te vragen, en is de syndicus ertoe gehouden te 
geven, een staat van volgende kosten : 
 1. de kosten van de uitgaven voor behoud, onderhoud, 

herstelling en vernieuwing waartoe de algemene ver-
gadering voor de datum van de overdracht heeft be-
sloten, maar waarvan de betaling pas nadien opeisbaar 
wordt; 

 2. de kosten verbonden aan het verkrijgen van de ge-
meenschappelijke delen  waartoe de algemene vergadering 
voor de datum van de overdracht heeft besloten,  maar 
waarvan de betaling pas nadien opeisbaar wordt; 
 3. de door de vereniging van mede-eigenaars vaststaan-
de verschuldigde bedragen,  ten gevolge van geschillen 
ontstaan voor de datum van de overdracht, maar waarvan de 
betaling pas nadien opeisbaar wordt; 
Het antwoord, indien door de notaris gevraagd, wordt aan 
partijen medegedeeld; evenzo wordt aan partijen gemeld, 
indien de syndicus niet binnen twee weken van het verzoek 
geantwoord heeft. 
 De syndicus die niet tijdig antwoordt kan door de 
mede-eigenaar, zowel de nieuwe als de vorige, aansprakelijk 
worden gesteld voor alle schade die uit dit verzuim of deze 
vertraging ontstaat. 
 Onverminderd andersluidende overeenkomsten tussen par-
tijen betreffende de bijdrage in de schuld, draagt de 
nieuwe eigenaar het bedrag van die schulden vermeld onder 
1, 2 en 3 en van de gewone lasten vanaf de datum van de 
overdracht. 
 Werkkapitaal 
 Onder "werkkapitaal" wordt verstaan de som van de 
voorschotten betaald door de mede-eigenaars als voorziening 
voor het betalen van de periodieke uitgave, zoals algemene 
kosten en lasten van het gebouw, kosten van werken, 
herstellingen en diensten, eventueel verwarmingskosten, 
verlichtingskosten van de gemeenschappelijke gedeelten, de 
beheerskosten, enzovoort. 
 In geval van eigendomsoverdracht van een kavel is de 
uittredende mede-eigenaar schuldeiser van de vereniging van 
mede-eigenaars voor het gedeelte van zijn aandeel in het 
werkkapitaal dat overeenstemt met de periode die volgt op 
de overdracht van het gebruiks- of genotsrecht aan de 
nieuwe eigenaar.  
 Deze datum moet aan de syndicus worden gemeld zodra de 
eigendomsoverdracht authentiek werd vastgesteld, dan wel op 
een andere wijze vaste datum heeft verkregen. De afrekening 
wordt door de syndicus op verzoek van de nieuwe dan wel de 
vorige eigenaar opgesteld en medegedeeld. Ook de notaris 
die belast is met het opmaken van de akte van 
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eigendomsoverdracht kan in die zin een verzoek aan de 
syndicus richten waarop hij gehouden is te antwoorden.  
 Reservekapitaal 
 Onder "reservekapitaal" wordt verstaan de som van de 
periodieke inbrengen van geld, bestemd voor het dekken van 
niet periodieke uitgaven, zoals de uitgaven voor het leggen 
van nieuwe dakbedekkingen en andere belangrijke 
herstellingswerken of vervangingen of vernieuwingen 
enzovoort. 
 Het aandeel van de verkoper in het reservekapitaal 
blijft als een accessorium aan de kavel verbonden, en kan 
dus niet teruggevorderd worden; het blijft onder het beheer 
van de vereniging van mede-eigenaars, en wordt voortaan 
voor rekening van de nieuwe eigenaar aangewend. 
 SECTIE V - HERSTELLINGEN EN WERKEN 
ARTIKEL 41 - indeling 
 De herstellingen en werken aan de gemene delen, zullen 
door de mede-eigenaars gedragen worden in verhouding tot 
hun aandelen in de gemene delen, behalve ingeval er door 
huidig reglement anders over beslist wordt. 
 Deze herstellingen en werken worden ingedeeld in drie 
categorieën 
- dringende herstellingen; 
- noodzakelijke maar niet dringende herstellingen; 
- niet noodzakelijke werken en herstellingen. 
