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I. Inleidende uiteenzetting van
de indiener van het voorstel

I. Expose introductif
de 1'auteur de la proposition

De middelgrote woningen vormen in Brussel een
constant probleem. Sedert 1988 werd hieraan met de
Brusselse sociale en economische actors een ronde-
tafel-conferentie gewijd.

Le probleme du logement moyen a Bruxelles est un
souci constant. Des 1988, une table ronde des acteurs
sociaux et economiques bruxellois y etait consacree.

Dit voorstel heeft een beperkte reikwijdte en is niet
bedoeld om alle huisvestingsproblemen in Brussel op
te lessen.

La presente proposition a une portee limitee et
n'entend pas resoudre tous les problemes relatifs au
logement bruxellois.

Aldus wordt de huur van de middelgrote woning
niet behandeld. Trouwens, sommige gemeenten heb-
ben slechts weinig niet-gebruikte gronden en moeten
bijgevolg hun inspanningen op de renovatie richten.
Niet alles is echter renoveerbaar. Het voorstel heeft
betrekking op wederopbouw na afbraak van niet-
renoveerbare gebouwen.

Ainsi, Faeces locatif au logement moyen n'est pas
envisage. Par ailleurs, certaines communes n'ont que
peu d'espaces fonciers vierges et doivent des lors axer
leurs efforts sur la renovation. Tout n'est cependant
pas renovable; la reconstruction apres demolition de
batiments non renovables est visee par la proposition.

Brussel moet diverse problemen het hoofd bieden :
het ontstaan van een tweeledige stad met een erg
arme kleine ring;
sociologische onevenwichten in de gemeenten met
een zogenaamde « Europese aantrekkingskracht »;
uitwijking van de bevolking op het eigen grondge-
bied, van het ene gebied naar het andere waar de
prijzen betaalbaarder zijn;
een emigratie van de Brusselse bevolking naar de
randstad of nog verder (Waver-Jodoigne). Hierdoor
wordt het Gewest benadeeld : zijn inkomsten
nemen af omdat de opbrengst van de personenbelas-
ting daalt.

Bruxelles est confroritee a divers problemes :
1'emergence d'une ville duale avec une petite cein-
ture tres pauvre;
des desequilibres sociologiques dans les communes
dites « a attractivite europeenne »;
des transferts de population a 1'interieur de son
territoire, d'une zone vers une autre ou les prix sont
plus abordables;
une emigration de la population bruxelloise vers la
peripherie et au-dela (Wavre-Jodoigne), ce qui
penalise la Region par une baisse de ses revenus due
a la baisse de 1'I.P.P.

Moet men de marktwetten laten spelen en wachten
tot de grondprijzen in de randstad onbetaalbaar wor-
den om te hopen op een terugkeer van de inwoners
naar Brussel?

Doit-on laisser jouer les lois du marche et attendre
que les prix du sol en peripherie deviennent inaborda-
bles pour esperer un retour des habitants a Bruxelles?i

Is het nodig dat de gemeenten, uit financiele nood-
zaak, gemeentelijke terreinen tegen zeer hoge prijzen
verkopen, met gevolgen voor de prijzen van wederver-
koop en op de bestemming, waarbij kantoren voor de
promotors de enige winstgevende bron worden, met
een daaraan gekoppelde uittocht van de bevolking?

Est-il interessant que des communes, au nom de la
rigueur financiere, vendent les terrains communaux a
des prix tres eleves, avec des consequences sur les prix
de revente et 1'affectation, le bureau devenant la seule
source de rentabilite pour les promoteurs. II s'ensuit
un exode de la population.

Is het niet aangewezen vandaag voor de huisvesting
dezelfde inspanningen te leveren als indertijd voor de
economische expansiesteun, toen overheidsterreinen
gratis werden afgestaan teneinde de vestiging van
ondernemingen aan te moedigen?

Enfin ne convient-il pas aujourd'hui de consacrer au
logement des efforts comparables a ceux consentis
autrefois dans le cadre des aides a 1'expansion econo-
mique ou des terrains publics etaient cedes gratuite-
ment en vue de favoriser.l'implantation d'entreprises?



A-72/2-90/91 - 4 - A-72/2-90/91

II. Algemene bespreking II. Discussion generale

Meerdere leden uiten hun voorbehoud over de
reikwijdte van het voorstel en de bepaling van som-
mige sleutelbegrippen. Het voorstel zou ook in een
ruimere kontekst moeten worden geplaatst.

Plusieurs membres emettent des reserves quant a
1'etendue de la proposition et ^ la definition de
certaines notions-cles. La proposition devrait egale-
ment etre situee dans un contexte plus large.

A. Het te beperkte kader A. Le cadre trop limite

De doelstelling van het voorstel is te beperkt : zij
beoogt slechts de toegang tot de middelgrote woning
via aankoop of erfpacht en er wordt niets gedaan aan
de spanningen op de huurmarkt, waar de noden nog
groter lijken (1).

Het is belangrijk inwoners uit alle Brusselse sociale
categorieen te beogen.

De vastgoedprijzen rijzen de pan uit en talrijke
jonge gezinnen zijn niet meer in staat zich tegen
haalbare voorwaarden te huisvesten.

Het opschrift stemt niet overeen met de inhoud van
het voorstel. De toegang tot de middelgrote woningen
moet naast aankoop of erfpacht, ook huur en renova-
tie omvatten.

Het voorstel houdt geen rekening met de mogelijk-
heden van renovering en beperkte sanering. Begrip-
pen als « gebouwen die moeten worden afgebroken »
moeten nader worden bepaald.

B. Gemiddelde inkomens?

Fundamentele begrippen als « gemiddelde woning »
of « gemiddeld inkomen » worden niet nader bepaald.
In het voorstel wordt de bepaling ervan aan de
Executieve overgelaten. Deze sleutelbegrippen zou-
den door de Raad moeten worden bepaald. Ook de
inkomens van de jonge gezinnen zouden in deze
bepaling moeten worden opgenomen (zie ter zake
punt E van het tweede deel van de bespreking).

C. Inschakeling van een promotor

De waarborgen, onder andere de financiele en de
sociale, die de promotor moet bieden, zijn te vaag.

L'objet de la proposition est trop limite : elle ne vise
que Faeces au logement moyen par acquisition ou
emphyteose. Aucune reponse n'est apportee aux ten-
sions du marche locatif, ou les besoins semblent plus
importants (1).

II est important de fixer des habitants de toutes les
categories sociales a Bruxelles.

, Face a la flambee des prix de 1'immobilier, de
nombreuxjeunes menages ne savent plus se loger h des

• conditions abordables.

Le titre ne correspond pas au contenu de la proposi-
tion. L'acces au logement moyen doit recouvrir, outre
1'acquisition et 1'emphyteose, la location ou la renova-
tion.

La proposition ne tient pas compte des possibilites
de renovation ou de rehabilitation legere. Des notions,
telle celle des bailments necessitant demolition, doi-
vent etre precisees.

B. Revenus moyens?

Des notions fondamentales, telles le logement
moyen ou le revenu moyen, ne sont pas precisees. La
proposition en delegue la definition a 1'Executif. Ces
notions-cles devraient etre definies par le Conseil. Les
revenus des jeunes menages doivent egalement entrer
dans cette definition (voir a ce propos le point E de la
deuxieme partie de la discussion).

C. Passage par un promoteur

Les garanties, notamment financieres et sociales,
reclamees au promoteur sont trop floues.

(1) Een lid verwijst naar een recente studie van de Fondation
Travail-Universite waarin een sterke stijging van de huurprijzen
in het Brusselse wordt vastgesteld (van 50 % tot 100 % naarge-
lang het type woning).
[Deze studie, « Immobilier a Bruxelles », ligt op het adrninistra-
tief secretariaat van de Commissie ter beschikking van de
leden.1

(1) Un membre se refere & une etude recente de la Fondation
Travail-Universite constatant une hausse tres importantc des
loyers a Bruxelles (de 50 % a 100 % selon le type de logement).
[Cette etude, « Immobilier a Bruxelles » est mise a la disposition
des membres de la commission aupres du secretaire administra-
tif de la commission.]
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Het inschakelen van een promotor houdt gevaren
van misbruik in. Een schoolvoorbeeld hiervan is dit
van de promotors-renoveerders in het stelsel van de
renovatiepremies. Bij de jongste hervorming van deze
renovatiepremies werd deze mogelijkheid trouwens
opgeheven.

D. Vrijwaring van het openbaar erfgoed

In haar beleidsverklaring drukte de Executieve haar
wil uit de controle over de overheidsgronden in de
openbare sector te houden.

Het voorstel beoogt de verkoop in der minne van
overheidsgronden aan particulieren (dikwijis via een
promotor) om voor.hen de toegang tot een gemiddelde
woning mogelijk te maken.

Het voorstel lijkt in strijd met de bereidheid van de
Executieve. Het moedigt inderdaad een afslanking.van
het openbaar grondpatrimonium aan. Ter zake is
erfpacht te verkiezen boven verkoop.

Men moet inderdaad een ongecontroleerde privati-
sering van het openbaar grondpatrimonium vermijden.
Het gevaar bestaat de doelstelling van het voorstel uit
het oog te verliezen.

i

Het onderliggend probleem met het voorstel van
ordonnantie is te vermijden dat de door de plaatselijke
besturen aan de eigenaars toegekende voordelen ach-
teraf ook te gemakkelijk op. de speculatiemarkt
terechtkomen. Te dien einde moeten de beschermings-
mechanismen (artikel 8) worden verduidelijkt, ja zeifs
aangepast.

Het voorstel is bedoeld om de gemeenten ertoe te
brengen hun grondpatrimonium ten voordele van de
middelgrote woningen aan te wenden. Diverse proble-
men duiken op : hoe het openbaar patrimonium
mobiliseren ? Hoe verkwisting vermijden door te voor-
komen dat de gemeenten hun patrimonium opdelen en
de vastgoedmarkt verstoren ?

Het is aangewezen dit debat in het kader van een
denkoefening over het gewestelijk grondbeleid te
globaliseren. Volgens de spreker en zijn fractie is dit
enkel mogelijk door de oprichting van openbare
grondregieen. De totstandkoming van de Gewestelijke
Grondregie is dus een noodzakelijke voorwaarde.

Er moet ook worden gedacht aan een mogelijk recht
van voorkoop voor de overheden onderling. Aldus zou
het recht van voorkoop van het grondpatrimonium van
een gemeente in moeilijkheden worden toegekend aan
met name de GOMB, de BGHM of de Gewestelijke
Grondregie.

Le passage par un promoteur entrame des risques
d'abus. L'exemple des promoteurs-renovateurs .dans le
systeme des primes a la renovation est edifiant ^ cet
egard. La derniere reforme des primes ^ la renovation
a d'ailleurs supprime cette possibilite.

D. Conservation du patrimoine public

Dans sa declaration politique, 1'Executif exprimait
sa volonte de conserver au sein du secteur public la
maitrise des biens fonciers publics.

La proposition vise a consacrer la vente de gre a gre
de terrains publics a des particuliers (souvent via un
promoteur) afin de leur permettre 1'acces a un loge-
ment moyen.

La proposition ne semble pas en concordance avec
cette volonte de 1'Executif. Elle favorise en effet une
diminution du patrimoine foncier public. A cet egard,
1'emphyteose est preferable a la vente.-. .

II faut en effet eviter une privatisation sans controle
du patrimoine foncier public. Un risque de deviation
de 1'objectif de la proposition existe.

Le probleme sous-jacent a la proposition d'ordon-
nance est d'eviter que les avantages concedes par le.s
pouvoirs locaux aux proprietaires ne tombent ensuite
trop aisement dans le marche speculatif. A cet egard,
les mecanismes de protection prevus (article 8) doivent
etre precises, voire amenages.

La proposition vise a guider les communes vers une
utilisation de leur patrimoine foncier en faveur du
logement moyen. Divers problemes se posent : Com-
ment mobiliser le patrimoine public? Comment ne pas
le gaspiller en evitant que des communes ne dilapident
leur patrimoine et ne perturbent le marche immobi-
lier?

II convient de globaliser ce debat dans le cadre d'une
reflexion sur la politique fonciere regionale. Pour
1'orateur et son groupe, celle-ci ne se concoit que par la
creation de regies foncieres publiques. La creation de
la Regie fonciere regionale est done un prealable.

La possibilite d'un droit de preemption des pouvoirs
publics entre eux doit egalement etre prevue. Ainsi, le
droit de preemption a 1'egard du patrimoine foncier
d'une commune en difficulte serait accorde iiotam-
ment a la SDRB, a la SRLB ou a la Regie fonciere'
regionale.
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De Minister-Voorzitter verwijst naar de verklaring
van de Executieve over het grondbeleid. Dit is rond
drie soorten instrumenten opgebouwd :
- de Gewestelijke Grondregie;
- het gebruik van overheidsterreinen in Brussel;
- de strijd tegen de grondspeculatie.

Momenteel wordt er aan een ontwerp van ordon-
nantie op het grondbeleid gewerkt, waarin onder
andere de maatregelen inzake verlaten gebouwen
worden bepaald, alsmede de openbaarheid van de
transacties en de inning van de meerwaarden (zie
kantoorbelasting).

Deze verschillende mechanismen bei'nvloeden de
grondmarkt en beantwoorden aan de doelstelling van
het onderzochte voorstel, namelijk de toegang tot de
middelgrote woning bevorderen.

De Staatssecrefaris toegevoegd aan de Minister belast
met Hiiisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Water-
beleid stelt ook vast dat het goed zou zijn de bespre-
king van dit voorstel aan een globale denkoefening
over het gewestelijk grondbeleid te koppelen.

In het voorstel staat een mogelijkhejd die de
gemeenten nu reeds wordt geboden. Het is echter
belangrijk het onderzoek van dit voorstel en de
verscheidene gemeentelijke initiatieven in een globaal
kader op te nemen, daar de huisvesting een belang-
rijke gewestelijke uitdaging is.

Le Ministre-President renvoie a la declaration de
1'Executif relative a la politique fonciere. Celle-ci
s'organise autour de 3 types d'instruments :
- la Regie fonciere regionale;
- Futilisation des biens publics fonciers a Bruxelles;
- la lutte centre la speculation fonciere.

Un projet d'ordonnance sur la politique fonciere est
en preparation, prevoyant notamment des mesures
relatives a la lutte contre les immeubles a 1'abandon, la
transparence dans les transactions et la captation des
plus-values (cfr. la taxe sur les bureaux).

Ces differents mecanismes influencent le marche
foncier et rejoignent 1'objectif de la proposition exami-
nee, a savoir favoriser Faeces au logement moyen.

Le Secretaire d'Etat adjoint au Ministre du logement,
de I'Environnement, de la Conservation de la Nature et
de la Politique de I'Eau Constate egalement qu'il
conviendrait de lier la discussion de la presente propo-
sition a une reflexion globale sur la politique fonciere
regionale.

La proposition prevoit une possibility qui est deja
offerte aux communes. II est toutefois important
d'integrer 1'examen de cette proposition et les diverses
initiatives communales dans un cadre global justifie
par 1'importance du Ipgement en tant que defi regio-
nal.

Antwoorden van de indiener

De auteur van het voorstel van ordonnantie zegt
nogmaals de toegang tot de middelgrote woning via
eigendomsverwerving tot stand te willen brengen,
zonder de andere formules, onder andere huur, uit te
sluiten.

Het voorstel was echter nooit bedoeld dm het
huurprobleem op te lossen, Verhuren blijft de uitzon-
dering in geval van hergebruik van het goed,

Erfpacht is intellectueel gezien zeker een verleide-
lijke formule die bij de Brusselse bevolking meer
bekendheid zou moeten verwerven.

De bepalingen van «middelgrote woning» en
« gemiddeld inkomen » zijn nogal ingewikkeld. Een
mogelijk te behouden parameter is deze weike de
maatschappijen voor hypothecair krediet gebruiken :
de inkomens van degenen die tot de huisvesting
toegang krijgen, moeten hen in staat stellen op decente
wijze te leven.

Reponses de 1'auteur

L'auteur de la proposition d'ordonnance reaffirme
son souci de developper 1'acces au logement moyen
par acquisition de propriete, sans aucune exclusive
pour les autres formules dont 1'acces locatif.

Mais, le but de la proposition n'a jamais etc de
resoudre le probleme locatif. La location reste 1'excep-
tion en cas de reutilisation du bien.

L'emphyteose est certes une formule seduisante
intellectuellement, mais qui devrait etre promue au
sein de la population bruxelloise.

Les definitions de logement moyen et de revenu
moyen sont complexes. Un parametre pouvant etre
retenu est celui utilise par les societes de credit
hypothecaire : les revenus de ceux qui accedent au
logement doivent leur permettre de continuer a vivre
decemment.
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De BGHM en de GOMB zullen uiteraard bij de
commissiewerkzaamheden kunnen worden betrokken.
Ook de begrippen « grondregie » en « kantoorbelas-
ting » kunnen tijdens de denkoefening worden behan-
deld, evenals het recht van voorkoop tussen de overhe-
den.

Op gewestelijk vlak is er nood aan een eenvormige
procedure, gelet op de verscheidenheid van de
gemeentelijke initiatieven.

Ook de bevoegdheidsproblemen zullen moeten wor-
den bestudeerd.

Het inschakelen van een promotor lijkt onontbeer-
lijk, onder andere voor de massale bouw van apparte-
menten. Dat sluit een streng (financieel en sociaal)
toezicht niet uit.

De maatregelen om te vermijden dat de woningen
opnieuw op de speculatiemarkt terecht komen, zullen
tijdens de bespreking van de artikelen kunnen worden
aangepast.

Men moet renoveren wat renoveerbaar is. Sbms is
afbraak echter absolute noodzaak. Dan moet het
voorstel worden toegepast.

La SLRB et la SDRB pourront bien evidemment
etre associees aux travaux de la commission. Les
notions de regie fonciere et de taxe sur les bureaux
pourront egalement etre integrees dans la reflexion, de
meme que Ie droit de preemption entre pouvoirs
publics.

Une uniformite de procedure au niveau regional est
necessaire, eu egard a la diversite des initiatives
communales.

Les problemes de competence devront toutefois etre
etudies. .

L'intervention d'un promoteur semble indispensa-
ble, notamment pour les constructions en bloc d'ap-
partements. Cela n'exclut pas une grande surveillance
(financiere et sociale).

Les garanties visant a eviter un retour du logement
dans Ie marche speculatif pourront etre amenagees lors
de la discussion des articles.

II faut renover ce qui est renovable. Cependant, la
demolition apparatt parfois indispensable. La proposi-
tion trouve alors a s'appliquer.

*** ***

Ten einde op sommige hierboven geformuleerde
opmerkingen te antwoorden, dient de auteur amende-
menten in (nr. 1 tot 18), door meerdere andere
commissieleden mede ondertekend.

Hun algemene filosofie steunt op 3 punten :

a) Het recht van voorkoop voor sommige overheden
en administraties
Indien het plaatselijke bestuur de ordonnantie niet
toepast, worden de overheden een bijkomende
kans geboden een goed aan dezelfde voorwaarden
te kopen;

b) Het in het toepassingsveld opnemen van de te
, renoveren woningen

Dit is niet in strijd met de bestaande wetgeving op
de renovatiepremies, maar beoogt sommige
gemeenten die geen gronden hebben maar wel te
renoveren gebouwen, erbij te betrekken;

c) Het vervangen van de sanctie die erin bestaat het
verworven voordeel terug te betalen door de nietig-
verklaring van de overeenkomsten
Deze nieuwe opiossing moet het gevaar voor
manipulatie indijken dat zich zou kunnen uitbrei-
den in het kader van een wederverkoop met
terugbetaling van het verworven voordeel.

Afin de repondre a certaines des objections formu-
lees ci-dessus, 1'auteur depose des amendements (n051
a 18), cosignes par plusieurs autres membres de la
commission.

Leur philosophic generate tourne autour de trois
axes :
a) Le droit de preemption pour certains pouvoirs

publics et autorites administratives
Si le pouvoir local ne fait pas application de
1'ordonnance, une chance supplementaire est
offerte aux pouvoirs. publics d'acquerir un bien a
egalite d'offre;

b) L 'inclusion des immeubles a renover

Cette inclusion n'entre pas en concurrence avec la
legislation existante relative aux primes a la reno-
vation. Elle vise a impliquer certaines communes

. depourvues de terrains mais possedant des immeu-
bles necessitant renovation; \

c) Le remplacement de la sanction consistant dans le
remboursement de I'avantage acquis par la nullite
des conventions
Cette nouvelle solution doit diminuer le risque de
manipulation qui pourrait s'etendre dans le cadre
d'une revente avec remboursement de I'avantage
acquis.
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Tweede reeks vragen naar aanleiding van de amcnde-
menten

Deuxieme serie de questions suite aux amendements

A. Renovane A. La Renovation

Wat de renovatie betreft, menen sommigen dat het
nuttig zou zijn te beschikken over :
- een volledige inventaris van de goederen van de

OCMW's, de gemeenten en hun regieen;
- een inventaris van de goederen die deze instanties

willen verkopen.

De gemeenten moesten deze inventaris trouwens
aan de Executieve bezorgen. Dergelijk overzicht zou
een idee kunnen geven van de mogelijke gevolgen van
de uitbreiding van het toepassingsveld van de ordon-
nantie.

Een ander lid is van mening dat dit niet essentieel is
voor de commissiewerkzaamheden.

De Staatssecretaris voegt eraan toe dat het vast-
goedpatrimonium van de gemeenten erg veranderlijk
is.

B. Nietigheid en duur van de overeenkomst

Een lid is het ermee eens dat de oorspronkelijke
strafmaatregel praktisch weinig haalbaar was, maar
ook de nietigheid van de overeenkomst zorgt voor
problemen : zullen de registratierechten en de notaris-
kosten moeten worden terugbetaald ?

De Staatssecretaris zegt dat het begrip « nietigheid »
voldoende moet worden verduidelijkt. Wie kan de
nietigheid inroepen indien deze strafmaatregel auto-
matisch wordt toegepast?

De indiener antwoordt dat elkeen die zich bena-
deeld voelt nietigheid kan inroepen.

Wat de juridische gevolgen van de nietigverklaring
van de overeenkomst betreft, wordt gezegd dat de
nietigheidsclausule (en de terugbetaling van de kosten)
in het gemene recht is opgenomen.

Wat de nietigverklaring betreft, wenst een lid te
weten wat er gebeurt indien slechts een deel van een
appartementengeheel op een terrein door de promoter
wordt verkocht aan particulieren die niet aan de
voorwaarden voldoen.

Een ander commissielid antwoordt dat alleen de
woningen in kwestie naar de gemeenten teruggaan. De
nietigheid slaat niet op het geheel.

De Staatssecretaris verduidelijkt dat amendement
nr. 17 op artikel 8 van toepassing is. De wederverkoop
wordt aan dezelfde voorwaarden onderworpen en

En ce qui concerne la renovation, un membre juge
qu'il serait utile de disposer :
- d'un inventaire complet des biens des CPAS, des

communes et de leurs regies;
- d'un inventaire des biens que ces institutions veulent

vendre.

Cet inventaire devait d'ailleurs etre remis par les
communes ^ 1'Executif. Un tel apercu pourrait rendre
compte de 1'impact possible de 1'elargissement du
champ d'application de 1'ordonnance.

Un autre membre estime que ce n'est pas essentiel
pour les travaux de la commission.

Le Secretaire d'Etat ajoute que Ie patrimoine immo-
bilier des communes est tres evolutif.

B. La nullite et la duree de la convention

Un membre s'accorde a dire que la sanction initiale
etait peu praticable, mais que la nullite de la conven-
tion pose egalement des problemes : les droits d'enre-
gistrement et les frais de notaire devront-ils etre
rembourses ?

Le Secretaire d'Etat considere que la notion de
nullite doit etre suffisamment explicite. Si cette sanc-
tion intervient automatiquement, qui peut s'en preva-
loir?

L'auteur repond que quiconque s'estime lese peut se
prevaloir de la nullite.

Quant aux suites juridiques de la declaration de
nullite de la convention, la clause de nullite (et le
remboursement des frais) est prevue par le droit
commun.

En matiere de declaration de nullite, un membre se
pose la question de savoir ce qui se passe si une partie
seulement d'un ensemble d'appartements sur un ter-
rain est vendue par le promoteur a des particuliers qui
n'entrent pas dans les conditions.

Un autre commissaire repond que seuls les loge-
ments en question retourneront a la commune. La
nullite ne frappe pas 1'ensemble.

Le Secretaire d'Etat precise que 1'amendement n° 17
^ Particle 8 est d'application. La revente est soumise
aux memes conditions et est frappee de la meme
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dezelfde nietigheid als bij verkoop is erop van toepas-
sing. Amendement nr. 18 op artikel 9 heeft expliciet
betrekking op de promotors.

Eeh lid meent dat de teruggave van het verworven
voordeel in sommige gevallen als principe aan-
vaardbaar is. Hij stelt een aflossingsstelsel voor de
terugbetaling van het verworven voordeel voor en. wil
een degressieve terugbetaling.

De Staatssecretaris antwoordt dat de nietigverkia-
ring een grotere waarborg biedt.

Een lid voegt eraan toe dat door dit aflossingssys-
teem de woningen na tien jaar op de gewone markt
zouden terechtkomen. De opofferingen van vandaag
zouden morgen dan niets opieveren.

Een commissielid meent dat de nietigheidssanctie
volledig controleerbaar is. Eike wederverkoop houdt
een betaling van registratierechten in. Een controle
van de eigendomsovergang wordt dan mogelijk, ook al
omdat de nieuwe eigenaar in de gemeente zai wonen.
Men zai kunnen nagaan of aan de voorwaarden werd
voldaan.

Om het even wie, zeifs iemand die niets met de
overeenkomst te maken heeft, kan vragen de verkoop
nietig te verklaren. Deze strafmaatregel mag niet in
tijd worden beperkt. Zij' zai het mogelijk maken dat
het gebouw, zolang het overeind staat, voorbehouden
blijft aan een vandaag beoogde bevolkingscafegorie.
Uiterste waakzaamheid blijft geboden.

De Staatssecretaris voegt eraan toe dat indien men
wenst dat iemand die niets met de overeenkomst te
maken heeft om de nietigverklaring kan verzoeken, dit
in de tekst moet worden verduidelijkt. Hij sluit zich
aan bij deze extensieve interpretatie van amendement
nr. 17.

Hij heeft echter twijfels over de haalbaarheid van de
controle op de eigendomsovergang. De gemeenten
zullen bijvoorbeeld pas twee jaar na de feiten door het
kadaster worden ingelicht. In het voorstel zouden
trouwens meer controlewaarborgen inzake de inko-
mensvoorwaarden moeten worden opgenomen. Aldus
zou men bijvoorbeeld de oorspronkelijke eigenaar een
recht van voorkoop kunnen geven.

Een lid wil tegen eike prijs voorkomen dat de
controle tezeer in tijd wordt beperkt. De overheids-
goederen mogen niet aan de speculatie worden opge-
offerd. Het lid stelt voor dat de overdracht aan de
particulieren gebeurt via mogelijk erkende openbare
of prive-maatschappijen die erfpachters van het goed
blijven. De controle zai dan veel makkelijker verlo-
pen. Men mag trouwens niet vergeten dat vele perso-
nen met een gemiddeld inkomen niet de mogelijkheid

nullite que lors de la vente. L'amendement n° 18 a
1'article 9 parle explicitement des promoteurs.

Un membre estime que la restitution de 1'avantage
acquis peut etre un principe acceptable dans certains
cas. II propose un systeme d'amortissement de 1'avan-
tage .acquis et un remboursement de facon degressive.

Le Secretaire d'Etat repond que la declaration de
nullite constitue une garantie nettement plus impor-

' tante.

Un membre ajoute que ce systeme d'amortissement
ferait retourner ces logements dans le marche ordi-
naire au bout de dix ans. Les sacrifices d'aujourd'bui
seraient perdus demain.

Un commissaire estime que la sanction de nullite est
parfaitement controlabie. Chaque revente entrame un
pavement de droits d'enregistrement. Une verification
de mutation devient done possible, d'autant plus que le
nouveau proprietaire sera domicilie dans la commune.
On pourra verifier si les conditions ont ete respectees.

N'importe qui, meme une personne qui n'est pas
partie a la convention, pourra demander la nullite de la
vente. Cette sanction ne peut se limiter dans le temps;
elle permettra que 1'immeuble, pendant toute son
existence, reste reserve a une categoric de personnes
visees aujourd'hui. II faut rester d'une rigueur
extreme.

Le Secretaire d'Etat ajoute que si 1'on veut qu'une
personne n'etant pas partie a la convention puisse
demander la nullite, il faut le preciser dans le texte. II
adhere a cette interpretation extensive de 1'amende-
ment n° 17.

II exprime neanmoins des doutes quant a la pratica-
bilite des controles des mutations. Au niveau cadas-
tral, les communes n'en sont par exemple informees
que deux ans apres. Par ailleurs, il faudrait inscrire
plus de garanties de controle des conditions de revenus
dans la proposition. Ainsi on pourrait prevoir un droit
de preemption au profit du proprietaire initial.

Une membre veut a tout prix eviter que le controle
ne soit trop limite dans le temps. Les biens publics ne
doivent pas etre alienes au profit de la speculation.
Elle propose que la cession aux particuliers se fasse via

.des societes eventuellement agreees, publiques ou
mixtes, qui restent emphyteotes du bien. Le contr61e
sera plus facile. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que
beaucoup de personnes a revenus moyens n'ont pas la
possibility d'acquerir un bien immobilier. Cette cate-
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hebben een onroerend goed te kopen. Deze groep mag
niet uit het oog worden verloreh. Indien nodig kan de
eigendom door belangrijkere instanties aangekocht
worden. Door hen in te schakelen zou de controle op
de huurprijzen eveneens viotter verlopen. .

De indiener antwoordt dat men zich kan baseren op
de elders toegepaste controlemodaliteiten :
- de GOMB legt inkomensvoorwaarden op;
- in de wijziging van de organieke wet op de stede-

bouw wordt bepaald dat in de compromisakte van
de verkoop de bestemming van het goed moet
worden vermeld.

gorie ne doit pas etre perdue de vue quitte a ce que la
propriete soit acquise par des organismes plus impor-
tants. Par leur intermediaire, Ie controle des loyers
serait egalement facilite.

L'auteur repond qu'on peut s'inspirer de modalites
de controle pratiquees ailleurs :
- la SDRB impose des conditions de revenus;
- la modification de la ioi organique de Furbanisme

prevoit que 1'on note dans 1'acte de compromis de
vente la destination du bien.

C. Prijs van de wederverkoop C. Prix de revente

Verscheidene leden maken zich zorgen over de prijs
van de wederverkpop. Er zullen altijd problemen
bestaan wat de toestemming tot wederverkoop betreft.
De eigenaar verkoopt het goed opnieuw tegen de prijs
die hij bepaalt, op voorwaarde dat de koper aan de
opgelegde inkomenseisen voldoet. De vroegere eige-
naar rijft de meerwaarde binnen.

Een lid is dan ook van mening dat de wederver-
koopsprijs moet worden gecontroleerd indien men wil
vermijden dat in weinig tijd aanzienlijke meerwaarden
worden verwezenlijkt. Deze controle van de wederver-
koopprijs mag zich niet over 20 of 30 jaar spreiden,
want er zouden twee parallelle markten tot stand
komen. Het lid stelt voor in de ordonnantie het
principe op te nemen van de aflossing van het verwor-
ven voordeel op 10 of 20 jaar, met terugbetaling van
een deel van het verworven voordeel naar rate van
deze aflossing bij wederverkoop voor de vervaldag.

De indiener zegt dat zijn voorstel streeft naar meer
middelgrote woningen in Brussel. Hij heeft gepoogd
een zo rechtvaardig mogelijke reglementering op te
stellen, maar verbetering is altijd mogelijk. Het hoofd-
doel moet zijn de meerderheid er te laten bij winnen.
In het voorstel wordt inderdaad geen prijsplafond
bepaald, maar er bestaat een impliciet plafond : het is
moeilijk een goed tegen een buitensporige prijs te
verkopen aan mensen met een gemiddeld inkomen.

Een lid is van mening dat de indiener een te mime
visie heeft op de voorwaarden voor toegang tot
middelgrote woningen. Deze moet worden voorbe-
houden aan mensen met beperkte financiele middelen
en niet aan personen die, naast hun gemiddeld salaris,
een bijkomend roerend kapitaal bezitten. Deze doel-
stelling moet op lange termijn worden nagestreefd.

De indiener antwoordt dat het voorstel van ordon-
nantie in de eerste plaats bedoeld is om een nieuw
probleem op te lessen, namelijk dit van de toegang tot
de huisvesting voor personen met een gemiddeld

Plusieurs membres se preoccupent du prix de
revente. Des problemes subsisteront toujours au
niveau de I'autorisation de revente. Le proprietaire
revend le bien au prix qu'il veut a condition que

\ 1'acquereur entre dans les conditions de revenus impo-
sees. L'ancien proprietaire beneficie de la plus-value.

Aussi, un membre juge-t-il un contr61e du prix de
revente necessaire si 1'on veut eviter que des plus-
values considerables ne soient realisees en un court
laps de temps. Ce controle du prix de revente ne peut
evidemment s'etaler sur 20 ou 30 ans car deux marches
paralleles se creeraient. Le membre propose d'intro-
duire dans 1'ordonnance le principe de 1'amortissement
de 1'avantage acquis sur 10 ou 20 ans, avec rembourse-
ment d'une partie de 1'avantage acquis au prorata de
cet amortissement en cas de revente avant 1'echeance.

, L'auteur de la proposition repond que le but de la
proposition est de developper le logement moyen a
Bruxelles. II a essaye d'elaborer une reglementation.la
plus juste possible mais il y a toujours moyen de
1'ameliorer. L'essentiel est que la collectivite y trouve
son' avantage. Le texte de la proposition ne prevoit
effectivement pas de limite de prix, mais il existe une
limite implicite : il est difficile de revendre un bien a
un prix exorbitant a des gens qui beneficient de
revenus moyens.

Une membre estime que 1'auteur a une vision trop
large des conditions d'acces au logement moyen.
Celui-ci doit etre reserve aux gens qui ont des moyens
financiers limites et non pas a des personnes qui, a c6te
de revenus salariaux moyens, disposent d'un capital
mobilier supplementaire. Ce but doit etre preserve a
long terme.

L'auteur retorque que la proposition d'ordonnance
veut tout d'abord resoudre un nouveau probleme,
celui de 1'acces au logement de personnes a revenus
moyens. II n'est.cependant pas possible d'investiguer si
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inkomen. Het is echter niet mogelijk na te gaan of
sommigen over bijkomende financiele middelen
beschikken. Dit probleem bestaat ook in de sociale
woningsector. Dergelijke controle is niet mogelijk.
Een bijkomende grendel om de verkoopprijzen te
beperken, zou kunnen worden ingevoerd via een
besluit van de Executieve, waarin de voorwaarden
voor wederverkoop worden bepaald. Is dit echt nut-
tig? Het gevaar bestaat dat dit in de praktijk niet
haalbaar is : hoe bijvoorbeeld rekening houden met de
door de eerste koper uitgevoerde verbouwingen?

Volgens de Staatssecretaris is bet onmogelijk alle
opeenvolgende wederverkopen te controleren. Na een
bepaalde periode moet het goed op de normale
vastgoedmarkt worden gemtroduceerd. Intussen zou
men de oorspronkelijke eigenaar bij wederverkoop
een recht van voorkoop kunnen geven, gebaseerd op
een in het oorspronkelijk contract overeengekomen
prijs. De oorspronkelijke eigenaar kan uiteraard aan
zijn recht van voorkoop verzaken. Bestaat dergelijk
systeem niet, dan zai het onmogelijk zijn de wederver-
kopen te controleren.

D. Ongelijke voordelen vanwege de gemeenten

Vragen over het door de plaatselijke overheid
toegekende'voordeel, zijn nog onbeantwoord.

Leden vrezen ongelijkheid op gewestelijk vlak van
zodra eike gemeente het door haar toegestane vermin-
deringspercentage zeif bepaalt. Zou de Executieve dit
percentage niet moeten vereenvormigen?

Het verschil tussen de verschillende door de overhe-
den toegekende voordelen mag niet te groot zijn,
zoniet loopt men het, gevaar ghetto's met middelgrote
woningen te doen ontstaan.

Een lid stelt vast dat de gemeente per grond of^per
kavel een verminderingspercentage bepaalt. Er is geen
enkele samenhang. Hij stelt een degressief percentage
voor, afhankelijk van de inkomens.

De indiener antwoordt dat de nbden van gemeente
tot gemeente verschillen. Ongelijkheden zijn te verant-
woorden. Hiervoor zijn de plaatselijke beleidsvoerders
verantwoordelijk.

De Staatssecretaris merkt op dat de plaatselijke
besturen gebonden zijn aan een schatting (artikel 4)
die afhangt van de ligging van het goed. Het toege-
stane verminderingspercentage zai onvermijdelijk van
deze schatting afhangen.

Voor alle gemeenten eenzelfde percentage invoe-
ren, zou sommige gemeenten bestraffen. Eenzelfde
terrein heeft, naargelang zijn ligging, een andere
waarde. Men is gebonden door de registratiewaarde.
Zeifs binoen eenzelfde gemeente kan de grondwaarde
het tweevoud bedragen.

certaines personnes disposent de moyens financiers
supplementaires. Ce probleme se pose 6galement pour
1'acces au logement social. Un tel controle n'est pas
realisable. Un verrou supplementaire visant a limiter
Ie prix de vente pourrait etre introduit par Ie biais
d'arretes de 1'Executif precisant les conditions de
revente. Est-ce vraiment utile? II existe un danger
d'impraticabilite : comment, par exemple, prendre en
compte des travaux d'amenagement effectues par Ie
premier acheteur?

Selon Ie Secretaire d'Etat, on ne peut controler
indefiniment les reventes successives. II faut determi-
ner une periode apres laquelle Ie bien retrouvera sa
place dans Ie marche immobilier normal. Entre temps,
on pourrait inclure un droit de preemption pour Ie
proprietaire initial en cas de revente, sur la base d'un
prix convenu dans Ie contrat initial; Ie proprietaire
initial peut evidemment ceder son droit de preemp-
tion. A defaut d'un tel systeme, il sera impossible de
controler les reventes.

D. Disparites des avantages entre les communes

Des questions subsistent en ce qui concerne 1'avan-
tage accorde par Ie pouvoir local.

Des membres craignent des disparites au niveau
regional des lors que chaque commune fixe Ie pourcen-
tage de reduction qu'elle accorde. L'Executif ne
devrait-il pas uniformiser ce pourcentage?

La disparite entre les differents avantages accordes
par les pouvoirs locaux ne peut etre trop grande sinon
on risque de creer des ghettos de logements moyens.

Un membre constate que la commune fixe un pourcen-
tage de reduction consenti par terrain ou par lot. II n'y
a aucune coherence. II propose un pourcentage
degressif en fonction des revenus.

L'auteur repond que les besoins des communes ne
sont pas les memes partout. Des disparites peuvent se
justifier. Cela releve' de la responsabilite politique
locale.

Le Secretaire d'Etat remarque que les pouvoirs
locaux sont tenus par une estimation (article 4) qui est
fonction de la localisation du bien. Le pourcentage de
reduction consenti dependra inevitablement de cette
estimation.

Imposer un pourcentage unique a toutes les commu-
nes penaliserait certaines communes. Un meme terrain
a une valeur differente selon sa localisation. On est lie
par la valeur d'enregistrement. Meme a 1'interieur
d'une commune la valeur du terrain peut aller du
simple au double.
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Een lid zegt dat nergens wordt gewaarborgd dat het
door de gemeente aan de promoter toegekende voor-
deel tot een vermindering van de verkoopprijs op de
markt zai leiden. De promotor is alleen verplicht
rniddelgrote woningen te bouwen.

De Staatssecretaris herinnert eraan dat er in het
basisdossier voorwaarden zullen staan. De gemeente
die niet de hoofdvoorwaarde inzake de verkoopprijs
zou vermelden, zou het voorstel van ordonnantie
totaal verkrachten.

Een raadslid zegt dat artikel 6, paragraaf 4, alle
waarborgen biedt.

Teneinde het probleem van de controle op het
verworven voordeel op te lessen, stelt een lid voor dat
men zich beperkt tot de erfpacht voor bouwgronden.

Volgens de auteur is de bevolking nog niet ver-
trouwd met het begrip « erfpacht », maar indien de
vastgoeddruk aanhoudt, zai erfpacht de enige uitweg
zijn.

Hetzelfde lid vraagt of het verworven voordeel met
de door het gewest toegekende aankooppremie te
cumuleren is?

Un membre dit ne trouver aucune garantie que
1'avantage accorde par la commune au promoteur
aboutira a une reduction du prix de vente sur. le
marche. La seule obligation du promoteur est de
construire du logement moyen.

Le Secretaire d'Etat rappelle qu'il y aura des condi-
tions dans le dossier de base. Le pouvoir communal
qui ne fixerait pas la condition essentielle du prix ~de
vente denaturerait totalement la proposition d'ordon-
nance.

Une conseillere precise que 1'article 6, § 4 donne
toutes les garanties.

Afin de resoudre le probleme du suivi de 1'avantage
acquis, le membre suggere qu'on se limite a 1'emphy-
teose pour les terrains a batir.

Selon 1'auteur, 1'emphyteose n'est pas encore ren-
tree dans la mentalite des gens, mais si la pression
.immobiliere demeure, le fait de 1'emphyteose peut
devenir incontournable.

Le meme membre demande si 1'avantage acquis sera
cumulable avec la prime d'acquisition de la Region?

De Staatssecretaris bevestigt dit. Le Secretaire d'Etat repond par 1'affirmative.

E. Gemiddeld inkomen ? E. Le revenu moyen ?

Een lid vraagt zich af wat precies wordt verstaan
onder gemiddelde inkomens. Hij stelt voor in de
ordonnantie een maximaal plafond te bepalen, dat als
gemiddeld inkomen wordt beschouwd, door een per-
centage te nemen van het gemiddeld inkomen van de
Brusselaars, zoals dit uit de fiskale statistieken blijkt.
Ter zake zijn er twee cijfers beschikbaar :
- het gemiddeld inkomen;
- het mediaan inkomen (het inkomen waaronder

50 % van de bevolking zich bevindt) dat ongeveer
600.000 fr. bedraagt.

Hij stelt een coefficient voor die gelijk is aan twee
keer het mediaan inkomen van het Brussels gezin
(509.000 fr. in 1987). Gelet op de jongste beschikbare
fiskale statistieken zou het gemiddeld inkomen nooit
hoger kunnen zijn dan twee maal het mediaan inko-
men + x fr. per kind ten laste. Het lid zai een
amendement in die zin indienen.

De indiener is van mening dat men niet moet
wachten tot het begrip « gemiddeld inkomen » verdui-
delijkt is om het voorstel aan te nemen. Het probleem
bestaat in andere sectoren. Hijzelf schat het gemiddeld
inkomen op 1.200.000 fr. netto perjaar. Hij wenst dat
de Executieve eveneens een standpunt inneemt en
waarschuwt haar tegelijkertijd tegen een te ingewik-
kelde codifiering.

Un. membre se demande quelle est la notion exacte
de revenus moyens. II propose de fixer dans.l'ordon-
nance un plafond maximum considere comme revenu
moyen en prenant un pourcentage du revenu moyen
des Bruxellois donne par les statistiques fiscales. II
existe a cet egard deux chiffres disponibles :

- le revenu moyen;
- le revenu median (le revenu en-dessous duquel

50 % de la population se trouve) qui est d'environ
600.000 francs.

II propose un coefficient de 1'ordre de deux fois le
revenu median du menage bruxellois (509.000 francs
en 1987). En se basant sur les dernieres statistiques
fiscales disponibles, le revenu moyen ne pourrait
jamais etre superieur a deux fois le revenu median plus
x francs par enfant a charge. Le membre introduira un
amendement dans ce sens.

L'auteur est d'avis qu'il ne faut pas attendre pour
adopter la proposition que la notion de revenu moyen
soit precisee. Le probleme existe dans d'autres sec-
teurs. II evalue, quant a lui, le revenu moyen a
1.200.000 francs nets par an. II souhaite que 1'Executif
se positionne egalement et, dans le meme temps, le
met en garde contre une codification trop complexe.
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De Staatssecretaris gaat akkoord met het bepalen
van een plafond, maar dit is niets nieuws. Het Ponds
voor de Huisvesting heeft een plafond bepaald voor de
lenmgen met verminderde rente, namelijk
1.164.000 fr. (netto belastbaar) vermeerderd met
52.000 fr. per kind ten laste. Om een lening met
verminderde rente te krijgen, moet men in de door de
Executieve bepaalde schalen vallen. Dit systeem werkt
goed en er zijn niet meer criteria nodig.

Le Secretaire d'Etat est d'accord avec Ie principe de
fixer un plafond, mais cette notion existe deja. Le
Fonds du logement a fixe un plafond pour des prets a
taux reduit, qui est de 1.164.000 F (nets imposables)
plus 52.000 F par enfant a charge, Pour obtenir un pret
a taux reduit, il faut entrer dans les baremes arretes
par 1'Executif. Ce systeme fonctionne bien. 11 ne faut
pas multiplier les criteres.

F. Bevoegdheid van de Raad ter zake P. Competence du Conseil en la matiere

Een lid is er niet van overtuigd dat de Raad bevoegd
is een oorspronkelijk op nationaal vlak geregelde
procedure te wijzigen. Hij verwijst naar de nationale
circulaire van 28 april 1970 over de voor de vervreem-
ding van gemeentelijke onroerende goederen te volgen
procedure.

Een lid antwoordt dat het toezicht volledig geregio-
naliseerd is en dat alleen enkele aspecten van de
organieke wetten op de organisatie van de gemeente
een nationale bevoegdheid zijn gebleven. Dit voorstel
van ordonnantie raakt echter nergens aan de organisa-
tie van de gemeenten. Het heeft betrekking op de
huisvesting en op het grondbeleid, twee gewestelijke
bevoegdheden. Het is binnen dit raam dat het voorstel
een procedure voor de vervreemding van gemeente-
lijke goederen regelt.