ARTIKEL 42 - Dringende herstellingen 
 De syndicus, de beheerders, ieder afzonderlijk (en in 
noodtoestand elke mede-eigenaar) hebben alle macht om de 
dringende herstellingen zoals werken aan waterleidingen, 
gasleidingen, lekken in de dakdichting, enzovoort, te 
moeten uitvoeren, zonder de toelating van de mede-eigenaars 
te moeten vragen. 
ARTIKEL 43 - noodzakelijke maar niet dringende herstel-
lingen 
 Deze herstellingen worden beslist door de syndicus. 
 De syndicus kan, omwille van de eventuele belangrijk-
heid der uit te voeren werken, een buitengewone algemene 
vergadering samenroepen om tot de herstelling te beslissen. 
ARTIKEL 44 - niet noodzakelijke herstellingen of werken die 
een verfraaiing of een verbetering van het gebouw tot doel 
hebben 
 Deze werken vallen onder de bevoegdheid van de 
algemene vergadering. 
 Tot de uitvoering van deze werken wordt slechts 
beslist bij een meerderheid van ten minste drie/vierde van 
de stemmen van het gebouw. 
 In dit geval zal de prijs van deze bijkomende werken 
moeten gedragen worden door alle mede-eigenaars in 
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verhouding tot de aandelen van elk in de gemene delen van 
het gebouw, behoudens toepassing van artikel 18. 
ARTIKEL 45 - wijze van uitvoering 
 De mede-eigenaars zullen toegang moeten verstrekken 
tot hun privatieve delen, voor alle herstellingen of onder-
houd aan gemene delen. 
 Indien de mede-eigenaars of bewoners hun privatieve 
delen voor langere tijd verlaten zullen zij verplicht zijn 
een sleutel in bewaring te geven aan een volmachtdrager die 
de Gemeente waar het garagecomplex gelegen is, bewoont, en 
waarvan de naam en het adres aan de syndicus zal bekend 
gemaakt worden, opdat men op het ogenblik, indien dit nodig 
mocht zijn, toegang zou hebben tot zijn garage. 
 SECTIE VI - VERZEKERINGEN 
ARTIKEL 46 - eerste polis 
 De eerste brandverzekeringspolis zal door de 
voorlopige syndicus voor rekening van de mede-eigendom 
aangegaan worden, zowel voor de privatieve delen, als voor 
de gemene delen van het gebouw, bij een vennootschap van 
eerste rang en voor een maximum duur van één jaar. 
 De algemene vergadering beslist over de aanpassingen 
die zich opdringen. 
 De syndicus voert dienaangaande de genomen beslissing-
en uit en ondertekent geldig alle bijkomende en wijzigende 
polissen. 
ARTIKEL 47 - polis 
 Ieder mede-eigenaar zal recht hebben op een exemplaar 
van deze polissen. 
ARTIKEL 48 - bijkomende premie 
 Indien een bijkomende premie verschuldigd is op 
aanvraag van één van de mede-eigenaars ten persoonlijk 
voordeel, zal deze alleen de verschuldigde bijkomende 
premie betalen. 
ARTIKEL 49 - schade 
 Ingeval van schade zullen de vergoedingen, toegekend 
ingevolge de polis, door de syndicus geïnd worden, op last 
deze in de bewaring te stellen bij een bank of elders, 
onder de door de algemene vergadering te stellen voorwaar-
den.               
 Er zal noodzakelijkerwijze rekening worden gehouden 
met de rechten van de bevoorrechte en hypothecaire 
schuldeisers, wiens tussenkomst zal gevraagd worden, 
overeenkomstig de wet. 
ARTIKEL 50 - gebruik van de vergoedingen 
 Het gebruik van de vergoedingen is als volgt geregeld: 
a) indien de schade gedeeltelijk is : 
 De syndicus zal de ontvangen vergoedingen gebruiken 
voor herstellingen van de getroffen plaatsen. 
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 Indien de vergoeding onvoldoende is om te voorzien in 
het herstel van de getroffen plaatsen, zal het nadelig 
saldo door de syndicus gevorderd worden, ten laste van alle 
mede-eigenaars ieder overeenkomstig zijn aandelen in de 
gemene delen van het gebouw, zelfs indien het gaat over 
herstelling van privatieve delen. 