De indiener voegt hieraan toe dat het voorstel niets
wijzigt aan de bepalingen van de gemeentewet op de
bekendmaking van de beraadslagingen van de
gemeenteraad over de verkoop van onroerende goede-
ren (artikel 93). De richtlijnen van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, waarin een schatting en een
openbaar onderzoek worden geeist, blijven gelden.
Het voorstel is in overeenstemming met artikel 7 van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 (regeling en
uitoefening van het administratief toezicht op de
gemeenten) en met artikel 6 van dezelfde wet dat de
gewesten huisvestingsbevoegdheid geeft.

Een ander lid stelt vast dat het voorstel van ordon-
nantie afwijkt van een algemeen principe volgens
hetwelk het verboden is te verkopen onder de door de
ontvanger van de registratie bepaalde prijs, vermeer-
derd met een derde (circulaire van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken van 28 april 1970). In een latere
cireulaire worden afwijkingen op het vermeerderen
met een derde toegestaan. Kan men, via een ordon-
nantie, van een door een andere macht bepaald
algemeen principe afwijken ? Ter zake zou het advies
van de Raad van State over de gewestelijke bevoegd-
heid moeten worden ingewonnen.

De indiener antwoordt dat de ordonnantie in de
hierarchic der normen meer waarde heeft dan een
circulaire.

Un membre exprime des doutes quant a la compe-
tence du Conseil a modifier une procedure reglee a
1'origine au niveau national. II se refere a la circulaire
nationale du 28 avril 1970 relative a la procedure a
suivre pour 1'alienation de biens immobiliers commu-
naux.

Un membre repond que la tutelle est completement
regionalisee. Seuls quelques aspects des lois organi-
ques relatifs a 1'organisation communale sont restes de
competence nationale. Or, cette proposition d'ordon-
nance ne touche d'aucune maniere a 1'organisation des
pouvoirs communaux. EUe traite du logement et de la
politique fonciere qui sont de competence regionale.
C'est dans ce cadre que la proposition organise une
procedure d'alienation de biens communaux.

L'auteur ajoute que la proposition ne modifie pas les
dispositions de la loi communale relatives a la publicite
des deliberations du conseil communal sur la vente de
biens immobiliers (art. 93). Les instructions du Minis-
tere de 1'Interieur imposant la necessite de 1'estimation
et de 1'enquete publique restent valables. La proposi-
tion est coJiforme a 1'article 7 de la loi speciale du 8
aout 1980 (organisation et exercice de la tutelle
administrative sur les communes) et a 1'article 6 de la
meme loi qui donne competence aux regions en
matiere de logement.

Un autre membre constate que cette proposition
d'ordonnance deroge a un principe general selon'
lequel il est interdit de vendre en-dessous du prix
estime par le receveur de 1'enregistrement majore d'un
tiers (circulaire du Ministere de 1'Interieur du 28 avril
1970). Une circulaire ulterieure permet des deroga-
tions a la majoration d'un tiers. Peut-on deroger, par
une ordonnance, a un principe general fixe par un
autre pouvoir? L'avis du conseil d'Etat sur la compe-
tence regionale en cette matiere devrait etre demande.

L'auteur repond que 1'ordonnance est superieure a
une circulaire dans la hierarchic des normes.
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Een lid vraagt zich af of het voorstel politiek wel
nodig is. Er zijn reeds talrijke middelen voorhanden
om de huisvesting en de middelgrote woningen te
promoten, bijvoorbeeld de fiskale aftrekbaarheid van
een deel van de interesten op hypothecaire leningen.

Un membre doute de 1'opportunite politique de la
proposition. II existe deja un ensemble d'outils en
matiere de promotion du logement et du logement
moyen dont, par exemple, la deduction fiscale d'une
partie des interets des prets hypothecaires.

Een lid vraagt zich af of het voorstel van ordonnan-
tie niet strijdig is met het door de Executieve verde-
digde principe, namelijk het feit dat de verkoop in der
minne een uitzondering op de regel moet blijven.
Opent de verkoop in der minne trouwens niet de deur
tot zekere manipulaties?

Un membre demande si la proposition d'ordon-
nance ne va pas a 1'encontre du principe defendu par
1'Executif et qui consiste a dire que Ie recours au
marche de gre a gre doit rester .exceptionnel. Les
ventes de gre a gre n'ouvrent-elles pas la porte a
certaines manipulations?

De indiener antwoordt dat de dubbele geleding (in
der minne, openbare aanbesteding) de plaatselijke
besturen een grotere bewegingsvrijheid geeft. Wat de
gepastheid van het voorstel betreft, zegt hij dat het
hier over een beleidskeuze gaat : men moet het hoofd
bieden aan een probleem dat, ondanks de bestaande
bepalingen, een enorme omvang aanneemt.

L'auteur repond que la double articulation (gr6 a
gre, adjudication publique) offre une plus grande
liberte d'action aux pouvoirs locaux. Quant a 1'oppor-
tunite de la proposition, il s'agit d'un choix politique :
il faut faire face a un probleme qui prend de 1'ampleur
malgre les dispositions existantes.

Verscheidene leden herinneren eraan dat de stijging
van de vastgoedprijzen een verschijnsel is dat de
andere grote Europese steden hebben gekend of nog
steeds kennen en vragen de auteur of hij zich geba-
seerd heeft op in het buitenland aangetroffen voor-
beelden. De stijging is onomkeerbaar. Een lid onder-
streept eveneens dat er in Brussel, in tegenstelling tot
de andere Europese steden, geen mogelijkheid bestaat
van randuitbreiding voor degenen mat gemiddelde
inkomens. Brussel loopt het gevaar een deel van deze
bevolkingsgroep te verliezen.

Plusieurs membres rappellent que la hausse des prix
immobiliers est une evolution qu'ont connue ou con-
naissent les autres grandes villes europeennes et
demandent a 1'auteur s'il s'est inspire de pratiques
rencontrees a 1'etranger? La hausse est irreversible.
Un membre souligne egalement que Bruxelles, con-
trairement aux autres villes europeennes, n'a pas de
possibilite d'extension peripherique pour les personnes
a revenus moyens. Elle risque de perdre une partie de
cette tranche de la population.

De indiener antwoordt dat ons Gewest bijzondere
stedebouwkundige en sociale parameters heeft. Zijn
structuur is niet te vergelijken met deze van steden als
Parijs, London of zeifs Marseille.

L'auteur repond que les parametres urbains et
sociaux de notre Region sont particuliers. Sa structure
meme est incomparable a des villes comme Paris,
Londres ou meme Marseille.

G. De verkoopwaarde G. La valeur venale

Een lid vraagt zich af hoe de verkoopwaarde van een
gemiddelde woning zai worden geschat van hetzij het
goed na bouw, hetzij van het goed na renovatie. In dit
laatste geval zou .eveneens moeten worden bep'aald
binnen weike tijdsspanne na de verbouwing de schat-
ting moet worden gemaakt. Loopt men niet het gevaar
dat een deel van de renovatie- of bouwwerken zwart-
werk is om de maximale verkoopwaarde van de
gemiddelde woning niet te overschrijden?

Un membre demande comment sera estimee la
valeur venale du logement moyen, soit du bien neuf
apres construction soit du bien apres renovation. Dans
ce dernier cas, il faudrait egalement determiner com-
bien de temps apres la renovation, se fera 1'estimation.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir une partie des
travaux de renovation ou de construction faite au noir
pour ne pas depasser la valeur venale maximale du
logement moyen ?
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Een commissielid antwoordt dat de maximale ver-
koopwaarde van de gemiddelde woning door de Exe-
cutieve zai worden vastgesteld en zou moeten schom-
melen tussen de 30 tot 40.000 fr. per gebouwde m2. De
•verkoopwaarde of de reele waarde is de waarde
waartegen een goed in normale omstandigheden.wordt
verkocht (normale termiJn, voldoende bekendmaking
van de verkoop, enz.).

De Staatssecretaris antwoordt dat bij renovatie de
schatting gebeurt op hef ogenblik van de verkoop, dit
wil zeggen op het ogenblik dat het goed kan worden
bewoond. Met renovaties die de koper dan wil laten
uitvoeren, wordt geen rekening gehouden. Het betreft
hier twee verschillende aangelegenheden.

Een lid voegt hieraan toe dat ter zake amendement
nr. 5 niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. De
reele waarde van het goed, het criterium van de
gemiddelde woning, is de waarde van het bewoonbaar
goed : betreft het een terrein dan is dit de waarde van
de nieuwbouw; betreft het een te renoveren huis, dan
is dit de waarde van het goed na renovatiewerken. Het
betreft dus de schatting van het bewoonbare afge-
werkte produkt. Deze schatting zou rekening kunnen
houden. met een oppervlakte per gezinslid, ofschoon
deze gezinstoestand bijzonder veranderlijk is.

Un commissaire repond que la valeur venale maxi-
male du logement moyen qui sera determinee par
1'Executif, devrait etre comprise entre trente et qua-
rante mille francs le m2 construit. La valeur venale ou
reelle est la valeur a laquelle un bien doit se vendre
dans des conditions normales (delai normal, publicite
de vente suffisante...).

Le Secretaire d'Etat repond qu'en cas de renovation
1'estimation se fait au moment ou la vente s'opere,
c'est-a-dire au moment ou le bien est dans la capacite
d'etre habite. Les renovations que Tacquereur decide
de faire ensuite n'entrent pas en ligne de compte. Ce
sont deux processus differents.

Un membre ajoute que 1'amendement n° 5 est clair a
ce sujet. La valeur reelle du bien, qui est le critere du
logement moyen, est la valeur du bien mis en etat
d'etre occupe : si c'est un terrain, c'est apres construc-
tion; si c'est une maison a renover, c'est apres les
travaux de renovation. II s'agit done de 1'estimation du
produit fini occupable. Cette estimation pourrait tenir
compte d'une superficie par membre du menage bien
que cette situation familiale soit particulierement
changeante.

H. Het canon H. Le canon

Een ander commissielid stelt. vast dat, in geval van
erfpacht, de huidige reglementering geen enkele band
tot stand brengt tussen de schatting van het goed en
het door de gemeente aan de particulier gevraagde
canon. Indien de ordonnantie in een vermindering van
het canon voorziet, is het noodzakelijk de basis
hiervan te kennen.

Een lid antwoordt dat het canon de huur is bij een
huurovereenkomst met erfpacht. De huur hangt altijd
af van de waarde. van het goed. De gemiddelde
huurwaarde bedraagt 7 •% van de verkoopwaarde van
het goed. Het canon kan eenmalig of periodiek
worden vastgelegd en vervangt het begrip huur bij een
huurovereenkomst met erfpacht. Het moet dus nood-
zakelijkerwijs in verhouding staan tot de waarde van
het goed. Het is logisch dat de gemeente het canon met
een percentage vermindert in vergelijking met de door
de ontvanger van de registratie gedane schatting van .
het canon:

De logica, van de ordonnantie ligt hem in het
volgende : de gemeente zai de waarde van haar grond,
van het te renoveren bouwwerk of mogelijk van de
normaal te ontvangen huur bij erfpacht moeten schat-
ten. Deze schatting gebeurt onder controle van de

Un autre commissaire constate qu'en cas d'emphy-
teose, la reglementation actuelle ne prevoit pas de lien
entre 1'estimation du bien et le canon que la commune
demande au particulier. Si 1'ordonnance prevoit une
reduction du canon, il est imperieux de savoir a partir
de quoi.

Un membre repond que le canon est un loye.r quand
il s'agit d'un bail emphyteotique. Le loyer est toujpurs
en rapport avec la valeur du bien. La moyenne de la
valeur locative est de 7 % de la valeur venale du bien.
Le canon est un chiffre unique ou periodique qui
remplace la notion de loyer pour un bail emphyteoti-
que. II est done necessairement en rapport avec la
valeur du bien. II est logique que la commune diminue
le canon d'un pourcentage par rapport a 1'estimation
du canon faite par le receveur de 1'enregistrement.

La logique de 1'ordonnance est la suivante. L'auto-
rite communale devra faire une estimation de la valeur
de son terrain, de 1'immeuble a renover ou eventuelle-
ment du loyer normal a percevoir en cas -d'emphy-
teose. Cette estimation se fait sous le controle du



A-72/2- 90/91 - 16 - A-72/2- 90/91

toezichthoudende overheid. De schattingsprocedure
zai in een toepassingsbesluit voor de ordonnantie
moeten worden bepaald. De gemeente zai eenvormig
een verminderingspercentage bepalen en de besluiten
van de Executieve zullen de openbaarheid van deze
procedure waarborgen.

pouvoir de tutelle. La procedure d'etablissement de
1'estimation devra faire 1'objet d'un arrete d'applica-
tion de 1'ordonnance. La commune fixera de maniere
uniforme un pourcentage de reduction. La transpa-
rence de cette procedure sera garantie par les arretes
de 1'Executif.

III. Bespreking en stemming van de artikelen
in eerste lezing

III. Discussion et vote des articles
en premiere lecture

Artikel 1

Artikel 1 wordt eenparig door de 8 aanwezige leden
aangenomen.

Artikel 2

Een lid vraagt of de openbare of gemengde maat-
schappijen die zouden worden opgericht om sociale
woningen te bouwen als «promotor» worden
beschouwd.

De Staatssecretaris bevestigt dit. « Onder eigen
juridische en financiele verantwoordelijkheid » is geen
verwijzing naar de sociale doelstellingen maar naar de
manier waarop het project wordt uitgewerkt. Een
parastatale of zeifs een maatschappij ad hoc die zou
worden opgericht, zijn volgens deze bepaling promo-
tors.

Een lid dient een mondeling amendement in dat
bedoeld is om « verkoop » te schrappen in het woord
« verkoopwaarde », opgenomen in het lid waarin de
middelgrote woning wordt bepaald, hetgeen de Execu-
tieve meer armslag zou geven in haar uitvoeringsbe-
sluiten;

Het amendement wordt eenparig door de 8 aanwezige
leden aangenomen.

Amendement nr. 1

Leden dienen een amendement nr. 1 in dat bedoeld
is om de woorden « niet verbeterbare » in te voegen.

Een lid vraagt op weike basis de gemeenten zullen
bepalen wat verbeterbaar is en wat niet. Zouden er op
gewestelijk vlak geen criteria moeten worden opge-
steld?

Een lid is van mening dat de gemeentelijke autono-
mie moet worden in acht genomen. De plaatselijke
overheden zullen het karakter te goeder trouw moeten
bepalen wat verbeterbaar is en wat niet (onder de
controle van de toezichthoudende overheid).

Article 1"

L'article 1" est adopte a 1'unanimite des 8 membres
presents.

Article 2

Un membre demande si les societes, publiques ou
mixtes, qui se creeraient pour construire du logement
moyen, tombent sous la definition de « promoteur ».

Le Secretaire d'Etat repond par 1'affirmative. « Sous
sa propre responsabilite juridique et financiere » ne
fait pas reference b 1'objet social, mais a la maniere
dont le projet se fait, Un parastatal ou meme une
societe « ad hoc » qui se creerait, sont des promoteurs
au sens defini ici.

Un membre propose un amendement verbal visant a
supprimer le mot« venale » dans 1'alinea definissant le
logement moyen. Cela laisserait plus de souplesse ^
1'Executif dans ses arretes d'execution.

L'amendement est adopte a 1'unanimite des 8 mem-
bres presents.

Amendement n° 1

Des membres introduisent un amendement n° 1
visant a inserer les mots « non ameliorables ».

Un membre demande sur quelle base les communes
jugeront du caractere « non ameliorable ». Ne fau-
drait-il pas etablir des criteres au nive.au regional?

Un membre estime que 1'autonomie communale
doit etre respectee. Les autorites locales devront
interpreter le caractere « non ameliorable » de bonne
foi (sous contr61e de 1'autorite de tutelle).
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Amendement nr. I wordt aangenomen met 7 stem-
men bij 1 onthouding.

Amendement nr. 2

Leden dienen een amendement nr. 2 in dat bedoeld
is om de strafregeling, namelijk de terugbetaling van
het verworven voordeel, te vervangen door de ongel-
digverklaring van de overeenkomsten.

Een lid is van mening dat het in het kader van een
mogelijke overdracht gevaarlijk is geen rekening te
houden met het verworven voordeel. De vastlegging
van het verworven voordeel is belangrijk.

Een ander lid waarschuwt tegen de gevaren dat dit
meebrengt. De gemeentelijke overheid en de promo-
tor kunnen onder een hoedje spelen waarbij de Execu-
tieve op geen enkel moment zou kunnen ingrijpen.

De Staatssecretaris voegt eraan toe dat het verwor-
ven voordeel wordt berekend op basis van een schat-
ting. In een periode van hoogconjunctuur liggen deze
schattingen echter onder de marktprijzen. Het in een
periode van hoogconjunctuur verworven voordeel zou
de promotor nog een verdoken bijkomend voordeel
opieveren. De ongeldigverklaring is dus interessanter.

Amendement nr. 2 wordt aangenomen met 7 stem-
men bij 1 onthouding.

L'amendement n° 1 est adopte par 7 voix pour et 1
abstention.

Amendement n" 2

Des membres introduisent un amendement n° 2
visant a remplacer Ie systeme du remboursement de
1'avantage acquis par la solution de la nullite des
conventions.

Un membre estime qu'il est dangereux de ne pas
tenir compte de 1'avantage acquis dans Ie cadre d'une
transaction eventuelle. La fixation de 1'avantage acquis
est importante.

Un autre membre remet en garde contre les risques
que cela comporte. II peut y avoir une connivence
entre Ie pouvoir communal et Ie promoteur. L'Execu-
tif n'aurait aucun moyen d'mtervenir.

Le Secretaire d'Etat ajoute que 1'avantage acquis est
calcule a partir d'une estimation. Or, dans une situa-
tion de haute conjoncture, les estimations sont en-
dessous des prix du marche. L'avantage acquis en
haute conjoncture serait encore un avantage supple-
mentaire deguise fait au promoteur. La nullite est done
plus interessante.

L'amendement n° 2 est adopte par 7 voix pour et 1
abstention.

Amendement nr. 3 Amendement n" 3

Leden dienen een amendement nr. 3 in dat bedoeld
is om de te renoveren woningen op te nemen.

Een lid is van mening dat de bepaling in artikel 2, 7°
van het besluit van 29 maart 1990 te ruim is om op de
ordonnantie toe te passen. Zowat 90 % van de Brus-
selse goederen zou aan deze voorwaarden voldoen.

Leden antwoorden dat de gemeente op geen enkel
moment tot de verkoop van haar erfgoed wordt
verplicht. Het doel van de ordonnantie is de verkoop
aan sommige voorwaarden te binden.

Amendement nr. 3 wordt aangenomen met 7 stem-
men bij 1 onthouding.

Het aldus gewijzigde artikel 2 wordt aangenomen
met 7 stemmen bij 1 onthouding.

Des membres introduisent un amendement n° 3
visant a inclure les habitations necessitant renovation.

Un membre estime que la definition donnee a
1'article 2, 7° de 1'arrete du 29 mars 1990 est trop large
pour etre appliquee a 1'ordonnance. 90 % des biens
bruxellois entreraient dans ces conditions.

Des membres repliquent que la commune n'est a
aucun moment contrainte de vendre son patrimoine.
Le but de 1'ordonnance est que la vente soit affectee de
certaines conditions.

L'amendement n° 3 est adopte par 7 voix pour et 1
abstention.

L'article n° 2 ainsi modifie est adopte par 7 voix pour
et 1 abstention.

Artikel 3 Article 3

Amendement nr. 4 Amendement n° 4

Leden dienen een amendement nr. 4 in dat bedoeld
is artikel 3 te doen vervallen. De inhoud ervan moet in
de toelichting worden verduidelijkt.

Des membres introduisent un amendement n° 4
visant a supprimer 1'article 3. Son contenu doit etre
precise dans les developpements.
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Amendement nr. 4 wordt eenparig door de 8
aanwezige leden aangenomen.

Het artikel vervalt.

L'amendement n° 4 est adopte a 1'unanimite des 8
membres presents.

L'article est supprime.

Artikel 4
(nieuw artikel 3)

Amendement nr. 5

Leden dienen een amendement nr. 5 in dat bedoeld
is om het Iste en het 3de lid van artikel 4 te vervangen,
gelet op de uitbreiding van het toepassingsveld van de
ordonnantie tot de te vernieuwen woningen.

Amendement nr. 5 wordt eenparig door de 8
aanwezige leden aangenomen.

Amendement nr. 19

Een lid dient een amendement nr. 19 in dat bedoeld
is om het 2de lid te doen vervallen en het artikel aan te
vullen : het verminderingspercentage moet bij ordon-
nantie worden bepaald en hierbij moet rekening wor-
den gehouden met het belastbaar inkomen van de
koper.

Het lid zou verkiezen dat de overheden meer
investeren om het huurprobleem op fe lessen in plaats
van de hulp bij de aankoop van een woning te
verhogen.

De Staatssecretaris antwoordt dat dit een ander
probleem is dat zeker niet over het hoofd mag worden
gezien. Jaarlijks investeert de Executieve om en bij de
2 miljard (sociale huisvesting en renovatiepremies).

Amendement nr. 19 wordt verworpen met 7 stem-
men tegen 1.

Amendement nr. 6

Leden dienen een amendement nr. 6 in dat bedoeld
is om een recht van voorkoop in te voeren. Een lid
vestigt de bijzondere aandacht op het laatste lid van
het amendement. Het is een voorzichtig systeem dat
het Gewest niet toelaat zich te verzetten tegen een
verkoopsbeleid dat gericht is op vernieuwing met
particulieren.

Een ander lid schaart zich achter het principe, maar
stelt voor het laatste lid met een termijn te vervolledi-
gen.

De Staatssecretaris antwoordt dat een openbare
instantie zijn recht van voorkoop aanwendt om binnen
de beste tijdsspanne het nodige te doen.

Article 4
(nouvel article 3)

Amendement n" 5

Des membres introduisent un amendement n° 5
visant a remplacer Ie 1" et Ie 3° alinea de 1'article 4, vu
1'extension du champ d'application de 1'ordonnance
aux immeubles a renover.

L'amendement n" 5 est adopte a 1'unanimite des 8
membres presents.

Amendement n" 19

Un membre introduit un amendement n° 19 visant &
supprimer Ie 2° alinea et ^ completer 1'article : Ie
pourcentage de reduction doit etre fixe par 1'ordon-
nance, qui doit prendre en compte Ie revenu imposable
de 1'acquereur.

Le membre prefererait que les pouvoirs publics
investissent plus pour resoudre le probleme locatif au
lieu d'augmenter 1'aide ^ 1'accession au logement.

Le Secretaire d'Etat repond que c'est un autre
probleme qui n'est certainement pas neglige. L'Execu-
tif developpe pres de deux milliards d'investissements
par an (investissements dans le logement social et
primes b la renovation ).

L'amendement n° 19 est rejete par 7 voix centre 1.

Amendement n" 6

Des membres introduisent un amendement n" 6
visant a instaurer un droit de preemption. Un membre
attire particulierement 1'attention sur le dernier alinea
de 1'amendement. Le systeme est prudent et ne permet
pas a la Region de faire obstacle a une politique de
vente en vue de renovation avec les particuliers.

Un autre membre souscrit au principe, mais il
propose de completer le dernier alinea par un delai.

Le Secretaire d'Etat repond que si un pouvoir public
exerce son droit de preemption, c'est pour faire le
necessaire dans les meilleurs delais.
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Amendement nr. 6 wordt eenparig door de 8 L'amendement n° 6 est adopte a 1'unanimite des 8
aanwezige leden aangenomen. membres presents.

Het aldus gewijzigde artikel 4 (het nieuwe artikel 3) L'article 4 (Ie nouvel article 3) ainsi modifie est
wordt aangenomen met 7 stemmen tegen 1. adopte par 7 voix centre 1.

Artikel 5 (nieuw artikel 4)

Amendement nr. 20 (in hooforde)

De indiener van het amendement trekt zijn amende-
ment in hoofdorde in. Vermits artikel 4 wordt aange-
nomen, is er geen enkele reden meer om een plafond
te plaatsen op de inkomens van de begunstigde.

Amendement nr. 7

Leden dienen een amendement nr. 7 in dat bedoeld
is om als referentie de inkomens te nemen van het
voorlaatste jaar dat de verkoop of de huurovereen-
komst met erfpacht voorafgaat. De inkomens van de
echtgenoot of de persoon waarmee de begunstigde
samenleeft, worden in voorkomend geval ook in
aanmerking genomen.

Een lid betwist het amendement op technisch vlak.
Het begrip « fiscaal huishouden », dat in het fiskaal
recht bestaat, is gekoppeld aan het huwelijk. In het
fiskaal recht is er geen sprake meer van samenwonen.

Wat de grond betreft, betreurt een lid dat het
amendement niet voorziet in de aanpassing van de
inkomensgrens aan het aantal kinderen ten laste. Het
huisvestingsbeleid moet rekening houden met de
gezinstoestand. Het amendement, zoals hier wordt
geformuleerd, geeft de Executieve een blanco cheque.
Indien de Executieve het niet te nauw neemt, zai 90 %
van de Brusselaars deze maatregelen kunnen genieten.
Het zijn vooral de huurders van sociale woningen die
in de uitermate lage inkomensschalen zitten die bij dit
beleid voordeel moeten vinden.

Een lid verwijst samen met de Staatssecretaris naar
de algemene bespreking tijdens deweike duidelijk
werd gezegd dat met de gezinstoestand rekening zai
worden gehouden bij het bepalen van het plafond door
de Executieve.

De Staatssecretaris voegt eraan toe dat de bepalin-
gen van het voorstel betrekking hebben op de middel-
grote woning. Er moet dus geen rekening worden
gehouden met de sociale woningen.

Volgens de Staatssecretaris brengt het amendement
geen legistieke vernieuwing door de inkomens van
samenwonenden op te nemen. Dit principe staat in
andere besluiten inzake het toekennen van premies en
in de bepalingen van de BGHM inzake de huurbepa-
lingen.

Article 5 (nouvel article 4)

Amendement n° 20 (a litre principal)

L'auteur de 1'amendement retire son amendement a
titre principal. Des Ie moment ou 1'article 4 est adopte,
il n'y a plus de raison de fixer une limite de revenus
pour Ie beneficiaire.

Amendement n0 7

Des membres introduisent un amendement n° 7
visant a prendre comme reference les revenus de
1'avant-derniere annee precedant la vente ou la cession
en emphyteose. Les revenus du conjoint ou de la
personne avec laquelle Ie beneficiaire vit maritalement
sont, s'il echet, egalement pris en consideration.

Un membre conteste 1'amendement sur Ie plan
technique. La notion de menage fiscal, qui existe en
droit fiscal, est liee au mariage. II n'y a plus, en droit
fiscal, de concubinage.

Quant au fond, Ie meme membre regrette que
1'amendement ne prevoit pas d'adaptation de la limite
des revenus au nombre d'enfants ^ charge. La politi-
que. du logement doit tenir compte de la situation
familiale. L'amendement tel que formule ici, donne un
cheque en blanc a 1'Executif. Si 1'Executif est trop
large, 90 % des Bruxellois pourront avoir acces ^ ce
type de mesures. Ce sont avant tout les locataires
sociaux qui se situent dans les tranches de revenus
extremement faibles qui doivent beneficier de cette
politique.

Un membre et Ie Secretaire d'Etat renvoient a la
discussion generate ou il a ete clairement dit que la
situation familiale serait prise en compte dans la
fixation du plafond par 1'Executif.

Le Secretaire d'Etat ajoute que les dispositions de la
proposition visent le logement moyen. II ne faut done
pas prendre en consideration les revenus estimes pour
Faeces aux logements sociaux.

Selon le Secretaire d'Etat, 1'amendement n'est pas
une innovation legistique en ce qu'il inclut les revenus
du concubin. Ce principe se retrouve dans d'autres
arretes d'octroi de prime et dans les dispositions de la
SRLB relatives aux fixations de loyers.
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Een ander lid vraagt .een raming van het aantal
personen die in aanmerking komen.

De auteur meent 75 %.

Een lid antwoordt dat indien men 1.164.000 fr.
(plafond van het huisvestingsfonds) als plafond neemt,
90 % van de bevolking aan deze voorwaarden voldoet.

De Staatssecretaris antwoordt hierop dat op het
vermelde bedrag nog belastingen moeten worden
betaald. Het betreft dus 2 kleine inkomens van gemid-
deld geschoolde mensen. In Brussel bevinden veel
personen zich echter in deze toestand en hebben velen
het moeilijk een woning te vinden. Deze ordonnantie
is inderdaad bedoeld om de meerderheid van de
Brusselaars daadwerkelijk in Brussel te houden.

Amendement nr. 7 wordt aangenomen met 8 stem-
men tegen 2 bij 1 onthouding.

Een lid onthoudt zich omdat het amendement een
zekere verbetering inhoudt in vergelijking met de
oorspronkelijke tekst.

Amendement nr. 20 (in bijkomende orde)

Een lid dient een amendement nr. 20-2 in. Het
is belangrijk in de ordonnantie een maximaal inko-
men te bepalen in functie van de evolutie van de
inkomens van de Brusselse bevolking. Het voorgesteld
plafond, het tweevoud van het mediaan inkomen
(1.020.000 fr.), zou rekening houden met 3 of 4 kin-
deren ten laste. Er zou moeten worden vertrokken van
800.000 fr. en geen kinderen ten laste. Verscheidene
leden zijn van mening dat moet worden vermeden de
inspanningen over een te grote reeks inkomens te
verdelen.

Amendement nr. 20-2 wordt verworpen met 8 stem-
men tegen 3.

Amendement nr. 8

Leden dienen een amendement nr. 8 in dat bedoeld
is om de voorwaarden te doen vervallen volgens
deweike alle belastingen in Belgie moeten worden
betaald. Men mag niet de personen straffen die in het
buitenland bijkomstige inkomsten hebben.

Een ander lid meent dat het zou volstaan de
voorwaarde te amenderen in plaats van haar te doen
vervallen en bijvoorbeeld te zeggen : « Het grootste
deel van zijn belastingen in Belgie betalen ». Het zou
vervelend zijn dat personen wier fortuin in het buiten-
land zit en die daar het merendeel van hun tijd
doorbrengen, in Belgie een middelgrote woning zou-
den kunnen betrekken. Voorrang moet worden gege-
ven aan jonge in Belgie werkende huishoudens.

Un autre membre demande une estimation du
nombre de personnes qui seront concernees.

L'auteur 1'estime a 75 %.

Un membre repond que si 1'on prend comme
plafond un revenu de 1.164.000 francs (plafond du
Ponds du logement), 90 % de la population entrent
dans les conditions.

Le Secretaire d'Etat replique que Ie montant cite est
encore soumis a l'imp6t. II s'agit done de deux petits
revenus de gens moyennement qualifies. Or, a Bruxel-
les, beaucoup de gens se trouvent dans cette situation-
la et ont des difficultes a trouver un logement.
L'objectif de 1'ordonnance est effectivement de garder
la majorite des Bruxellois a Bruxelles.

L'amendement n° 7 est adopte par 8 voix centre 2 et
1 abstention.

Un membre s'abstient considerant que 1'amende-
ment contient une certaine amelioration par rapport
au texte initial.

Amendement n° 20 (a titre subsidiaire)

Un membre introduit un amendement n° 20-2. II est
important de fixer dans 1'ordonnance un revenu maxi-
mum en fonction de 1'evolution des revenus de la
population bruxelloise. Le plafond propose, le double
du revenu median (1.020.000 F), comprendrait trois
ou quatre enfants a charge. II faudrait partir de
800.000 F sans enfants a charge. Plusieurs membres
sont d'avis qu'il faut eviter de disperser les efforts sur
une trop grande tranche de revenus.

L'amendement n° 20-2 est rejete par 8 voix contre 3.

Amendement n° 8

Des membres introduisent un amendement n° 8
visant a supprimer la condition qui prevoit de verser la
totalite des impots en Belgique. 11 ne faut pas penaliser
des personnes qui ont des revenus accessoires a
1'etranger.

Un autre membre estime qu'il suffirait d'amender la
condition au lieu de la supprimer et dire, par exemple,
« verser 1'essentiel de ses impots en Belgique ». II
serait genant que des personnes, ayant le siege de leur
fortune a 1'etranger et y residant la plupart du temps,
puissent avoir acces en Belgique au logement moyen.
II faut donner la priorite aux jeunes menages travail-
lant en Belgique.
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Een lid- herinnert eraan dat de bepalingen van het
voorstel eisen dat de betrokkene het gebouw bewoont.
Het is echter mogelijk dat personen die in Belgie
wonen in het buitenland belaste inkomens hebben. Hij
erkent dat het moeilijk zai zijn dit na te gaan. Het
hoger vermelde lid schaart zich achter het principe van
een erg strenge controle.

\
Een ander lid spreekt ov'er het probleem van de

liberatoire roerende voorheffing. De personen die hun
fortuin in roerende goederen investeren, ontsnappen
aan de voorwaarden inzake de inkomensplafonds.

Amendement nr. 8 wordt aangenomen met 9 stem-
men bij 3 onthoudingen.

Un membre rappelle que les dispositions de la
proposition imposent Ie logement dans 1'immeuble. II
se peut neanmoins que des personnes residant en
Belgique aient des revenus imposes a 1'etranger. II
reconnait que ce contr61e sera difficile. Le membre
precite soutient le principe d'un controle tres strict.

Un autre membre souleve le probleme du pre-
compte mobilier liberatoire. Les personnes qui placent
leur fortune en mobilier echappent aux conditions de
plafonds de revenus.

L'amendement n° 8 est adopte par 9 voix et 3
abstentions.

Amendement nr. 9 ~ Amendement n° 9

Leden dienen een amendement nr. 9 in dat bedoeld
is om de toegang tot de sociale woning uit te breiden
tot blote eigenaars en tot personen die in Brussel
komen wonen en hun vroeger eigendom verkopen.

Een lid gaat akkoord met de eerste verantwoording,
maar is van mening dat de 2de het voorstel op
overdreven wijze uitbreidt.

Amendement nr. 9 wordt aangenomen met 7 stem-
men tegen 3, bij 1 onthouding.

Des membres introduisent un amendement n° 9
visant a elargir 1'acces au logement moyen a des nus-
proprietaires et a des personnes qui viennent habiter
Bruxelles et vendent leur ancienne propriete.

Un membre souscrit a la premiere justification, mais
estime que la deuxieme constitue un elargissement
excessif de la proposition.

L'amendement n° 9 est adopte par 7 voix centre 3 et
1 abstention.

Amendement nr. 10 Amendement n010

Leden dienen een amendement nr. 10 in dat bedoeld
is om artikel 5 af te stemmen op het geamendeerde
artikel 2 (opnemen van de te renoveren gebouwen)..

Een lid vraagt waarom het woord « vereiste » aan de
woorden « bouwvergunning » wordt toegevoegd. Dit
woord is overbodig, aangezien een bouwvergunning
altijd is vereist. Zijn er gevallen waarin dit niet zo is?

Een lid antwoordt dat voor een aantal kleinere
werken de toestemming Van het college van burge-
meester en schepenen volstaat op voorwaarde dat men
noch het volume, noch de bestemming van het goed
verandert.

Het hoger vermelde lid onthoudt dat er huizen
zullen worden te koop aangeboden die haast geen
vernieuwing zullen vereisen.

Een ander lid herinnert eraan dat de ordonnantie
bedoeld is om te vermijden dat de gemeenten gebou-
wen op de speculatiemarkten gooien die lichte renove-
ringswerken eisen en die mogelijk in het toepassings-
veld van de ordonnantie vallen. Men gaat vermijden
dat de gemeenten via de vastgoedsector huizen aan
Euro-ambtenaren verkopen, maar het woningpark aan
Brusselaars voorbehouden.

Des membres introduisent un amendement n° 10
visant a harmoniser 1'article 5 avec 1'article 2 amende
(inclusion des immeubles a renover).

Un membre demande pourquoi ajouter le mot
« necessaire » aux mots « permis de batir ». Ce mot
est superfetatoire puisqu'il faut toujours un permis de
batir. Y aura-t-il des cas ou il n'en faudra pas?

Un membre repond qu'un certain nombre de tra-
vaux legers peuvent faire l'ob|et d'une delivrance
d'autorisation du college des bourgmestre et echevins
a condition qu'on ne change pas le volume ni 1'affecta-
tion du bien.

Le membre precite prend acte du fait que 1'on
mettra en vente des maisons qui ne necessiteront
presque aucune renovation.

Un autre membre rappelle que 1'objectif de 1'ordon-
nance est d'eviter que les communes fassent entrer
dans des marches speculatifs des imumeubles qui neces-
sitent une legere renovation et qui pourraient tomber
dans le champ du logement moyen. On va empecher
les communes de vendre des maisons par 1'immobilier
a des Eurocrates mais reserver le pare du logement a
des Bruxellois.
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Een lid vraagt of de minimale bewoningsduur (para-
graaf 1, cijfer 4, letter c) niet zou moeten worden
naderbepaald.

Een lid verwijst naar amendement nr. 17 op artikel
18. Er is geen minimale duur. Ofwel blijft de koper
ofwel verkoopt hij volgens de in de ordonnantie
bepaalde voorwaarden.

Amendement nr. 10 — 1) tot 7) wordt aangenomen
met 9 stemmen tegen 2, bij 1 onthouding.

Un membre demande s'il ne faudrait pas preciser la
duree minimale d'habitation (§ 1, point 4, littera c).

Un membre renvoie a I'amendement n° 17 a. Parti-
cle 8. II n'y a pas de duree minimale. Ou bien
1'acquereur reste ou bien il vend dans les conditions
prevues par 1'ordonnance.

L'amendement n° 10 — 1) a 7) est adopte par 9 voix
contre 2 et 1 abstention.

Amendement nr. 11 Amendement n° 11

Leden dienen een amendement nr. 11 in dat bedoeld
is om de strafbepaling, namelijk de terugbetaling van
het verworven voordeel, door de nietigverklaring te
vervangen, hetgeen doeltreffender is in geval van
fraude vanwege de vastgoedpromotors.

Een lid vraagt weike de preciese gevolgen zijn van
de nietigverklaring.

De indiener antwoordt dat de registratierechten
worden terugbetaald. Hij verwijst eveneens naar arti-
kel 209 van het Wetboek op de registratie-, hypotheek-
en griffierechten.

Een ander lid voegt eraan toe dat het Burgerlijk
Wetboek deze problemen terdege regelt.

Het eerder vermelde lid maakt zich zorgen over de
lasten die de gemeenten voor deze terugbetalingen
zullen moeten dragen. De indiener antwoordt dat ze
opnieuw zullen verkopen.

Des membres introduisent un amendement n° 11
visant a remplacer la sanction du remboursement de
1'avantage acquis par la sanction de la nullite, qui est
plus efficace en cas de fraude par les promoteurs
immobiliers.

Un membre demande quelles sont les repercussions
exactes de la declaration de nullite?

L'auteur repond que les droits d'enregistrement sont
rembourses. II renvoie egalement a 1'article 209 du
Code des droits d'enregistrement, d'hypotheque et de
greffe.

Un autre membre ajoute que Ie Code civil regle
suffisamment ces problemes.

Le membre precite s'inquiete de la charge pour les
communes de ces remboursements. L'auteur repond
qu'elles revendront.

Subamendement nr. 25 op amendement nr. 11 Sous-amendement n° 25 a I'amendement n° 11

De Staatssecretaris zegt dat er een toezichtspro-
bleem zou kunnen ontstaan. De gemeentelijke over-
heid wordt erg laat over de verkoop van de goederen
ingelicht. Hij stelt dus voor het begrip « van rechts-
wege » toe te voegen: De nietigverklaring gebeurt dan
automatisch en eist geen enkel toezicht. De notaris
moet waken over de naleving van de verkoopsvoor-
waarden, rekening houdend met de oorspronkelijke
voorwaarden.

Subamendement nr. 25 wordt aangenomen met 9
stemmen tegen 2.

Het gesubamendeerde amendement nr. 11 wordt
aangenomen met eenzelfde stemming.

Amendement nr. 21

Amendement nr. 21 dat betrekking heeft op de
oorspronkelijke straf heeft geen bestaansreden meer.

Le Secretaire d'Etat fait remarquer qu'il pourrait y
avoir un probleme de surveillance. Le pouvoir commu-
nal est informe tres tard de la vente des biens. II
propose done d'ajouter la notion de « plein droit ». La
nullite devient alors automatique et ne necessite
aucune surveillance. Le notaire est tenu de surveiller
les conditions de la vente eu egard aux conditions
initiales.

Le sous-amendement n° 25 est adopte par 9 voix
contre 2.

L'amendement n° 11, sous-amende, est adopte par
le meme vote.

Amendement n° 21

L'amendement n° 21 qui se rapporte a la sanction
initiate est devenu sans objet.
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Amendement nr. 23 Amendement n° 23

Een lid dient een amendement nr. 23 in dat
verplicht tot het voorafgaand akkoord van de Execu-
tieve in geval van verkoop of verhuring met erfpacht
door de plaatselijke overheid.

Een lid wijst erop dat over de verkoop in de
gemeenteraad zai worden beraadslaagd. De toezicht-
houdende overheid heeft hier recht van toezicht. De
Comrnissieleden herinneren eraan dat voorafgaand
toezicht niet wordt getolereerd.

Un membre introduit un amendement n° 23 impo-
sant 1'accord prealable de 1'Executif en cas de vente ou
de location emphyteotique par le pouvoir local.

Un membre signale que la vente fera 1'objet d'une
deliberation du conseil communal soumise a 1'autorite
de tutelle. Les membres de la commission rappellent
que la tutelle prealable n'est pas admise.

Het lid trekt zijn amendement nr. 23 in. . Le membre retire son amendement n° 23.

Amendement nr. 24. Amendement n° 24.

Een lid dient een amendement nr. 24 in dat bedoeld
is om de verkoop of de verhuring zo ruim mogelijk
bekend te maken.

Een lid antwoordt dat er in vorm van een ministe-
riele circulaire een vervreemdingsprocedure bestaat
waarin de nodige waarborgen (aanplakking, termijn,
enz.) staan opgenomen.

De indiener van het amendement is van mening dat
deze procedure te discreet is, gelet op de omvang van
de toegekende steun.

Een tweede lid steunt het amendement.

Een ander lid vraagt hoe de gei'nteresseerden hun
kandidatuur in de praktijk zullen moeten indienen.

Een lid antwoordt dat deze praktische zaken niet in
de ordonnantie moeten staan. De Executieve zai de
modaliteiten bepalen en het lid zai haar daarna hier-
over kunnen interpelleren.

Een ander lid zegt dat de Executieve in haar
toepassingsbesluiten inzake de ordonnantie rekening
zai moeten houden met de regels uit de omzendbrief.
Voor zover het amendement de Executieve niet laat
ingrijpen wat de verkoopsvoorwaarden betreft en zich
beperkt tot de bekendmakingsmodaliteiten is een lid
van mening dat het amendement een bijkomende
waarborg kan aanbrengen wat de bekendmaking van
de procedure betreft.

Amendement nr. 24 wordt eenparig door de 11
aanwezige leden aangenomen.

Het aldus gewijzigde artikel .5 (nieuw artikel 4)
wordt aangenomen met 9 stemmen tegen 2.

Un membre introduit un amendement n° 24 assurant
une plus large publicite a la mise en vente ou en
location.

Un membre repond qu'une procedure d'alienation
avec les garanties necessaires (affichage, delai...)
existe sous forme de circulaire ministerielle.

L'auteur de 1'amendement considere que cette pro-
cedure est trop discrete eu egard a 1'importance de
1'aide octroyee.

Un deuxieme membre soutient 1'amendement.

Un autre membre demande comment les interesses
devront poser leur candidature en pratique.

Un membre repond que ces elements pratiques ne
doivent pas figurer dans 1'ordonnance. L'Executif
fixera les modalites et le membre pourra 1'interpeller
par la suite.

Un autre membre dit que 1'Executif tiendra compte
des regles de la circulaire dans ses arretes d'application
de 1'ordonnance. Dans la mesure ou 1'amendement ne
fait pas intervenir 1'Executif dans les conditions de
vente et se limite aux modalites de publicite, le
membre estime qu'il peut apporter une garantie sup-
plementaire a la publicite de la procedure.

L'amendement n° 24 est adopte a 1'unanimite des 11
membres presents.

L'article 5 (le nouvel article 4) ainsi modifie est
adopte par 9 voix centre 2.
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Artikel 6 (nieuw artikel 5) Article 6 (nouvel article 5)

Een lid begrijp niet waarom de promoter wordt
verplicht op het aangekochte ten'ein alleen middel-
grote vvoningen te bouwen. Waarom geen sociale
woningen en waarom geen gemengde operatic?

Hetzelfde lid uit zijn vrees wat het selecteren van de
promoters betreft. In het artikel is er geen sprake van
een openbare omroep. De concurrentie moet toch
spelen!

De Staatssecretaris sluit het gemengd karakter niet
uit. De gemeenten hebben de mogelijkheid met de
sociale woningsector erfpachtformules overeen te
komen, hetgeen ze ook doen. Er is nergens sprake van
onverenigbaarheid.

Een lid antwoordt dat de gemeente haar keuze zai
moeten verantwoorden en dat de toezichthoudende
overheid zai oordelen of deze keuze al dan niet terecht
was.

Een ander lid is van mening dat zijn amendement
nr. 24 op artikel 5 ook kan worden toegepast op de
keuze van de promotors. De Commissieleden zijn het
daarmee eens.

Un membre ne comprend pas pourquoi Ie promo-
teur est mis dans 1'obligation de construire sur Ie
terrain acquis uniquement du logement moyen. Pour-
quoi exclure Ie logement social et ne pas opter pour
une operation mixte?

Le meme membre exprime ses craintes quant a la
selection des promoteurs. L'article ne fait pas refe-
rence ^ 1'appel public. II faut faire jouer la concur-
rence.

Le Secretaire d'Etat n'exclut pas la mixite. Les
communes ont la possibilite de passer des formules
emphyteotiques avec le logement social et elles le font.
II n'y a aucune incompatibilite.

Un membre repond que la commune devra justifier
son choix et que la tutelle jugera de l'opportunit6 de ce
choix.

Un autre membre estime que son amendement n° 24
^ Particle 5 peut egalement s'appliquer au choix des
promoteurs. Les membres de la Commission rejoi-

'gnent son point de vue.