 Indien de vergoeding groter is dan de kosten van de 
herstelling, zal het overschot aan alle mede-eigenaars 
toekomen ieder in verhouding tot zijn aandeel in de gemene 
delen van het gebouw. 
b) indien de schade volledig is : 
 zal de vergoeding moeten aangewend worden voor de 
wederoprichting van het gebouw, tenzij de algemene 
vergadering van de mede-eigenaars er anders over beslist 
met een meerderheid van drie/vierden van het totaal van de 
stemmen. 
 Indien de vergoeding ontoereikend is om te voldoen aan 
de kosten van wederopbouw, zal het nadelig saldo ten laste 
zijn van alle mede-eigenaars, ieder in verhouding tot zijn 
respectievelijke aandelen in de gemene delen van het 
gebouw. 
 Deze opleg zal eisbaar zijn binnen de drie maanden die 
volgen op de algemene vergadering die deze sommen heeft 
vastgesteld; de intresten aan de wettelijke rentevoet 
zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling lopen, 
indien de betaling niet geschiedt binnen gezegde termijn. 
 Nochtans ingeval de algemene vergadering tot de 
wederopbouw van het gebouw zou beslissen, zullen de mede-
eigenaars, die geen deel hebben genomen aan de stemming of 
indien die tegen de wederopbouw hebben gestemd, gehouden 
zijn indien andere mede-eigenaars erom verzoeken, binnen de 
maand van de beslissing van de algemene vergadering, al hun 
rechten in het gebouw aan deze af te staan mits toekenning 
aan de onteigenden van hun volledig deel in gezegde 
vergoeding. 
 De prijs van de afstand van de aandelen in de 
verwoeste zaak zal bij gebrek aan akkoord tussen de 
partijen bepaald worden door twee deskundigen aangeduid 
door de Voorzitter van de Burgerlijke Rechtbank van de 
ligging van het gebouw ten verzoeke van de meeste gerede 
partij en met het vermogen voor de deskundigen een derde 
deskundige bij te vragen. Ingeval van onenigheid over de 
keuze van deze derde deskundige, zal hij op dezelfde manier 
aangesteld worden. 
 De prijs van de afstand der aandelen in de verwoeste 
zaak zal contant betaald worden. 
 Wanneer het gebouw niet wederopgebouwd wordt, zal de 
gedwongen onverdeeldheid een einde nemen en zullen de 
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gemene delen in éénzelfde, openbare zitting, verkocht of 
geveild worden. 
 De vergoeding voortkomende van de verzekering, evenals 
de opbrengst van de eventuele veiling, zullen vervolgens 
onder de eigenaars verdeeld worden, in verhouding met hun 
respectievelijke aandelen in de gemene delen. 
 Ingeval van gedeeltelijke of volledige vernietiging 
ingevolge een andere oorzaak dan brand, zullen de hiervoor 
vermelde regels eveneens van toepassing zijn. 
 Zelfs indien geen enkele vergoeding getrokken wordt, 
kan de algemene vergadering, met unanimiteit van de 
stemmen, tot wederopbouw van het gebouw besluiten. 
ARTIKEL 51 - afwijkingen 
 De mede-eigenaars, die, in tegenstelling met de mening 
van de meerderheid het bedrag van de verzekering 
ontoereikend zouden vinden, zullen steeds het recht hebben 
voor eigen rekening, een bijkomende verzekering af te 
sluiten, op voorwaarde er zelf al de lasten en premiën van 
te betalen. 
 In deze twee gevallen zullen de belanghebbenden alleen 
het recht hebben het surplus van de vergoeding te trekken. 
 Zij zullen er in volle eigendom en in volle vrijheid over 
beschikken. 
ARTIKEL 52 - verzekering - burgerlijke verantwoordelijkheid 
 De syndicus zal, indien de algemene vergadering het 
nodig oordeelt, een verzekering afsluiten om de verant-
woordelijkheid van de mede-eigenaars te dekken in het 
bijzonder voor elk ongeval dat aan de personen die in het 
gebouw een werk uit te voeren hebben, zou kunnen overkomen, 
alsook voor alle ongevallen, die kunnen voortkomen van de 
staat van het gebouw (het slachtofer weze een bewoner van 
het gebouw of een derde, vreemde aan het gebouw). 