Amendement nr. 22 Amendement n° 22

Een lid dient een amendement nr. 22 in dat bedoeld
is om artikel 6 te doen vervallen omdat er geen
voldoende waarborgen zijn om het door de promoter
verworven voordeel bij de koper terug te vinden. Hij
stelt voor de toekenning van het verworven voordeel
te beperken tot natuurlijke personen.

Een ander lid verwijst naar de vorige besprekingen.
De dubbele nietigheid, hetzij voor de promoter, hetzij
tijdens de daaraan gekoppelde wederkoop, biedt vol-
doende waarborgen. De beste waarborg is het inko-
mensplafond van de koper en het plafond dat zai
worden bepaald voor de prijs per m2.

Amendement nr. 22 wordt verworpen met 9 stem-
men tegen 3.

Amendement nrs 12 tot 15

Leden dienen amendementen nr. 12 tot 15 in die
bedoeld zijn om de tekst in overeenstemming te
brengen met de vorige amendementen.

Amendementen nr. 12 tot 15 worden aangenomen
met 9 stemmen tegen 3.

Het aldus gewijzigde artikel 6 (nieuw artikel 5)
wordt aangenomen met 9 stemmen tegen 3.

Un membre introduit un amendement n° 22 visant b
supprimer 1'article n° 6, a defaut de garanties suffisan-
tes de voir 1'avantage acquis par le promoteur reper-
cute aupres de 1'acheteur. II propose de limiter 1'octroi
de 1'avantage acquis aux personnes physiques.

Un autre membre renvoie aux discussions preceden-
tes. La double nullite, soit pour le promoteur soit dans
la revente subsequente, offre des garanties suffisantes.
Le meilleur verrou est le plafond de revenus de 1'ac-
quereur et le plafond qui sera fixe pour le prix au m2.

L'amendement n° 22 est rejete par 9 voix centre 3.

Amendements n° 12 a 15

Des membres introduisent des amendements n° 12 a
15 visant a mettre le texte en concordance avec les
amendements precedents.

Les amendements n° 12 ^ 15 sont adoptes par 9 voix
centre 3.

L'article 6 (le nouvel article 5) ainsi modifie est
adopte par 9 voix centre 3.
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Artikel 7 (nieuw artikel 6)

Amendement nr. 16

Leden dienen een amendement nr. 16 in dat bedoeld
is om de tekst in overeenstemming te brengen, gelet op
de uitbreiding van het toepassingsveld van de ordon-
nantie tot de te renoveren gebouwen.

Amendement nr. 16 wordt aangenomen met 9
stemmen tegen 2, bij 1 onthouding.

Het aldus gewijzigde artikel 7 (nieuw artikel 6)
wordt aangenomen met 9 stemmen tegen 2, bij 1
onthouding,

Artikel 8 (nieuw artikel 7)

Amendement nr. 17

Leden dienen een amendement nr. 17 in, analoog
met amendement nr. 11 op artikel 5.

Een lid is van mening dat het amendement een
betere waarborg is om het erfgoed van de middelgrote
woningen op termijn te beschermen maar hij vraagt
zich af of dit nieuwe eigendomsrecht dat wordt
gecreeerd de ideale opiossing is. Had men zich niet
kunnen beperken tot een in de tijd beperkte erfpacht-
techniek ? Wat zai er gebeuren met de erfgenamen?

Een lid antwoordt dat de ordonnantie duidelijk is.
Indien de erfgenamen er wonen, blijven ze daar en is
er geen enkel probleem. Indien ze willen herverkopen
of verhuren, moet dit gebeuren aan iemand die de
voorwaarden in acht neemt.

Wat de invoering van een zogenaamd nieuw eigen-
domsrecht betreft, zegt een ander lid dat dit geen
bijzonder originele zaak is. Hij geeft het voorbeeld van
de eigenaar van een geklasseerd goed. Ook hij heeft
sommige verplichtingen.

Een arider lid vraagt zich af hoe de controle op de
opgesomde overeenkomsten zai verlopen.

Een lid antwoordt dat de Executieve in de toepas-
singsmodaliteiten van de ordonnantie de verplichting
zai opnemen om in de verkoopakte de voorwaarden te
vermelden waaraan de verkoop krachtens de ordon-
nantie moet voldoen.

De notariele akten of de door de burgemeester
opgestelde akten zullen de toepassingsvoorwaarden
van de ordonnantie bevatten.

Article 7 (nouvel article 6)

Amendement n° 16

Des membres introduisent un amendement n" 16
visant a mettre Ie texte en concordance eu egard a
1'extension du champ d'application de 1'ordonnance
aux immeubles a renover.

L'amendement n° 16 est adopte par 9 voix contre 2
et 1 abstention.

L'article 7 (Ie nouvel article 6) ainsi modifie est
adopte par 9 voix centre 2 et 1 abstention.

Article 8 (nouvel article 7)

Amendement n° 17

Des membres introduisent un amendement n° 17
analogue a 1'amendement n° 11 a 1'article 5.

Un membre estime que 1'amendement constitue une
meilleure garantie pour preserver Ie patrimoine du
logement moyen a long terme, mais il se demande si ce
nouveau droit de propriete qui est cree constitue la
solution ideale. N'aurait-on pas pu se limiter a une
technique d'emphyteose, limitee dans Ie temps?
Qu'adviendra-t-il des heritiers?

Un membre replique que 1'ordonnance est claire. Si
les heritiers y habitent, ils restent dans les lieux et il n'y
a aucun probleme. S'ils veulent revendre ou louer. Us
doivent Ie faire a quelqu'un qui respecte les conditions.

Quant a la creation d'un soi-disant nouveau droit de
propriete, un autre membre dit que cela n'est pas
particulierement original. II donne 1'exemple du pro-
prietaire d'un bien classe. Lui aussi est soumis a
certaines contraintes.

Un autre membre se demande comment se fera Ie
controle des conventions enumerees.

Un membre repond que 1'Executif imposera dans les
modalites d'application de 1'ordonnance que 1'acte de
vente comprenne les conditions auxquelles la vente est
subordonnee en vertu de 1'ordonnance.

Les actes notaries ou dresses par Ie bourgmestre
contiendront les conditions d'application de 1'ordon-
nance.
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Subamendement nr. 26 op amendement nr. 18

De Executieve dient een Subamendement in waarbij
het begrip nietigheid van rechtswege (zie subamende-
ment nr. 25 op amendement nr. 11 op artikel 5) wordt
ingevoerd.

Subamendement nr. 26 wordt aangenomen met 8
stemmen tegen 3, bij 1 onthouding.

Gesubamendeerd amendement nr. 17 wordt met
eenzelfde stemming aangenomen.

Artikel 8 (nieuw artikel 7) wordt aangenomen met 8
stemmen tegen 3.

Sous-amendement n" 26 a I'amendement n0 18

L'Executif depose un sous-amendement introdui-
sant la notion de nullite de plein droit (voir Ie sous-
amendement n° 25 a I'amendement n° 11 a Particle 5).

Le sous-amendement n° 26 est adopte par 8 voix
centre 3 et 1 abstention.

L'amendement n° 17, sous-amende, est adopte par
le meme vote.

L'article 8-(le nouvel article 7) est adopte par 8 voix
centre 3.

Artikel 9 (nieuw artikel 8)

Amendement nr. 18

Een lid verduidelijkt dat de mogelijke nietigverkia-
ringen slechts de promoters zullen benadelen en niet
bun kopers die zich in een wettige situatie bevinden.

Article 9 (nouvel article 8)

Amendement n° 18

Un membre precise que les nullites eventuelles ne
porteront tort qu'aux promoteurs et pas aux acque-
reurs subsequents qui se trouvent dans une situation
reguliere.

Subamendement nr. 27 op amendement nr. 18 Sous-amendement n° 27 a I'amendement n" 18

De Executieve dient een Subamendement in waarbij
het begrip « nietigheid van rechtswege » (zie Subamen-
dement nr. 25 op amendement nr. 11 op artikel 5 en
Subamendement nr. 26 op amendement nr. 17 op
artikel 8) wordt ingevoerd.

Subamendement nr. 27 wordt aangenomen met 9
stemmen tegen 3.

Het gesubamendeerde amendement nr. 18 wordt
met eenzelfde stemming aangenomen.

Het aldus geamendeerde artikel 9 (nieuw artikel 8)
wordt aangenomen met 9 stemmen tegen 3.

L'Executif depose un sous-amendement introdui-
sant la notion de nullite de plein droit (voir le sous-
amendement n° 25 a I'amendement n° 11 a Particle 5 et
le sous-amendement n° 26 a I'amendement n° 17 a
Particle 8).

Le sous-amendement n° 27 est adopt6 par 9 voix
contre 3.

L'amendement n° 18, sous-amende, est adopte par
le meme vote.

L'article 9 (le nouvel article 8) ainsi amendd est
adopte par 9 voix centre 3.

Artikel nr. 10 (nieuw artikel 9)

Een lid vraagt wie beroep kan aantekenen.

Een lid antwoordt dat de Minister die bevoegd is
voor de huisvesting (artikel 2) in zijn toepassingsbe-
sluiten de procedures voor beroep zai bepalen.

Een ander lid vraagt waarom bij de Executieve geen
beroep kan worden aangetekend.

Een lid antwoordt hierop dat dit een keuze is.

Artikel 10 (nieuw artikel 9) wordt aangenomen met 9
stemmen tegen 2, bij 1 onthouding.

Article n" 10 (nouvel article 9)

Un membre demande qui a droit a un recours.

Un membre repond que le ministre ayant le loge-
ment dans ses attributions (article 2) organisera les
procedures de recours dans son arrete d'application.

Un autre membre demande pourquoi le recours
n'est pas ouvert aupres de PExecutif.

Un membre replique que c'est un choix.

L'article n° 10 (le nouvel article 9) est adopte par 9
voix contre 2 et 1 abstention.
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IV. Advies van de Raad van State IV. Demande d'avis du Conseil d'Etat

Een lid stelt voor dat men de Voorzitter van de
Raad vraagt deze ordonnantie aan de Raad van State
ter advies voor te. leggen. Hij is van mening dat het
voorstel verschillende problemen doet ontstaan, zowel
wat de bevoegdheden betreft, als wat de verschillende
geledingen betreft.

Een ander lid stelt voor de Voorzitter van de Raad
niet te vragen het advies van de Raad van State in te
winnen.

Dit laatste voorstel wordt aangenomen met 9 stemmen
tegen 3.

Un membre propose que 1'on demande au President
du Conseil de soumettre la presence ordonnance a
1'avis du Conseil d'Etat. II estime que la proposition
souleve differents problemes tant du point de vue des
competences que sur Ie plan des differentes articula-
tions.

Un autre membre propose de ne pas demander au
President du Conseil de solliciter 1'avis du Conseil

.d'Etat.

Cette derniere proposition est adoptee par 9 voix
centre 3.

V. Tweede lezing

De geamendeerde tekst werd de Commissie op de
vergadering van 7 juni 1991 ter tweede lezing voorge-
legd.

De Commissie bevestigde de stemmingen over de in
eerste lezing geamendeerde artikelen.

Het voorstel van ordonnantie in zijn geheel, aldus
gewijzigd, wordt aangenomen met 8 stemmen tegen 1.

Het onderhavige verslag wordt bij eenparigheid van
de 8 aanwezige leden goedgekeurd.

V. Deuxieme lecture

Le texte amende a ete soumis en deuxieme lecture a
la Commission au cours.de la reunion du 7 juin 1991.

La Commission a confirme les votes qui ont ete emis
sur les articles amendes au cours de la premiere
lecture.

L'ensemble de la proposition d'ordonnance, telle
qu'elle a ete modifiee, est adopte par 8 voix centre 1.

Le present rapport est approuve a 1'unanimite des
8 membres presents.

De Rapporteur, De Voorzitter,

Michel DUPONCELLE Jean DEMANNEZ

Le Rapporteur, Le President,

Michel DUPONCELLE Jean DEMANNEZ
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TEKST AANGENOMEN
DOOR DE COMMISSIE

TEXTE ADOPTE
PAR LA COMMISSION

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

houdende de bevordering van
de toegang tot middelgrote woningen

in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

PROPOSITION D'ORDONNANCE

visant a favoriser
I'acces au logement moyen

dans la Region de Bruxelles-Capitale

Artikel 1

Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid
bedoeld in artikel IQIquater van de Grondwet.

Article 1"

La presente ordonnance regle une matiere visee ^
1'article \01quater de la Constitution.

Ardkel 2 Article 2

Voor de toepassing van deze ordonnantie dient te
worden verstaan onder :

De Executieve : de Executieve van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest.

De Minister : de Minister tot wiens bevoegdheid de
huisvesting behoort.

De plaatselijke overheden :.de gemeenten, de inter-
communales, de OCMW's.

Middelgrote woning : het huis of het appartement
daf in hoofdzaak bedoeld is voor de huisvesting van
een enkel gezin, en iwaarvan de waarde een door de
Executieve vastgesteld bedrag niet overschrijdt.

Promotor : hij die onder eigen juridische en finan-
ciele verantwoordelijkheid de nodige verrichtingen
uitvoert en coordineert om een immobilienproJect te
verwezenlijken dat hij zeif heeft bedacht met de
bedoeling de eigendom ervan af te staan.

Verkaveling : een goed verdeeld in twee of meer
delen met het doel er woningen op te bouwen.

Schatting : een schatting verwezenlijkt door de ont-
vanger van de registratie en de domeinen of door een
aankoopcomite van gebouwen.

Terrein : een terrein waarop geen enkel gebouw
staat of een terrein waar een of meer niet verbeterbare
gebouwen op staan die moeten afgebroken worden.

Woning die moet worden gerenoveerd : de woning,
zoals bepaald in artikel 2, 2° van het Besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 maart
1990 betreffende de toekenning van renovatiepremies
aan natuuriijke personen voor woningen die renova-
tiewerken vereisen, zoals bepaald in artikel 2, 7°, van
hetzelfde Besluit.

Pour 1'application de la presente ordonnance, il faut
entendre par :

Executif : 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale.

Ministre : Ie Ministre ayant Ie logement dans ses
attributions.

Pouvoirs locaux : les communes, les intercommuna-
les, les CPAS.

Logement moyen : la maison ou 1'appartement
destine en ordre principal au logement d'un menage
seulement, et dont la valeur ne depasse pas un
montant fixe par 1'Executif.

Promote ur : celui qui effectue et coordonne, sous sa
propre responsabilite juridique et financiere, les ope-
rations necessaires a la realisation d'un projet
immobilier qu'il a lui-meme concu en vue d'en ceder la
propriete.

Lotissement : bien divise en deux ou plusieurs lots
dans Ie but d'y construire des habitations.

Estimation : une estimation realisee par Ie receveur
de 1'enregistrement et des domaines ou par un comite
d'acquisition d'immeubles.

Terrain : terrain ne comprenant aucune construc-
tion ou terrain comprenant un ou des batiments non
ameliorables necessitant demolition.

Habitation necessitant renovation : 1'habitation telle
que definie a 1'article 2, 2°, de 1'Arrete de 1'Executif
de la Reg ion de B r u x e l l e s - C a p i t a l e du
29 mars 1990 relatif ^ 1'octroi de primes pour la
renovation d'habitations, au benefice de personnes
physiques, et qui necessite des travaux de renovation,
tels que definis a 1'article 2, 7°, du meme Arrete.
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Artikel 3 Article 3

§ 1. - Een plaatselijke overheid kan met een
natuurlijke persoon of een promotor een huurovereen-
komst met erfpacht of een onderhandse verkoop
sluiten voor een terrein of voor een of meerdere te
renoveren woningen die zij bezit, met het oog op het
bouwen, herbouwen of renoveren van een middelgrote
woning.

Op basis van een schatting kan de vastgestelde prijs
of canon worden verminderd, naar rato van een door
de overdragende plaatselijke overheid vastgesteld per-
centage.

De toegestane korting moet per te renoveren
gebouw of per terrein worden vastgesteld en moet
dezelfde zijn voor eike woning van het te renoveren
gebouw of voor elk deel van de verkaveling. Zij zai
worden vastgesteld door de overheid die gemachtigd is
te beslissen tot de verkoop of tot het sluiten van een
erfpachtovereenkomst.

De koper zai een verklaring pro fisco doen en in de
verkoopakte de verkoopwaarde aanduiden waarop hij
het registratierecht wil betalen.

§ 2. - Bij verkoop van een terrein of een of meerdere
te renoveren gebouwen door een plaatselijke overheid
die deze ordonnantie niet toepast, genieten het Ge-
west, de gemeente waar het goed is gelegen en de
besturen die door een van deze beide worden gecon-
troleerd en die een opdracht hebben op het vlak van
huisvestingsbeleid, recht van voorkoop.

Het plaatselijk bestuur dat eigenaar is, kan een goed
niet aan een prive-persoon verkopen vooraleer het
Gewest, de gemeente en de besturen hun recht op
voorkoop hebben kunnen uitoefenen. Te dien einde
bepaalt de Executieve de wijze van informatieverstrek-
king over het compromis bereikt onder de opschor-
tende voorwaarde van niet-uitoefening van het recht
op voorkoop, met uitzondering van de identiteit van
de koper. Deze informatie geldt als verkoopsaanbie-
ding.

Indien het Gewest, de gemeente of de besturen op
de aanbieding.ingaan, moeten.zij in de loop van de
maand tijdens deweike informatie werd verstrekt hun
aanvaarding bekendmaken aan de plaatselijke over-
heid die eigenaar is.

Ingeval de verkoop betrekking heeft op een of
meerdere te renoveren woningen en het met de prive-
persoon bereikte compromis de verplichting tot reno-
veren inhoudt, moet de overheid of het bestuur tot
renoveren overgaan.

§ I". - Un pouvoir local peut conclure un bail
emphyteotique ou une vente de gre a gre portant sur
un terrain ou sur une ou des habitations necessitant
renovation lui appartenant, avec une personne; physi-
que ou un promoteur, en vue de construire, de
reconstruire ou de renover du logement moyen.

Le prix ou Ie canon, fixe sur base d'une estimation,
peut etre diminue par rapport a celle-ci, a concurrence
d'une pourcentage determine par le pouvoir local
cedant.

Le pourcentage de reduction consenti est a fixer par
immeuble a renover ou par terrain et doit etre
identique pour chaque logement de 1'immeuble a
renover ou pour chaque lot d'un meme lotissement. II
sera fixe par 1'autorite habilitee a prendre la decision
de vente ou de conclusion du bail emphyteotique.

L'acquereur fera une declaration pro fisco en indi-
quant, au pied de 1'acte de vente, la valeur venale sur
laquelle il offre de payer le droit d'enregistrement.

§ 2. - En cas de vente d'un terrain ou d'une ou de
plusieurs habitations necessitant renovation par un
pouvoir local ne faisant pas application de la presente
ordonnance, la Region, la commune ou le bien est
situe, et les autorites administratives controlees par
1'une de celles-ci et exercant une mission liee & la
politique du logement, jouissent d'un droit de preemp-
tion.

Le pouvoir local proprietaire ne peut vendre le bien
a une personne privee qu'apres avoir mis la Region, la
commune et les autorites administratives en mesure
d'exercer leur droit de preemption. A cet efiet,
1'Executif fixe les modalites d'information relative au
compromis etabli sous condition suspensive de non-
exercice du droit de preemption, 1'identite de 1'ache-
teur excepte. Cette information vaut offre de vente.

Si la Region, la commune ou une autorite adminis-
trative accepte 1'offre, elle doit notifier son acceptation
au pouvoir local proprietaire dans le mois de 1'informa-
tion.

Dans le cas ou la vente a pour objet une ou des
habitations necessitant renovation et que le compromis
passe avec la personne privee prevoyait 1'obligation de
renover, le pouvoir public ou 1'autorite administrative
devra proceder a la renovation.
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Artikel 4 Article 4

§ 1. - Om de bepalingen van deze ordonnantie te
genieten, moeten de natuurlijke personen volgende
voorwaarden vervullen :
1. In het voorlaatste jaar dat bet sluiten van de

overeenkomst voorafgaat, geen belastbare inkom-
,sten hebben genoten die globaal een door de
Executieve vastgesteld bedrag overschrijden; de
inkomsten van de echtgenoot of de persoon waar
de begunstigde mee samenleeft worden, in voorko-
mend geval, ook in aanmerking genomen.

2. Op het ogenblik dat de overeenkomst wordt geslo-
ten niet over onroerende goederen in voile eigen-
dom beschikken.

3. Zich ertoe verbinden een enkele woning te bouwen
of te renoveren bestemd voor persoonlijk gebruik
en, behalve in geval van overmacht :
a) ten laatste zes maanden na verwerving van het

terrein, de vereiste aanvraag voor een bouwver-
gunriing indienen;

b) de werken beginnen binnen de zes maanden
nadat de vereiste bouwvergunning is verkregen;

c) persoonlijk het gebouwde of gerenoveerde
goed bewonen en er zijn woonplaats kiezen in
de drie maanden die volgen op de opening van
de energietellers.

§ 2, - In geval de bepalingen bedoeld in § 1 niet
worden nageleefd, wordt de tussen de plaatselijke
overheid en de begunstigde natuurlijke persoon over-
eengekomen verkoop of huurovereenkomst met
erfpacht van rechtswege nietig verklaard.

§ 3. - De Executieve bepaalt de modaliteiten voor
het indienen en het onderzoeken van de kandidaturen.

De kandidaturen die aan de in § 1 van dit artikel
gestelde voorwaarden voldoen, zullen worden inge-
schreven in de volgorde van hun indiening in een
kandidatenregister voor het terrein of voor de te
renoveren woning in kwestie dat door de overdra-
gende plaatselijke overheid wordt bijgehouden.

De eerste ingeschrevene in het register beschikt over
een optie van tien dagen vanaf zijn inschrijving. Deze
optietermijn zai eventueel met twee maanden kunnen
worden verlengd door het storten van een borgsom
gelijk aan tien procent van de geschatte waarde van het
terrein of de te renoveren woning. In geval tot verkoop
wordt besloten, zai de plaatselijke overheid deze borg
bewaren als eerste storting. In geval een erfpacht
wordt gesloten, zai de overdragende plaatselijke over-
heid het eerste canon afhouden van de borg en het
saldo daarvan teruggeven. In geval er geen overeen-
komst wordt gesloten, zai de gestorte borgsom worden
teruggegeven.

§ I". - Pour beneficier des dispositions visees & la
presente ordonnance, les personnes physiques doivent
remplir les conditions suivantes :
1. Ne pas avoir beneficie, 1'avant-derniere annee qui

precede la passation de 1'acte, de revenus imposa-
bles globalement excedant une somme determinee
par 1'Executif; les revenus du conjoint ou de la
personne avec laquelle Ie beneficiaire vit maritale-
ment sont, s'il echet, egalement pris en considera-
tion.

2. Ne pas jouir au moment de la passation de 1'acte de
la pleine propriete de biens immeubles.

3. S'engager a construire ou ^ renover un seui loge-
ment, destine a leur occupation personnelle et a,
sauf cas de force majeure :
a) introduire la demande de permis de batir neces-

saire au plus tard six mois apres 1'acquisition du
terrain;

b) commencer les travaux dans les six mois de
1'obtention du permis de batir necessaire;

c) occuper personnellement Ie bien construit ou
renove et s'y domicilier dans les trois mois
suivant 1'ouverture des compteurs d'energie.

,§ 2. - En cas de non-respect des dispositions visees
au § I", la vente ou la cession en emphyteose conclue
entre Ie pouvoir local et la personne physique benefi-
ciaire est nulle de plein droit.

§ 3. - L'Executif fixe les modalites d'introduction et
d'examen des candidatures.

Les candidatures qui satisfont aux conditions visees
au § 1" du present article font 1'objet d'une inscription,
selon 1'ordre de leur introduction, dans un registre des
candidatures pour Ie terrain ou pour 1'habitation
necessitant renovation en question tenu par Ie pouvoir
local cedant.

Le premier inscrit sur Ie registre dispose d'une
option d'une duree de dix jours ^ dater de son
inscription. Cette option pourra etre prolongee d'un
delai de deux mois moyennant le versement d'une
caution d'un montant equivalent a dix pour cent
(10 %) de 1'estimation du terrain ou de 1'habitation
necessitant renovation. En cas de conclusion d'une
vente, le pouvoir local cedant conservera la caution a
titre de premier versement. En cas de conclusion d'une
empbyteose, le pouvoir local cedant prelevera le
premier canon sur la caution et restituera le solde de
celle-ci. En cas de non conclusion d'une convention, la
caution versee sera restituee.
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De volgende kandidaat op het register beschikt over
een optie onder de opschortende voorwaarde dat de
vorige kandidaat de beslissing neemt de overeenkomst
met te sluiten. Vanaf het ogenblik dat laatstgenoemde
geweigerd heeft, zai hij binnen een termijn van tien
dagen een borgsom kunnen storten gelijk aan tien
procent van de geschatte waarde van het terrein of de
te renoveren woning waardoor hij zijn optie met een
termijn van twee maanden kan veriengen.

§ 4. - De overdragende plaatselijke overheid waar-
borgt, onder andere door aanplakking, grote rucht-
baarheid te geven aan de verkoop of de verhuur en.de
voorwaarden hiervan. De Executieve bepaalt de
modaliteiten van deze bekendmaking.

Le candidat suivant sur Ie registre dispose d'une
option sous la condition suspensive de la decision du
precedent de ne pas conclure la convention. Des le
refus de ce dernier, il pourra verser, dans un delai de
dix jours une caution equivalente a dix pour cent
(10 %) de 1'estimation du terrain ou de 1'habitafion
neeessitant renovation qui lui. permettra de prolonger
son option d'un delai de deux mois.

§ 4. - Le pouvoir local cedant assure, notamment
par voie d'affichage, une large publicite a la mise en
vente ou en location et aux conditions dans lesquelles
elles sont realisees. L'Executif fixe les modalites de
cette publicite.

Artikel 5 . Article 5

§ 1. - Om de in deze ordonnantie bedoelde bepalin-
gen te genieten, stellen de promotoren een basisdos-
sier op waarbij de Executieve over de nauwkeurige
samenstelling ervan beslist en waarin onder meer een
vast verkoopsbod voor de woningen en een tijdschema
voor de verwezenlijkingen zullen worden opgenomen.

§ 2. - De promotor dient het basisdossier in bij de
gemeente en bij de overdragende plaatselijke over-
heid, indien dit de gemeente niet is. De gemeente
bezorgt het basisdossier aan de Executieve met een
advies over de opportuniteit van het on twerp. Binnen
een termijn van drie maanden vanaf de overdracht,
eenmaal vernieuwbaar met een gemotiveerd besluit,
geeft de Executieve haar princiepsakkoord over het
basisdossier.

Ingeval de eventueel vernieuwde termijn wordt
overschreden, wordt er verondersteld dat de Execu-
tieve haar princiepsakkoord heeft gegeven.

/'
§ 3. - Na het verkrijgen van het in § 2 bedoeld

akkoord kan de overdragende plaatselijke overheid
beslissen een contract af te sluiten.

§ 4. - De overeenkomst, waarvan de inhoud door de
Executieve is vastgelegd, zai minimum volgende ele-
menten vermelden :
- de verplichting voor de promotor enkel middelgrote

woningen te bouwen of te renoveren;
- de verplichting voor de promotor het tijdschema van

de verwezenlijkingen waarmee de Executieve haar
akkoord betuigde na te leven;

- de verplichting voor de promotor de woning (wonin-
gen) aan de door de Executieve toegestane verkoop-
prijs uitsluitend te verkopen aan natuurlijke perso-
nen die volgende voorwaarden vervullen :

§ I". - Pour beneficier des dispositions visees a la
presente ordonnance, les promoteurs etablissent un
dossier de base dont la composition precise est arretee
par 1'Executif et qui contiendra notamment une offre
de prix de venfe ferme des logements et un calendrier
des realisations.

§ 2. - Le promoteur presente a la commune et au
pouvoir local cedant, s'il n'est pas la commune, le
dossier de base. La commune transmet le dossier de
base a 1'Executif accompagne de son avis sur I'oppor-
tunite du projet. Dans un delai de trois mois a partir de
la transmission, renouvelable une fois par arrete
motive, 1'Executif marque son accord de principe sur
le dossier de base.

En cas de depassement du delai eventuellement
renouvele, 1'Executif est presume avoir marque son
accord de principe.

§ 3. - Apres 1'obtention de 1'accord visd au § 2, le
pouvoir local cedant peut decider de la conclusion du
contrat.

§ 4. - La convention, dont le contenu est arrete par
1'Executif, mentionnera au minimum les elements
suivants :
- 1'obligation pour le promoteur de construire ou de

renover uniquement du logement moyen;
- 1'obligation pour le promoteur de respecter le calen-

drier des realisations sur lequel 1'Executif a marque
son accord;

- 1'obligation pour le promoteur de vendre le ou les
logements au prix de vente autorise par 1'Executif,
exclusivement a des personnes physiques remplis-
sant les conditions suivantes :
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1. inkomsten genieten die een door de Executieve
bepaald bedrag niet overschrijden. Dit bedrag
wordt bepaald op basis van de globaal belastbare
inkomsten van het voorlaatste jaar dat vooraf-
gaat aan het jaar waarin de overeenkomst werd
gesloten en op basis van de inkomsten van de
persoon waar de begunstigde in voorkomend
geval mee samenleeft;

2. op het ogenblik dat de overeenkomst wordt
gesloten niet over onroerende goederen in voile
eigendom beschikken;

3. zich ertoe verbinden persoonlijk de woning te
betrekken en daar him woonplaats te kiezen
binnen de drie maanden volgend op de opening
van de energietellers;

de verplichting voor de promotor aan de gemeenten
de naam van de kandidaat-kopers voor te leggen om
na te gaan of de in de punten 1 en 2 van de vorige
alinea gestelde voorwaarden worden nageleefd.

1. jouir de revenus n'excedant pas la somme deter-
minee par 1'Executif, par reference aux revenus
imposables globalement pour 1'avant-derniere
annee qui precede 1'annee de la passation de
1'acte, et, s'il echet, de son conjoint ou de la
personne avec laquelle il vit maritalement;

2. ne pas jouir au moment de la passation de 1'acte
de la pleine propriete de biens immeubles;

3. s'engager a occuper personnellement Ie loge-
ment et s'y domicilier dans les trois mois suivant
1'ouverture des compteurs d'energie;

1'obligation pour Ie promoteur de soumettre a la
commune Ie ou les noms des candidats acquereurs
pour verification du respect des conditions visees
aux points 1 et 2 de 1'alinea precedent.

Artikel 6

Het verkoop- of erfpachtcontract zai onder de
opschortende voorwaarde worden gesloten dat een
vereiste bouwvergunning (of bouwvergunningen) en in
voorkomend geval de verkavelingsvergunning wordt
(worden) verkregen.

Article 6

Le contrat de vente ou d'emphyteose sera conclu
sous la condition suspensive de 1'obtention du ou des
permis de batir necessaires et, le cas echeant, du
permis de lotir.

Artikel 7

Tenzij gesloten met een openbaar bestuur of een
persoon die zeif aan de in artikel 4, § 1, 1, 2 en 3
bepaalde voorwaarden voldoet, wordt de door de
begunstigde natuurlijke persoon gesloten huur, gedane
schenking, verwezenlijkte verkoop of herverkoop,
vastgesteld vruchtgebmik, vastgestelde oppervlakte,
vastgestelde erfpacht of huurovereenkomst met
erfpacht van rechtswege nietig verklaard.

Article 7

A moins qu'elle ne soit passee avec un pouvoir
public ou une personne remplissant elle-meme les
conditions prevues a 1'article 4, § I", 1, 2 et 3, la
location, la donation, la vente, la revente, la constitu-
tion d'usufruit, de superficie, d'emphyteose ou la
cession d'emphyteose conclue par la personne physi-
que beneficiaire ou ses heritiers est nulle de plein
droit.

Artikel 8 Article 8

In geval de in artikel 5, § 4 bepaalde eerste twee
verplichtingen niet worden nageleefd, wordt de ver-
koop of de huurovereenkomst met erfpacht, gesloten
tussen de plaatselijke overheid en de promotor, van
rechtswege nietig verklaard.

Ingeval de in artikel 5, § 4, bepaalde laatste twee
verplichtingen niet worden nageleefd, wordt de ver-
koop gesloten tussen de promotor en de begunstigde
natuurlijke persoon van rechtswege nietig verklaard.

En cas de non-respect des deux premieres obliga-
tions prevues a 1'article 5, § 4, la vente ou la cession en
emphyteose conclue entre le pouvoir local et le promo-
teur est nulle de plein droit.

En cas de non-respect des deux dernieres obligations
prevues a 1'article 5, § 4, la vente conclue entre le
promoteur et la personne physique beneficiaire est
nulle de plein droit.
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Artikel 9

De Executieve is belast met de toepassing van deze
ordonnantie. In geval van betwisting over de toepas-
sing van deze ordonnantie is verhaal mogelijk bij de
Minister.

Article 9

L'Executif est charge de 1'application de la presente
ordonnance. En cas de contestation concernant 1'appli-
cation de la presente ordonnance, un recours est
ouvert aupres du Ministre.
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BIJLAGE1 ANNEXE 1

AMENDEMENTEN
ingediend in de Commissie

op het voorstel van ordonnantie
houdende de bevordering van

de toegang tot middelgrote woningen
in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

(A 72/1)

AMENDEMENTS
deposes en Commission

a la proposition d'ordonnance
visant a favoriser 1'acces
au logement moyen dans

la Region de Bruxelles-Capitale
(A 72/1)

Nr. 1 N° 1

Anikel 2 Article 2

In de definitie van terrein, tussen « na een of meer »
en « gebouwen » de woorden « niet verbeterbare » in te
voegen.

Au verbo « Terrain », entre les mots « un ou des
batiments » et les mots « necessitant demolition »,
inserer les mots « non ameliorables ».

VERANTWOORDING

Er moet tegen eike prijs worden vermeden dat gebouwen worden
afgebroken die, alhoewel ze in slechte staat verkeren, terug zouden
kunnen gebruikt worden, mits enige renovatiewerken. Het gebruik
van de woorden « die moeten afgebroken worden » zou in theorie
reeds onnodige afbraak moeten voorkbmen. Om echter problemen
qua interpretatie van de gebruikte woorden te vermijden, is het
aangewezen er de woorden « niet verbeterbare » aan toe te voegen.
Aldus worden de renoveerbare gebouwen tegen eike onnodige
atbraak beschermd.

JUSTIFICATION

II importe d'empecher, de maniere absolue, la destruction de
batiments qui, bien qu'etant en mauvais etat, pourraient £'tre
reutilises moyennant un certain nombre de travaux de renovation.
L'utilisation de 1'expression « necessitant demolition » devrait theo-
riquement deja empecher des destructions non necessaires. Cepcn-
dant, pour eviter toute difficulte dans 1'interpretation de 1'expression
utilisee, il convient d'ajouter les termcs « non ameliorables ». Ainsi,
les immeubles renovables seront proteges de toute destruction
abusive.

Nr.2 ?2

Artikel 2 Article 2

De woorden « verworven voordeel: verschil tussen
het bedrag bepaald door de schatting en het bedrag
betaald aan de overdragende plaatselijke overheid » te
doen vervallen.

Supprimer les mots « Avantage acquis : difference
entre Ie montant determine par I'estimation et la somme
payee au pouvoir local cedant ».

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Om de toepassing van deze ordonnantie beter te waarborgen, is
het aangewezen de bestraffing, namelijk de terugbetaling van het
mogelijke geactualiseerde voordeel, af te schaffen en te vervangen
door de ongeldigverklaring van de overeenkomsten indien de
natuurlijke personen en de promotoren de hen opgelegde verplich-
tingen niet nakomen.

Daar de straf wordt veranderd en er niet meer naar het verworven
voordeel wordt verwezen, is het aangewezen de bepaling van deze
term weg te laten.

Afin d'assurer plus de securite dans I'application de la presente
ordonnance, il convient de supprimer Ie systeme de la sanction
consistant dans Ie remboursement de 1'avantage eventuellemcnt
acquis actualise et de Ie remplacer par la solution de la nullite lies
conventions frappant Ie non-respect des obligations mises a charge
des personnes physiques et des promoteurs.

Puisque la sanction est modifiee et qu'il n'est plus fait reference &
1'avantage acquis, il convient de supprimer la definition de cette
expression.
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Nr.3 ?3

Am'A:e/ 2 Article 2

Dit artikel te vervolledigen met de woorden « waning
die moet warden gerenoveerd : de waning, zoals
bepaald in artikel 2, 2° van het Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve van 29 maart 1990 betref-
fende de toekenning van renovatiepremies aan natuur-
lijke personen voor woningen die renovatiewerken
vereisen, zoals bepaald in artikel 2, 7" van hetzelfde
Besluit»,

Completer cet article par les mots « Habitation
necessitant renovation : ['habitation telle que definie a
{'article 2, '2° de I'Arrete de I'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale du 29 mars 1990 relatif a {'octroi de
primes pour la renovation d'habitations, au benefice de
personnes physiques, et qui necessite des travaux de
renovation, tels que definis a I'article 2, 7° du meme
Arrete ».

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Door in het toepassingsgebied van de ordonnantie bestaande te
vernieuwen gebouwen op te nemen, wordt het mogelijk het toepas-
singsveld van de ordonnantie in de praktijk uit te breiden, aangezien
het woningaanbod dan vergroot.

De ordonnantie kan worden toegepast door meer besturen, onder
andere door de plaatselijke, die over geen terreinen meer beschik-
ken maar die in nun erfgoed gebouwen tellen die aan renovering toe
zijn.

Artikel 2 is zo opgesteld dat er geen enkele tegenstrijdigheid kan
bestaan tussen deze ordonnantie en de heersende wetgeving pp de
renovatiepremies.

L'inclusion, dans Ie champ d'application de 1'ordonnance, des
immeubles construits a renover permettra de conferer a 1'ordon-
flance un impact plus important dans la pratique puisqu'i! y aura une
plus grande injection de logement sur Ie marche.

L'ordonnance pourra etre utilisee par un nombre plus large de
pouvoirs locaux, notamment par ceux qui ne possedent plus de
terrains, mais qui disposent dans leur patrimoine d'immeubles
necessitant une renovation.

L'article 2 est redige de maniere telle qu'il ne puisse y avoir
aucune contradiction entre la presente ordonnance et la legislation
en vigueur, relative aux primes a la renovation.

Nr.4

Artikel 3

Dit artikel te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Het is aangewezen deze bepaling te schrappen, aangezien de
inhoud ervan niet in de tekst van de ordonnantie moet worden
verduidelijkt maar alleen in de toelichting moet worden opgenomen.

?4 •

Article 3

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

II convient de supprimer cette disposition car son contenu n'a pas
a etre precise dans Ie corps de 1'ordonnance, mais doit simplement
etre prevu dans les developpements.

Nr.5 ?5

Artikel 4 Article 4

1. Het Iste lid als volgt te vervangen :
« Een plaatselijke overheid kan met een natuurlijke

persoon of een promoter een huurovereenkomst met
erfpacht of een onderhandse verkoop sluiten voor een
terrein of voor een of meerdere te renoveren woningen
die zij bezit, met het oog op het bouwen, herbouwen of
renoveren van een middelgrote waning ».

2. Het 3de lid als volgt te vervangen :
« De toegestane korting moet per te renoveren

gebouw of per terrein worden vastgesteld en moet
dezelfde zijn voor eike waning van het te renoveren

1. Remplacer Ie premier alinea par ce qui suit:

« Un pouvoir local peut conclure un bail emphyteoti-
que ou une vente de gre a gre portant sur un terrain ou
sur une ou des habitations necessitant renovation lui
appurtenant, avec une personne physique ou unpromo-
teur, en vue de construire, de reconstruire ou de renover
du logement moyen ».

^
2. Remplacer Ie troisieme alinea par ce qui suit ;

« Le pourcentage de reduction consenti est a fixer par
immeuble a renover ou par terrain et 'doit etre identique
pour chaque logement de I'immeuble a renover ou pour
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gebouw of voor elk deel van de verkaveling. Zij zai
warden vastgesteld door de overheid die gemachtigd is
te beslissen tot de verkoop of tot het sluiten van een
erfpachtovereenkomst».

chaque lot d'uh meme lotissement. 11 sera fixe par
I'autorite habilitee a prendre la decision de vente on de
conclusion du bail emphyteotique ».

VERANTWOORDING

Het is aangewezen wijzigingen aan te brengen omdat het toepas-
singsgebied van de ordomiantie tot de te renoveren gebouwen wordt
uitgebreid.

JUSTIFICATION

II convient de proceder a ces modifications vu 1'extension du
champ d'application de 1'ordonnance aux immeubles a renover.

Nr.6 ?6

Artikel 4 Article 4

Dit artikel met een § 2 aan te vullen, luidende : Completer cet article par un § 2, libelle comme suit :

« § 2. - Bij verkoop van een terrein of een of
meerdere te renoveren gebouwen door een plaatselijke
overheid die dew ordonnantie niet toepast, genieten het
Gewest, de gemeente waar het goed is gelegen en de
besturen die Idoor een van deze beide warden gecontro-
leerd en die een opdracht hebben op het vlak van
huisvestingsbeleid, recht van voorkoop.

Het plaatselijk bestuur dat eigenaar is, kan een goed
niet aan een prive-persoon verkopen vooraleer het
Gewest, de gemeente en de bestiiren hun recht op
voorkoop hebben kunnen uitoefenen. Te dien einde
bepaalt de Executieve de wijze van informatieverstrek-
king over het compromis bereikt onder de opschortende
voorwaarde van niet-uitoefening van het recht op voor-
koop, met uitzondering van de identiteit van de koper.
Deze informatie geldt als verkoopsaanbieding.

Indien het Gewest, de gemeente of de besturen op de
aanbieding ingaan, moeten zij in de loop van de maand
tijdens deweike informatie werd verstrekt hun aan-
vaarding bekendmaken aan de plaatselijke overheid die
eigenaar is.

Ingeval de verkoop betrekking heeft op een of
meerdere te renoveren woningen en het met de prive-
persoon bereikte compromis de verplichting tot renove-
ren inhoudt, moet de overheid of het bestuur tot
renoveren overgaan ».

« § 2. - En cas de vente d'un terrain ou d'une on de
plusieurs habitations necessitant renovation par un

•pouvoir local ne faisant pas application de la presente
ordonnance, la Region, la commune ou Ie bien est situe
et les autorites administratives controlees par I'une de
celles-ci et exercant une mission liee a la politique du
logement, jouissent d'un droit de preemption.

Le pouvoir local proprietaire ne peut vendre Ie bien a
une personne privee qu'apres avoir mis la Region, la
commune et les autorites administratives en mesure
d'exercer leur droit de preemption, A cet e f f e t , I'Execu-
tif fixe les modalites d'information relative au compro-
mis etabli sous condition suspensive de non-exercice du
droit de preemption, I'identite de I'acheteur excepte.
Cette information vaut o f f r e de vente.

Si la Region, la commune ou une autorite administra-
tive accepte I ' o f f r e , elle doit notifier son acceptation au
pouvoir local proprietaire dans le mois de ['informa-
tion.

Dans le cas ou la vente a pour objet une on des
habitations necessitant renovation et que le compromis
passe avec la personne privee prevoyait {'obligation de
renover, le pouvoir public ou I'autorite administrative
devra proceder a la renovation ».

VERANTWOORDING

Deze nieuwe bepaling is bedoeld om het Gewest, de gemeente
waar het goed gelegen is of het bestuur dat door een van deze beide
wordt gecontroleerd en dat een opdracht heeft op het vlak van
huisvesting, de mogelijkheid te bieden met voorrang op prive-
personen, terreinen te kopen, ingeval de piaatselijke overheid de
ordonnantie niet toepast.

Aldus kan een plaatselijk bestuur dat zich van zijn terreinen of van
te renoveren woningen wil ontdoen :

JUSTIFICATION

Cette nouvelle disposition est destinee a permettre a la Region, a
la commune ou est situe le Bien ou a une autorite administrative
controlee par I'une de celles-ci et exercant une mission liee a la
politique du logement, d'acquerir des terrains par priorite aux
personnes privees, dans les cas ou les pouvoirs locaux ne font pas
application de 1'ordonnance.

Ainsi, un pouvoir local desirant aliener un de ses terrains ou une
des habitations necessitant renovation pourra :
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- ofwel de ordonnantie doen toepassen;
- ofwel het aan particulieren te koop aanbieden, waarbij het

Gewest, de gemeente waar het goed gelegen is of een bestuur dat
door een van deze beide wordt gecontroleerd en dat een opdracht
heeft op het vlak van huisvesting het kan kopen aan de voorwaar-
den die de kandidaatkoper biedt;

- ofwel rechtstreeks met een overheidsorgaan "of een bestuur
onderhandelen.

De bedoelde besturcn zijn onder andere de GOMB, de BHM, de
erkende maatschappijen voor sociale huisvesting, de gemeentelijke
grondregicen.

- soit faire application de 1'ordonnance;
- soit Ie roettre en vente au profit de particuliers, auquel cas la

Region, la commune ou est situe Ie bien ou une autorite
administrative controlee par 1'une de celles-ci et exergant une
mission liee a la politique du logement, pourra 1'acquerir aux
conditions offertes par Ie candidat acquereur;

- soit negocier directement avec un pouvoir public ou une autorite
administrative.

Les autorites administratives visees sont notamment la SDRB, la
SLRB, les societes agreees de logement social, les regies foncieres
communales.

Nr. 7 ?7

Artikel 5 Article 5

In de eerste paragraaf, punt 1 als volgt te vervangen :
« 1. in het voorlaatste jaar dat het sluiten van de
overeenkomst voorafgaat, geen belastbare inkomsten
hebben genoten die globaal een door de Executieve
vastgesteld bedrag overschrijden; de inkomsten van de
echtgenoot of de persoon waar de begunstigde mee
samenleeft warden, in voorkomend geval, ook in
aanmerking genomen ».

Au paragraphe 1, remplacer Ie point 1 par ce qui
suit: « 1. nepas avoir beneficie, I'avant-derniere annee
qui precede la passation de I'acte, de revenus imposa-
bles globalement excedant une somme determinee par
I'Executif; les revenus du conjoint ou de la personne
avec laquelle Ie beneficiaire vit maritalement sont, s'il
echet, egalement pris en consideration ».