 Het bedrag van deze verzekering zal door de algemene 
vergadering vastgesteld worden. 
 De premies zullen door de mede-eigenaars betaald 
worden in verhouding tot hun aandelen in de gemene delen 
van het gebouw. 
ARTIKEL 53 - overgangsbepalingen 
 De comparanten moeten niet tussenkomen in de gemeen-
schappelijke lasten voor wat betreft de niet verkochte 
privatieven.  Hun tussenkomst is vereist voor de 
privatieven die zij verhuren of uitbaten. 
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 GARAGECOMPLEX 
 
 LACODAM 
 
 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
ARTIKEL 1 - gebruik van de garages 
 - De garages mogen uitsluitend gebruikt worden als 
voertuigberging of bergplaats. 
 - Het is uitdrukkelijk verboden in de garages dieren 
onder te brengen, bederfbare of geuren verspreidende waren, 
brandstoffen , ontvlambare of giftige stoffen, benzine, 
oliën, vetten, verf, e.d. te bewaren behoudens de voorraad 
brandstof in de tank van de wagen zelf. 
 - er mogen geen continu werkende toestellen zoals 
diepvriezers etc in de garages geplaatst worden 
 - er mogen geen private installaties (vb kabels etc) 
geplaatst worden op de muren, vloeren, plafonds in de 
gemeenschappelijke delen. Individuele installaties mogen 
niet zonder schriftelijke toestemming van de comparanten of 
syndicus in de gemeenschappelijke kabelgoten gelegd worden. 
 - Het voorziene vermogen van de individuele 
aansluiting mag niet verhoogd worden zonder schriftelijke 
toestemming van de comparanten of de syndicus 
 - wagens op LPG aandrijving zijn verboden 
 - wassen van wagens in de garages is verboden 
 - spelende kinderen in de rijweg zijn niet toegelaten 
 - het is verboden te boren in alle buitenwanden, 
vloerplaten of dakplaten 
 - de buitenzijde van de garagepoort wordt beschouwd 
als gemeenschappelijk bezit en zal gemeenschappelijk 
geschilderd en gereinigd worden via de syndicus volgens de 
besluiten uit de algemene jaarvergadering. Het aantal 
reinigingsbeurten of schilderbeurten (inclusief kleur en 
nummering) is bindend voor alle eigenaars. 
ARTIKEL 2 - doorgangen 
 De doorgangen, in- en uitritten en trappen dienen 
steeds vrij te blijven. Het is derhalve verboden er stil te 
staan of te stationeren of er wagens te wassen of er 
kinderen te laten spelen. Niet vergezelde kinderen onder de 
twaalf jaar zijn in het complex niet toegelaten. Het is 
deze dan ook niet toegelaten er met fietsen of speeltuigen 
in- of uit te rijden. 
ARTIKEL 3 -  rust 
 Ondergronds dient lawaai zoveel mogelijk vermeden te 
worden. 
 Evenzo dient men de luchtbezoedeling door de motor 
zoveel mogelijk te vermijden. 
ARTIKEL 4 - diverse 
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 De garagepoorten dienen steeds gesloten te zijn, zelfs 
indien de afwezigheid van de eigenaar of huurder van korte 
duur is. 
 Het is de eigenaars of huurders niet toegelaten hun 
wagen of enig ander voorwerp op de manoeuvreerruimte te 
plaatsen of achter te laten, zelfs al is het voor zeer 
korte duur. 
 De syndicus heeft de toestemming om alle voorwerpen 
en/of wagens welke zich toch op deze ruimte zouden bevinden 
op kosten van de eigenaar-huurder te doen weghalen.  De 
syndicus zal hierbij nooit aansprakelijk kunnen worden 
gesteld voor eventuele schade welke aan deze voorwerpen of 
wagens zou zijn toegebracht. 
 Het is de eigenaars of huurders verboden in de wanden 
en plafonds nagels, vijzen, bouten of andere materialen aan 
te brengen. Kortom de garagemuren en zoldering dienen 
onaangeroerd te blijven. 
 Waterinfiltraties die hiervan het gevolg kunnen zijn 
zullen op kosten van de schadeveroorzaker worden opgelost. 