VERANTWOORDING

Het blijkt nodig te bepalen dat als referentie de inkomsten worden
genomen van het voorlaatste jaar dat aan de verkoop of de
huurovereenkomst met erfpacht voorafgaat. Inderdaad, om na te
gaan of aan de voonvaarden inzake de inkomsten wordt voldaan, is
het nodig over de recentste belastingsstukken te beschikken, in dit
geval deze van het voorlaatste jaar. Het door de Executieve
bepaalde inkomstenplafond heeft dan ook betrekking op de inkom-
sten van het voorlaatste jaar.

JUSTIFICATION

II apparalt necessaire de prevoir que les revenus de reference
seront ceux de I'avant-derniere annee precedant la vente ou la
cession en emphyteose. En effet, pour verifier que la condition
relative aux revenus est bien remplie, il est necessaire de disposer
des documents fiscaux les plus recents, en 1'occurrence ceux de
I'avant-derniere annee. C'est pourquoi Ie niveau des revenus qui
sera determine par I'Executif visera les revenus de I'avant-derniere
annee.

Nr. 8

Artikel 5

In de Iste paragraaf, punt 2 te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Het is aangewezen de voorwaarde « al hun belastingen in Belgie
betalen » te schrappen om later eike controverse over het toepas-
singsgebied van de ordonnantie te vermijden.

Er zijn inderdaad personen die deels belastingen in het buitenland
betalen (sommige artiesten bijvoorbeeld). Om de ordonnantie ook
op hen van toepassing te maken, lijkt het aangewezen deze
voorwaarde te doen vervallen.

Nr. 9

Artikel 5

In de Iste paragraaf, punt 3 als volgt te vervangen :

?8

Article 5

Au paragraphe I", supprimer Ie point 2.

JUSTIFICATION

II convient de supprimer la condition « verser la totalite des
impots en Belgique » afin d'eviter toute controverse ulterieure sur Ie
champ d'application de 1'ordonnance.

II existe, en effet, des personnes qui se trouvent partiellement
imposees a 1'etranger (tel est par exemple Ie cas de certains artistes).
Pour leur permettre de beneficier de 1'ordonnance, il semble
preferable de supprimer cette condition.

?9

Article 5

Au § I", remplacer Ie point 3 par ce qui suit :
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' « 3. op het ogenblik dat de overeenkomst wordt
gesloten niet over onroerende goederen in voile eigen-
dom beschikken ».

« 3. ne pas jouir au moment de la passation de I'acte
de la pleine propriete de biens immeubles ».

VERANTWOORDING , JUSTIFICATION

Om te vermijden dat een persoon die alleen maar de blote
eigendom van een gebouw heeft door deze ordonnantie niet kan
worden begunstigd, is het aangewezen de woorden « geen eige-
naar... zijn » te vervangen door « niet over... in voile eigendom
beschikken ». Op die wijze kan men vele blote eigenaars van een
gebouw waarvan het vruchtgebruik aan iemand anders toebehoort,
door deze ordonnantie begunstigen. Dergelijke gevallen komen veel
voor op het vlak van erfenissen.

Naast het behoud van deze voorwaarde is het aangewezen de
voorwaarde waarbij men gedurende vijf jaar geen eigenaar van een
gebouw mag zijn geweest, te schrappen. Er zijn inderdaad gevallen
waarin bijvoorbeeld een persoon die in een andere stad eigenaar van
een gebouw is wegens beroepsredenen naar Brussel moet verhuizen.
Wanneer hij beslist dit huis te verkopen, wenst hij de ordonnantie te
kunnen inroepen om er in Brussel een nieuw te bouwen. Het is
ongetwijfeld wenselijk de'ordonnantie ook op dergelijke hypotheti-
sche gevallen toe te passen.

Afin de ne pas empecher une personne, jouissant de la seule nue-
propriete d'un immeuble, de beneficier de la presente ordonnance, il
convient de remplacer 1'expression « ne pas etre proprietaire » par
les termes « ne pas jouir de la pleine propriete •>•>. On permettra ainsi
a de nombreuses personnes nu-proprietaires d'un immeuble dont
1'usufruit appartient a autrui, de beneficier de 1'ordonnance. De tels
cas se presentent regulierement dans Ie cadre des successions.

Tout en maintenant cette condition il convient de supprimer celle
consistant dans Ie fait de ne pas avoir ete, dans un delai de 5 ans,
proprietaire d'un immeuble. En effet, il existe des cas oti, par
exemple, une personne proprietaire d'un immeuble dans unc autre
ville, doit demenager a Bruxelles pour des raisons professionnelles.
Decidant de vendre cette maison, elle desirerait pouvoir beneficier
de 1'ordonnance pour construire un logement a Bruxelles. II est
certainement souhaitable de permettre 1'application de la presente
ordonnance a de telles hypotheses.

Nr. 10 N0 10

Artikel 5 Article 5

1. In § 1, punt 4, na de woorden « te bouwen » de
woorden « of te renoveren » in te voegen.

2. In § 1, punt 4, letter a), voor het woord « aan-
vraag » het woord « vereiste » in te voegen.

3. In § 1, punt 4, letter b), voor het woord « bouwver-
gunning » het woord « vereiste » in te voegen.

4. In § 1, punt 4, letter c), na het woord « gebouwde »
de woorden « ofgerenoveerde » in te voegen.

5. In § 3, 2de lid tussen de woorden « voor het
terrein » en de woorden « in kwestie », de woorden
« of voor de te renoveren waning » in te voegen.

6. In § 3, 3de lid, 2de volzin, na de woorden « de
geschatte waarde van het terrein » de woorden « of
de te renoveren waning » toe te voegen.

7. In § 3, 4de lid, na de woorden « de geschatte
waarde van het terrein » de woorden « of de te
renoveren woning » in te voegen.

1. Au § 1, point 4, entre les mots « a construire » et
« un seui logement », inserer les mots « ou a
renover ».

2. Au § 1, point 4, littera a), entre les mots « permis de
batir » et les mots « au plus tard », inserer Ie mot
« necessaire ».

3. Au § 1, point 4, littera b), ajouter apres les mots
« du permis de batir » Ie mot « necessaire ».

4. Au § 1, point 4, littera c), entre les mots « bien
construit » et les mots « et s'y domicilier », inserer
les mots « ou renove ».

5. Au § 3, alinea 2, entre les mots « pour Ie terrain » et
les mots « en question », inserer les mots «• on pour
I'habltation necessitant renovation ».

6. Au § 3, alinea 3, deuxieme phrase, apres les mots
« de 1'estimation du terrain » ajouter les mots « ou
de ['habitation necessitant renovation ».

7. Au § 3, alinea 4, deuxieme phrase entre les mots
« de 1'estimation du terrain » et les mots << qui lui
permettra », inserer les mots « ou de {'habitation
necessitant renovation ».

VERANTWOORDING

Het is aangewezen deze wijzigingen aan te brengen omdat het
toepassingsgebied van de ordonnantie tot de te renoveren gebouwen
wordt uitgebreid.

JUSTIFICATION

II convient de proceder a ces modifications vu 1'extension du
champ d'application de 1'ordonnance aux immeubles a renover.
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Nr. 11 ?11

Artikel 5 Article 5

De 2de paragraaf als volgt te vervangen :
« § 2. - In geval de bepalingen bedoeld in § 1 niet

warden nageleefd, wordt de tussen de plaatselijke
overheid en de begunstigde natuurlijke persoon over-
eengekonien verkoop of huurovereenkomst met
erfpacht nietig verklaard ».

Remplacer Ie § 2 par ce qui suit:
« '§ 2. - En cas de non-respect des dispositions visees

au paragraphe I", la vente ou la cession en emphyteose
conclue entre Ie pouvoir local et la personne physique
beneficiaire est nulle ».

VERANTWOORDING

Om de ordonnantie beter te kunnen toepassen, is het aangewezen
de oorspronkelijke bestratting, namelijk de terugbetaling van het
verworven voordeel, door een meer doeltreffende opiossing te
vervangen.

De nietigverklaring beantwoordt aan deze noodzaak. In geval de
bepalingen van § 1 van artikel 5 niet worden nageleefd, zou de straf
er aldus in bestaan de met het plaatselijke bestuur gesloten
overeenkomst nietig te verklaren.

JUSTIFICATION

Afin de rendre 1'ordonnance plus sure dans son application, il
convient de remplacer la sanction prevue initialement qui consistait
dans Ie remboursement de 1'avantage acquis, par une solution plus
efficace.

Le systeme de la nullite semble rencontrer cette necessite. En cas
de non-respect des conditions visees au paragraphe 1" de I'article 5 la
sanction consisterait ainsi dans la nullite de la convention conclue
avec le pouvoir local.

Nr. 12 ?12

Artikel 6 Article 6

In § 4, Iste streepje, de woorden « op het verworven
terrein » te doen vervallen en na de woorden « te
bouwen », de woorden «'of te renoveren» toe te
voegen.

VERANTWOORDING

Het is aangewezen deze wijzigingen aan te brengen omdat het
toepassingsgebied van de ordonnantie tot de te renoveren gebouwen
wordt uitgebreid.

Au paragraphe 4, premier tiret, remplacer les mots
« sur le terrain acquis » par les mots « ou de renover ».

JUSTIFICATION

II convient de proceder a cette modification vu 1'extension du
champ d'application de 1'ordonnance aux immeubles a renover.

Nr. 13 N° 13

Artikel 6

In § 4, 3de streepje, in punt 1, de woorden « inkom-
sten genieten die een door de Executieve bepaald
bedrag niet overschrijden »; aan te vullen met de
woorden « dit bedrag wordt bepaald op basis van de
globaal belastbare inkomsten van het voorlaatste jaar
dat voorafgaat aan het jaar waarin de overeenkomst
werd gesloten en op basis van de inkomsten van de
persoon waar de begunstigde in voorkomend geval mee
samenleeft»,

Article 6

Au paragraphe 4, troisieme tiret, point 1, apres les
mots « determinee par 1'Executif », ajouter les mots
« par reference aux revenus imposables globalement
pour I'avant-derniere annee qui precede I'annee de la
passation de I'flcte, et s'il echet de son conjoint ou de la
personne avec laquelle il vit maritalement ».

VERANTWOORDING

Het blijkt nodig te bepalen dat als referentie de inkomsten worden
genomen van het voorlaatste jaar dat aan de verkoop of stopzetting
van erfpacht voorafgaat. Inderdaad, om na te gaan of aan de

JUSTIFICATION

II apparait necessaire de prevoir que les revenus de reference
seront ceux de I'avant-derniere annee precedant la vente ou la
cession en emphyteose. En effet, pour verifier que la condition
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voorwaarden inzake de inkomsten wordt voldaan, is het nodig over
de recentste belastingsstukken te beschikken, in dit geval deze van
liet voorlaatste jaar. Het door de Executieve bepaalde inkomsten-
plafond heeft dan ook betrekking op de inkomsten van het
voorlaatste jaar.

relative aux revenus est bien remplie, il est necessaire de disposer
des documents fiscaux les plus recents, en 1'occurrence ceux de
1'avant-derniere annee. C'est pourquoi Ie niveau des revenus qui
sera determine par 1'Executif visera les revenus de 1'avant-derniere
annee.

Nr. 14

Arrikel 6

In § 4, 3de streepje, punt 2 te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Het is aangewezen de voorwaarde « het totaal van him belas-
tingen in Belgie storten » te schrappen om later eike controverse
over het toepassingsgebied van de ordonnantie te vennijden. Er zijn
inderdaad personen die deels belastingen in het buitenland betalen
(sommige artiesten bijvoorbeeld). Opdat ook zij door de ordonnan-
tie zouden kunnen begunstigd worden, lijkt het aangewezen deze
voorwaarde te doen vervallen.

?14

Article 6

Au paragraphe 4, troisieme tiret, supprimer Ie
point 2.

JUSTIFICATION

II convient de supprimer la condition « verser la totalite des
imp6ts en Belgique » afin d'eviter toute controverse ulterieure sur Ie
champ d'application de 1'ordonnance. II existe, en effet, des
personnes qui se trouvent partiellement imposees a 1'etranger (tel est
par exemple Ie cas de certains artistes). Pour leur permettre de
beneficier de 1'ordonnance, il semble preferable de supprimer cette
condition.

Nr. 15 ?15

Artikel 6 Article 6

In § 4, 3de streepje, punt 3 als volgt te vervangen :
•'• 3. op het ogenblik dat de overeenkomst wordt geslo-
ten met over onroerende goederen in voile eigendom
beschikken ».

Au paragraphe 4, troisieme tiret, remplacer Ie point
3 par ce qui suit : « 3. ne pas jouir an moment de la
passation de I'acte de la pleine propriete de biens
immeubles ».

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Om te vermijden dat een persoon die alleen maar de blote
eigendom van een gebouw heeft door deze ordonnantie niet kan
worden begunstigd, is het aangewezen de woorden « geen eige-
naar... zijn » te vervangen door « niet over... in voile eigendom
beschikken ». Op die wijze kan men vele blote. eigenaars van een
gebouw waarvan het vruchtgebruik aan iemand anders toebehoort,
door deze ordonnantie begunstigen. Dergelijke gevallen komen veel
voor op het vlak van erfenissen.

Naast het behoud van deze voorwaarde is het aangewezen de
voorwaarde waarbij men gedurende vijf jaar geen eigenaar van een
gebouw mag zijn geweest, te schrappen. Er zijn inderdaad gevallen
waarin bijvoorbeeld een persoon die in een andere stad eigenaar van
een gebouw is wegens beroepsredenen naar Brussel moet verhuizen.
Wanneer hij beslist dit huis te verkopen, wenst hij de ordonnantie te
kunnen inroepen om er in Brussel een nieuw te bouwen. Het is
ongetwijfeld wenselijk de ordonnantie ook op dergelijke hypotheti-
sche gevallen toe te passen.

Afin de ne pas empecher une personne, jouissant de la seule nue-
propriete d'un immeuble, de beneficier de la presente ordonnance, il
convient de remplacer 1'expression « ne pas etre proprietaire » par
les termes « ne pas jouir de la pleine propriete ». L'on permettra
ainsi a de nombreuses personnes nu-proprietaires d'un immeuble
dont 1'usufruit appartient a autrui, de beneficier de 1'ordonnance.
De tels cas se presentent regulierement dans Ie cadre des succes-
sions.

Tout en maintenant cette condition, il convient de supprimer celle
consistant dans Ie fait de ne pas avoir ete, dans un delai de 5 ans,
proprietaire d'un immeuble. En effet, il existe des cas oil, par
exemple, une personne proprietaire d'un immeuble dans une autre
ville, doit demenager a Bruxelles pour des raisons professionnelles.
Decidant de vendre cette maison, elle desirerait pouvoir beneficier
de 1'ordonnance pour construire un logement a Bruxelles. II est
certainement souhaitable de permettre 1'application de la presente
ordonnance a de telles hypotheses.

Nr. 16 ?16

Artikel 7 Article 7

Voor het woord « bouwvergunning », het woord
vereiste » in te voegen.

Entre les mots « permis de bsltir » et les mots « et Ie
cas 6ch6ant », inserer Ie mot « necessaire ».



A-72/2- 90/91 - 41 - A-72/2-90/91

VERANTWOORDING

Het is aangewezen deze wijziging aan te brengen omdat het
toepassingsveld van de ordonnantie tot de te renoveren gebouwen
wordt uitgebreid.

JUSTIFICATION

II convient de proceder a cette modification vu 1'extension du
champ d'application de 1'ordonnance aux immeubles a renover.

Nr. 17 ?17

Artikel 8 Article 8

Dit artikel door de volgende bepaling te vervangen :

« Art. 8. - Tenzij gesloten met een openbaar bestuur
ofeen persoon die zeifaan de in artikel 5, § 1, 1,2 en 3
bepaalde voorwaarden voldoet, wordt de door de
begunstigde natuurlijke persoon gesloten huur, gedane
schenking, verwezenlijkte verkoop ofherverkoop, vast-
gesteld vruchtgebruik, vastgestelde oppervlakte, vastge-
steld erfpacht of huurovereenkomst met erfpacht nietig
verklaard ».

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 8. - A moms qu'elle ne soit passee avec un
pouvoir public ou me personne remplissant elle-meme
les conditions prevues a I'article 5, paragraphe I", 1, 2
et 3, la location, la donation, la vente, la revente, la
constitution d'usufruit, de superficie, d'emphyteose ou
la cession d'emphyteose conclue par la personne physi-
que beneficiaire ou ses heritiers est nulle ».

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Om de ordonnantie beter te kunnen toepassen, is het aangewezen
de oorspronkelijke bestraffing, namelijk de terugbetaling van het
verworven voordecl, door een meer doeltreffende opiossing te
vervangen.

De nietigverklaring beantwoordt aan deze noodzaak. In geval de
bepalingen van artikel 5, § 1, cijfer 1, 2 en 3 niet worden nageleefd,
zou de straf er aldus in bestaan de overeenkomst met het plaatselijke
bestuur nietig te verklaren.

Afin de rendre 1'ordonnance plus sure dans son application, il
convient de remplacer la sanction prevue initialement qui consistait
dans Ie remboursement de 1'avantage acquis, par une solution plus
efficace.

Le systeme de la nullite semble rencontrer cette necessite. Dans
les cas ou les beneficiaires conclueraient une des conventions
enumerees avec une personne privee ne remplissant pas les condi-
tions prevues a 1'article 5, paragraphe I", 1, 2 et 3, la sanction sera la
nullite de cet acte.

Nr. 18 N° 18

Artikel 9 Article 9

Dit artikel door de volgende bepalingen te vervan-
gen :

« Art. 9. - In geval de in artikel 6, § 4 bepaalde eerste
twee verplichtingen niet worden nageleefd, wordt de
verkoop o f d e huurovereenkomst met erfpacht, gesloten
tussen de plaatselijke overheid en de promoter, nietig
verklaard ».

Ingeval de in artikel 6, § 4 bepaalde laatste twee
verplichtingen niet worden nageleefd, wordt de verkoop
gesloten tussen de promoter en de begunstigde natuur-
lijke persoon nietig verklaard ».

VERANTWOORDING

Om de ordonnantie beter te kunnen toepassen, is het aangewezen
de oorspronkelijke bestraffing, namelijk de terugbetaling van het
verworven voordeel, door een meer doeltreffende opiossing te
vervangen.

Remplacer cet article par la disposition suivante

« Art. 9. - En cas de non-respect des deux premieres
obligations prevues a 1'article 6, paragraphe 4, la vente
ou la cession en emphyteose conclue entre le pouvoir
local et le promoteur est nulle.

En cas de non-respect des deux dernieres obligations
prevues a 1'article 6, paragraphe 4, la vente conclue
entre le promoteur et la personne physique beneficiaire
est nulle ».

JUSTIFICATION

Afin de rendre 1'ordonnance plus sure dans son application, il
convient de remplacer la sanction prevue initialement qui consistait
dans le remboursement de 1'avantage acquis, par une solution plus
efficace.
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De nietigverklarmg beantwoordt aan deze noodzaak. In geval de
bepalingen van § 4 van artikel 6 niet worden nageleefd, zou de straf
er aldus in bestaan de overeenkomst met het ondergeschikt bestuur
nietig te verklaren. In geval de twee volgende bepalingen niet
worden nageleefd, wordt de overeenkomst tussen de promoter en de
begunstigde natuurlijke persoon nietig verklaard.

Le systeme de la nullite semble rencontrer cette necessite. En cas
de non-respect des deux premieres obligations prevues a 1'article 6,
paragraphe 4, la convention conclue entre le promoteur et le pouvoir
local est nulle. En cas de non-respect des deux obligations suivantes,
la nullite frappe la convention passee entre le promoteur et la
personne physique beneficiaire.

Nr. 19 N° 19

Artikel 4 Article 4

1. Het tvveede lid te doen vervallen.
»

2. Dit artikel aan te vullen als volgt :
« De verkoopprijs, gelijk aan de schatting van de

onivanger van de registratie en domeinen, kan worden
verminderd ten belope van het verschil tussen
900.000 f r . en het belastbaar inkomen van de koper,
verminderd met 50.000 fi: per persoon ten laste, zonder
een plafond van 300.000 f r . te overschrijden.

Deze vermindering kan niet worden gecumuleerd met
een. andere premie toegekend in het kader van het
koninklijk besluit van 17 januari 1988 waarbij voor het
Brusselse Gewest een eenmalige premie wordt inge-
voerd voor de bouw of de aankoop van een waning,
alsmede een verzekering tegen inkomensverlies ».

1. Supprimer le deuxieme alinea.

2. Completer cet article par les alineas suivants :
« Le prix de vente, egal a {'estimation du receveur de

I'enregistrement et des domaines, peut etre reduit a
concurrence de la difference entre 900.000 Fet le revenu
imposable de I'acquereur, diminue de 50.000 F par
personne a charge, sans depasser un plafond de
300.000 F.

Cette reduction ne peut etre ciimulee avec line prime a
I'acquisition obtenue en vertu de I'arrete royal du 17
janvier 1988 institiiant, pour la Region bruxelloise, une
prime unique pour la construction oil I'acquisition d'un
logement, ainsi qil'une assurance contre la perte de
revenus ».

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Het is niet gezond, op straffe van willekeur, de plaatselijke
overheid geval per geval over het verlagen van de verkoopprijs te
laten beslissen. Het kortingspercentage moet bij ordonnantie wor-
den vastgelegd.

Wij stellen een herverdelend stelsel voor dat rekening houdt met
het belastbaar inkomen van de kandidaat-koper. Aldus is de korting
gelijk aan het verschil tussen 900.000 fr. - het maximale inkomen om
bij de aankoop van een gebouw een premie te kunnen genieten - en
het belastbaar inkomen van de kandidaat-koper, met een hoogste
plafond van 300.000 fr. Deze berekenigswijze heeft een dubbel
voordeel ; het voordeel inzake de inkomsten van de koper propor-
tioneren en het onafhankelijk maken van de waarde - en dus van de
omvang en van de toestand - van het terrein of het gebouw.

II n'est pas sain, sous peine d'arbitraire, de laisser le pouvoir local
decider de 1'abattement sur le prix de vente au cas par cas. Le
pourcentage de reduction doit etre fixe par 1'ordonnance.

Nous suggerons un systeme redistributif qui tienne compte du
revenu imposable du candidat acquereur. Ainsi, la reduction sera
egale a la difference entre 900.000 F - qui est le revenu maximum
pour pouvoir beneficier d'une prime a 1'acquisition d'un immeuble -
et le revenu imposable du candidat-acquereur avec un plafond
absolu de 300.000 F. L'interet de ce mode de calcul est double ;
proportionner 1'aVantage aux revenus de I'acquereur et le rendre
independant de la valeur - et done de la taille et de la situation - du
terrain ou de 1'immeuble.

Nr.20

Artikel 5

In hoofdorde :

Punt 1 van paragraaf 1 te doen vervallen.

In bijkomende orde :

In punt 1 van paragraaf 1 toe te voegen :

« Deze inkomsten mogen in geen geval meer bedra-
gen dan het dubbele van het aangegeven mediaan
inkomen zoals blijkt uit de meest recente fiscale statistie-
ken ».

N° 20 •

Article 5

A titre principal :

Supprimer le point 1 du § I".

A titre subsidiaire :

Completer le point 1 du § 1" par ce qui suit :

« Ces revenus ne pourront en aiicun cas etre supe-
rieurs au double du revenu median par declaration tel
qu'il ressort des statistic ues fiscales les plus recentes »,
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VERANTWOORDING. JUSTIFICATION

In hoofdorde : A titre principal :

Dit amendement is het logisch gevolg van het in artikel 4
opgenomen kortingsplafond. Vanaf het ogenblik dat dit wordt
aangenomen, is er geen enkele reden meer om een inkomensgrens
voor de begunstigde te bepalen.

In bijkomende orde :

Indien amendement 1 wordt verworpen, moet er in de ordonnan-
tie absoluut in maximale inkomens worden voorzien, waarbij de
Executieve deze in concreto bepaalt.

Cet amendement est la consequence logique du plafond de
reduction prevu a ['article 4. Des Ie moment ou celui-ci est adopte, il
n'y a plus de raison de fixer une limite de revenus pour Ie
beneficiaire.

A titre subsidiaire ;

Si 1'amendement 1 devait etre rejete, il faut imperativement
prevoir un maximum de revenus dans 1'ordonnance, en laissant Ie
soin a l'Ex6cutif de les determiner in concreto.

Nr. 21 N° 21

Artikel 5

In de 2de paragraaf de woorden « het eventueel
verworven voordeel moeten terugbetalen, geactuali-
seerd op basis van een schatting van het terrein » te
vervangen door de woorden « de krachtens artikel 4
toegestane korting op de koopprijs moeten terugbetalen,
verhoogd met de interesten crop die worden berekend
op basis van de op de dag van de beslissing tot
terugvordering geldende wettelijke rentevoet ».

Article 5

Au § 2, remplacer les mots « de 1'avantage eventuel-
lement acquis, actualise sur base d'une estimation du
terrain » par les mots « de la reduction duprix d'acqui-
sition calculee en vertu de I'article 4, augmentee des
interets y afferents calcules au taux legal en vigueur a la
date de la decision de recouvrement ».

VERANTWOORDING

Dit amendement preciseert de tekst en vervangt de, so'ms erg
delicate, geactualiseerde schatting door de interesten. De annulering
van de verkoop, vooral in geval van bouw op het verworven terrein,
blijkt veel meer problemen te stellen dan zij opiost.

JUSTIFICATION

Cet amendement precise Ie texte et remplace 1'estimation actuali-
see, souvent delicate, par les interets. L'annulation de la vente,
surtout en cas de construction sur Ie terrain acquis, parart poser
davantage de problemes qu'il n'en resout.

?.22

Artikel 6

Dit artikel te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Bij gebrek aan voldoende waarborgen om het door de promotor
verworven voordeel op de koper van het opgetrokken of gereno-
veerde gebouw af te wentelen, tenzij via ingewikkelde en lange
berekeningen en controles, is het aangewezen deze uit de voordelen
van de ordonnantie te bannen.

Nr. 23

Artikel 5

Het Iste lid van paragraaf 3 als volgt aan te vullen :

« Geen enkele overeenkomst kan worden gesloten
zonder voorafgaand akkoord van de Executieve ».

?22

Article 6

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

A defaut de garanties suffisantes de voir 1'avantage acquis par Ie
promoteur repercute aupres de 1'acheteur de 1'immeuble construit
ou renove, a moins de calculs et d'operations de contrflle complexes
et fastidieuses, il y a lieu de les exclure du benefice de 1'ordonnance.

?23

Article 5

Completer Ie premier alinea du paragraphe 3 par ce
qui suit :

« Aucune. convention ne peut etre conclue sans son
accord prealable ».
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VERANTWOORDING

Het voorafgaand akkoord van de Executieve bij verkoop of
verhuur met erfpacht is een verantwoorde voorzorgsmaatregel.

De Executieve kan a priori nagaan of wordt voldaan aan de
voorwaarden en of de door de plaatselijke overheid gesloten
overeenkomst voldoet aan de eisen inzake beheer van openbaar
erfgoed.

JUSTIFICATION

L'accord prealable de 1'Executif en cas de vente ou de location
emphyteotique se justifie par un souci de prevention.

Ce dernier pourra exercer un controle a priori sur Ie respect des
conditions et sur 1'opportunite de 1'acte conclu par Ie pouvoir local
en terme de gestion du patrimoine public.

Nr.24 ?24

Artikel 5 Article 5

Een vierde paragraaf toe te voegen, luidend :

« De overdragende plaatselijke overheid waarborgt,
onder andere door aanplakking, grote ruchtbaarheid te
geven aan de verkoop o f d e verhuur en de voorwaarden
hiervan. De Executieve bepaalt de modaliteiten ».

Ajouter un paragraphe 4 redige comme suit :

« Le pouvoir local cedant assure, notamment par
voie d'affichage, une large publicise a la mise en vente
ou en location et aux conditions dans lesquelles elles
sont realisees. L'Executif en fixe les modalites ».

VERANTWOORDING

Eike overdracht van gemeentelijke goederen moet gepaard gaan
met een voorlichting van de bevolking.

Het belang is des te groter wanneer het gaat over de overdracht
van goederen onder voorwaarden die afwijken van de normale
procedures.

JUSTIFICATION

Toute cession de biens communaux doit faire 1'objet d'une
information de la population.

Son importance est d'autant plus grande lorsqu'il s'agit de cedcr
des biens a des conditions derogeant aux procedures habituelles.

Nr. 25 (subamendement op nr. 11)

Artikel 5

De 2de § als volgt aan te vullen : tussen het woord
« erfpacht » en het woord « nietig » de woorden « van
rechtswege » in te voegen.

VERANTWOORDING

De nietigverklaring is er van rechtswege of niet.

In het Iste geval, vernietigt de uitvoering van de.reden van de
nietigverklaring hoe dan ook de overeenkomst.

In het 2de geval. dient een rechtsvordering te worden ingeleid
(bijv. : art. 1117 Burgeriijk wetboek).

Nr. 26 (subamendement op nr. 17)

Artikel 8

Artikel 8 als volgt aan te vullen : In de laatste regel,
tussen het woord « erfpacht » en het woord « nietig »,
de woorden « van rechtswege » in te voegen.

N° 25 (sous-amendement au n° 11)

Article 5

Completer le § 2 par les mots : « de plein droit ».

JUSTIFICATION

La nullite intervient de plein droit ou non.

Dans le 1" cas, la realisation de la cause de nullite aneantit d'office
le contrat.

Dans le second cas, il taut introduire une action en justice (ex. :
art. 1117 Code civil).

N° 26 (sous-amendement au n° 17)

Article 8

Completer cet article par les mots ; « de plein
droit ».
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VERANTWOORDING

De nietigverklaring is er van rechtswege of niet.

In het Iste geval, vernietigt de uitvoering van de reden van de
nietigverklaring hoe dan ook de overeenkomst.

In het 2de geval, dient een rechtsvordering te worden ingeleid
(bijv. : art. 1117 Burgerlijk wetboek).

Nr. 27 (subamendement op nr. 18)

Artikel 9

Het eerste en het tweede lid aan te vullen met de
woorden « van rechtswege ».

VERANTWOORDING

De nietigverklaring is er van rechtswege of niet.

In het Iste geval, vernietigt de uitvoering van de reden van de
nietigverklaring hoe dan ook de overeenkomst.

In het 2de geval, dient een rechtsvordering te worden ingeleid
(bijv. : art. 1117 Burgerlijk wetboek).

JUSTIFICATION

La nullite intervient de plein droit ou non.

Dans Ie 1" cas, la realisation de la cause de nullite aneantit d'office
Ie contrat.

Dans Ie second cas, il faut introduire une action en justice (ex. :
art. 1117 Code civil).

N° 27 (sous-amendement au n° 18)

Article 9

Completer Ie 1" et Ie 2° alinea par les mots : « de plein
droit ».

JUSTIFICATION

La nullite intervient de plein droit ou non.

Dans Ie 1" cas, la realisation de la cause de nullity aneantit d'office
Ie contrat.

Dans Ie second cas, il faut introduire une action en justice (ex. :
art. 1117 Code civil).
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BIJLAGE 2 ANNEXE.2

WET VAN 9 JULI 1971
TOT REGELING VAN DE WONINGBOUW
EN DE VERKOOP VAN TE BOUVVEN OF

IN AANBOUW ZIJNDE WONINGEN

Deze wet werd gepubliceerd in het Staatsblad van 11 September
1971.

LOI DU 9 JUILLET 1971
REGLEMENTANT LA CONSTRUCTION D'HABITATIONS

ET LA VENTE D'HABITATIONS A CONSTRUIRE
OU EN VOIE DE CONSTRUCTION

Cette loi a ete publiee au Moniteur du 11 septembre 1971.

KONINKLUK BESLUIT VAN 21 OKTOBER 1971 HOU-
DENDE UITVOERING VAN DE ARTIKELEN 7, 8 EN 12 VAN
DE WET VAN 9 JULI 1971 TOT REGELING VAN DE
WONINGBOUW EN DE VERKOOP VAN TE BOUWEN OF M
AANBOUW ZIJNDE WONINGEN.

Dit besluit werd gepubliceerd in het Staatsblad van 4 november
1971.

ARRETE ROYAL DU21 OCTOBRE 1971 PORTANT EXECU-
TION DES ARTICLES 7, 8 ET 12 DE LA LOI DU 9 JUILLET
1971 REGLEMENTANT LA CONSTRUCTION D'HABITA-
TIONS ET LA VENTE D'HABITATIONS A CONSTRUIRE OU
EN VOIE DE CONSTRUCTION.

Cet arr@te a ete public au Moniteur du 4 novembre 1971,
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BIJLAGE 3 ANNEXE 3

NATIONALE MAATSCHAPPIJ
VOOR DE HUISVESTING

SOCIETE NATIONALE
DULOGEMENT

1 bijiage: Bestek NM/V.75, houdende algemene voorschriften,
lasten, voorwaarden en bedingen van toepassing bij de
verkoop van sociale woningen en eventueel andere
gebouwen of gedeelten eryan toebehorend hetzij aan de
Nationale Maatschappij voor de Huisvesting zeif, hetzij
aan de bouwmaatschappijen tot nut van het algemeen,
door haar erkend.

1 annexe: Cahier SN/V.75 contenant les prescriptions, charges,
clauses et conditions generales applicables en cas de
vente de logements sociaux et eventuellement d'autres
constructions appartenant a la Societe Nationale du
Logement elle-meme ou aux societes immobilieres de
service public agreees par elle.

MODEL VAN AKTE HOUDENDE VERKOOP
VAN GEBOUWDE ONROERENDE GOEDEREN

MODELE D'ACTE DE VENTE
DE BIENS IMMOBtLlERS BATIS

Voorafgaande opmerkingen Remarques preliminaires

1. Onderhavige modelakte zai « mutatis mutandis » gebruikt
worden bij eike verkoop en ruiling, alsmede bij eike vestiging van
erfpachten en recht van opstal van onroerende goederen
toebehorend hetzij aan de Nationale Maatschappij voor de Huisvest-
ing zeif, hetzij aan de door haar erkende bouwmaatschappijen tot
nut van het algemeen en dit zonder onderscheid of het gaat om
eengezinswoningen ofom appartementen, handelshuizen, autoberg-
plaatsen, kantoor- of handelsruimten, enz..., al dan niet verkocht
overeenkomstig het nagestreefde maatschappelijk doel en ongeacht
de opgelegde bestemming.

2. Wanneer het eigendommen betreft verkocht door bovenver-
melde bouwmaatschappijen tot nut van het algemen kan de desbe-
treffende akte slechts in authentieke vorm verieden worden nadat de
betrokken maatschappij overeenkomstig de desbetreffende wetge-
ving, reglementering en statuten uitdrukkelijk door de Nationale
Maatschappij voor de Huisvesting zai gemachtigd zijn bedoeld goed
aan betrokken kopers te verkopen, wat zai blijken uit de voorlegging
van het goedgekeurd « model F ».

3. Elk beding, voorschrift of voorwaarde vermeld in het algemeen
bestek NM/V.75 dat strijdig is met de bijzondere voorwaarden
vermeld in onderhavige akte, blijft zonder uitwerking.

Op ... (dag, maand en jaar), V66r ons ..., Notaris met standplaats te

'1. Le present modele sera utilise « mutatis mutandis » pour
chaque vente ou echange (de meme que pour tout etablissement de
bail emphyteotique ou de droit de superficie) de biens immobiliers
appartenant soil & la Societe Nationale du Logement elle-meme, soit
a une societe immobiliere de service public agreee par elle, et ce,
sans distinction, qu'il s'agisse de maisons unifamiliales ou d'apparte-
ments, de maisons de commerce, de garages, bureaux, locaux
commerciaux, etc,.., que la vente se fasse ou non conformement au
but social poursuivi et quelle que soit la destination donnee au bien.

2. Lorsqu'il s'agit de proprietes vendues par les societes
immobilieres de service public, 1'acte ne pourra etre passe en sa
forme authentique que lorsque la societe interessee aura ete
autorisee expressement par la Societe Nationale du Logement,
conformement a la legislation et la reglementation en la matiere
ainsi qu'aux statuts, a vendre le bien en question aux acquereurs en
cause, ce qui resultera de la presentation de la formula « modele F »
approuvee.

3. Toute clause, prescription ou condition mentionnee dans le
cahier SN/V.75 qui serait en contradiction avec les conditions
particulieres mentionnees dans le present acte, est sans effet.

L'an mil neuf cent..., le ... jour du mois de..., par devant nous,
Mattre ... notaire, residant a ...

Zijn verschenen : Ont comparu :

1. De bouwmaatschappij tot nut van het algemeen, erkend door
de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting onder nr. ... in
datum van .... ge'l'maatriculeerd op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel te ... onder nr. ... in het register van de burgerlijke
vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap
aangenomen hebben, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd
is te ... en waarvan de statuten, zoals tot op heden gewijzigd,
gepubliceerd werden in de bijiagen van het Belgisch Staatsblad van
... biz. ... onder nummer ... en ... (aanvullend met de verschillende
verwijzingen), alhier vertegenwoordigd door de heren ... respectief
... en ... van genoemde vennootschap, handelend ten einde dezer in
nun genoemde hoedanigheid overeenkomstig de bepalingen van
artikel(s) ... van de statuten van de instelling.

1. La societe immobiliere de service public..., societe civile ayant
emprunte la forme d'une societe commerciale, immatriculee au
grefie du Tribunal de Commerce de ..., sous le n"... dans le registre
des societes civiles ayant emprunte la forme d'une societe commer-
ciale, agreee par la Societe Nationale du Logement sous le n°,... en
date du ..., ayant son siege social a ..., et dont les statuts, tels que
modifies jusqu'a present, ont ete publics aux annexes du Monitew
beige du ..., p. ..., sous le n°... et ... (a completer des diverses
modifications) representee ici par Messieurs... respectivement ... et
... de ladite societe. Agissant en leur ci-dite qualite respective
conformement aux dispositions 'de Particle ... des statuts de la
societe.

of ou

(krachtens volmachtakte verieden voor Meester ..., Notaris te ..., op
..., hierna genoemd « de vcrkoper »

en vertu d'une procuration authentique leur accordee par acte passe
devant Maltre ..., notaire a ..., le ..., societe denommee ci-apres
« le vendeur »
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of ou

1. De Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, instelling van
openbaar nut,

1. La Societe Nationale du Logement, organisme d'interet public,

- waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Brussel (1040),
Breydelstraat 12;

- beheerst door de wet van 16 maart 1954, betreffende de controle
op sommige instellingen van openbaar nut;

- opgericht in datum van 15 april 1920 bij akte verleden voor
Meester Auguste Scheyven, notaris te Brussel, als burgerlijke
vennootschap die de vorm van een handelsvennootschap aangeno-
men heeft;

- waai"van de statuten, vastgelegd bij dezelfde akte, goedgekeurd
werden bij koninklijk besluit van 21 april 1920, op grond van de
beschikkingen vervat in artikel 1 van de wet van 11 oktober 1919,
thans afgeschaft krachtens de bepalingenvan artikel 2, lid 1 van de
wet van 2 juli 1971, tot bekrachtiging van het koninklijk besluit
van 10 december 1970, houdende de Huisvestingscode, en vervan-
gen door artikel 10 van bedoelde code, een eerste maal gewijzigd
werden bij koninklijk besluit van 26 September 1956, op grond van
de bepalingen van artikel 25, lid 2, van de wet van 27 juni 1956, en
vervolgens bij akten verleden v66r Meester Pierre Van Halteren in
data van 7 april 1959 en 6 September 1966, goedgekeurd bij
koninklijk besluit van 21 december 1966;

- gei'mmatriculeerd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Brussel onder nr. 98 in het register van de burgerlijke
vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap
aangenomen hebben;

- alhier vertegenwoordigd door haar Directeur-generaal, (naam en
adrcs)... handelende in zijn genoemde hoedanigheid op grond van
artikel 26 van de statuten der instelling, ... hierna genoemd « De
verkoper);

- alhier vertegenwoordigd door (naam van een erkende vennoot-
schap aan wie eventueel bijzondere volmacht zou verleend
worden en voor wie optreden ...), hierna genoemd « De verko-
per »,

en et

dont Ie siege social est fixe a Bruxelles (1040), rue Breydel 12 ;

regie par la loi du 16 mars 1954 relative au controle de certains
organismes d'interet public;
constitute en date du 15 avril 1920 par acte passe devant Maitre
Auguste Scheyven, notaire a Bruxelles, comme societe civile
ayant adopte la forme d'une societe commerciale;

dont les statuts, fixes par Ie meme acte, ont ete approuves par
1'arrete royal du 21 avril 1920, sur la base des dispositions de
1'article 1 de la loi du 11 octobre 1919, actuellement abroges en
vertu des dispositions de 1'article 2, alinea 1° de la loi du 2 juillet
1971, confirmant 1'arrete royal du 10 decembre 1970 portant Ie
Code du Logement et remplace par 1'article 10 de ce code, et ont
ete modifies une premiere fois par 1'arrete royal du 26 septembre
1956 en vertu des dispositions de 1'article 25, alinea 2° de la loi du
27 juin 1956, et ensuite par les actes passes devant Maitre Pierre
Van Halteren en date des 7 avril 1959 et 6 septembre 1966,
approuves par 1'arrete royal du 21 decembre 1966;

immatriculee au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles,
sous Ie n° 98 dans Ie registre des societes civiles ayant emprunte la
forme d'une societe commerciale;

representee ici par son Directeur general (nom et adresse) ....
agissant en sa dite qualite conformcment a 1'article 26 des statuts
de 1'institution, denommee ci-apres « Le revendeur »;

represcntee ici par (nom d'une societe agreee &. laquelle une
procuration speciale serait accordee et pour laquelle agissent... ),
denommee ci-apres « Le vendeur ».

2. De heer ... en zijn echtgenote, die hij ten einde dezer, voor
zover nodig, bijstaat en machtigt, mevrouw ... samenwonend te ....
gehuwd onder het stelsel van ...
(volgens huwelijkscontract verleden v66r Meester .... notaris te ....
in datum van ...I,
ten einder dezer optredend voor rekening van de tussen hen
bestaande huwelijksgemeenschap (of als mede-eigenaars elk voor de
lielft in gcval van scheiding van goederen), hierna genoemd « de
kopcrs »; weike comparanten ons verklaard hebben onder elkaar
volgende overeenkomst te hebben gesloten :

2. Monsieur ... et son epouse, qu'aux fins du present acte, et pour
autant que de besoin, il assiste et autorise, Madame ... domicilies
ensemble a ... maries sous le regime de ... (suivant contrat de
mariage passe devant Maitre ,.., notaire a ..,, en date du ... ),
agissant pour compte de la communaute existante cntre eux (ou
comme coproprietaires chacun pour la moitie en cas de separation
de biens), denommes ci-apres « Les acquereurs », lesquels compa-
rants nous ont declare avoir convenu entre eux comme suit:

1. VERKOOP (IN VOLLE EIGENDOM) I. VENTE (EN PLEINE PROPRIETE)

1. De verkoper verklaart hierbij het hieronder beschreven onroe-
rend goed in voile eigendom (of naar gelang dat het geval zich
voordoet onder het stelsel van «Erfpacht », of «Recht van
Opstal ») tc willen verkopen, onder voorbehoud van voorkoop en
uitoefening van het recht van wederinkoop, onder de algemene
bedingen en voorwaarden zoals zij in onderhavige akte en in haar
bijiage waarvan sprake in artikel IV A, van onderhavige akte, en die
er intcgrerend deel van uitmaakt, werden bedongen.

2. De kopers verklaren op hun beurt bovenbedoelde verkoop,
onder dezelfde voorwaarden en bedingen te aanvaarden en zij
verbinden zich vanaf heden en voor de toekomst die voorwaarden en
bedingen in alle omstandigheden na te leven.
Bedoelde verkoop geschiedt met de uitdrukkelijke machtiging van
de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, zoals blijkt uit ...
(alleen te vermelden in geval van verkoop door een erkende
bouwmaatschappij tot nut van het algemeen).

1. Le vendeur declare, par les presentes, vouloir vendre 1'immeu-
ble decrit ci-dessous en pleine propriety (ou, selon le cas, odder en
emphyteose ou en superficie) sous reserve du droit de remere, aux
clauses et conditions generales stipulees dans le present acte et dans
son annexe, dont question a 1'article IV A du present acte, qui en fait
partie integrante.

2. Les acquereurs declarent a^ leur tour accepter cette vente, aux
memes clauses et conditions et s'engagent des ce jour et pour lors a
respecter ces clauses et conditions en toutes circonstances.
Cette vente se fait moyennant 1'autorisation expresse de la Societe
Nationale du Logement ainsi qu'il ressort de ... (a ajouter unique-
ment en cas de vente par une societe inunobiliere de service public).
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II. BESCHRIJVING VAN HET GOED II. DESCRIPTION DU BEEN

Provincie : ...
Arrondissement: ...
Gemeente : ...
Wijk : ...

(naar gelang van het geval :

- een eengezinswoning (met eventuele aanhorigheden) en erbij
horende grond, alles zoals het staat en gelegen is te ..., ... straat,
nr. ..., gekadastreerd sectie ... nr. ... hebbende een oppervlate
van ..., palende aan...
zoals verder afgebeeld staat, onder lot nr...., op bijgaand plan van
meting en afpaling, opgemaakt door de heer ... landmeter te ... in
datum van .... welk plan thans « ne varietur » door de partijen en
de instrumenterende notaris wordt ondertekend en als bijiage aan
onderhavige akte zai gehecht blijven,

Province : ...
Arrondissement: ...
Commune : ...
Quartier : ... '

(seton Ie cas) :

- une maison unifamiliale (avec dependances eventuelles) et Ie
terrain y attenant, Ie tout situe a ..., rue ..., n° ..., cadastree
section ... d'une superficie de ..., tenant a ...
telle qu'elle figure sous Ie lot n° ... au plan de mesurage et de
bornage ci-annexe, dresse Ie ... par M. ..., geometre a .... en date
du ... lequel plan est a 1'instant signe « ne varietur » par les parties
et Ie notaire instrumentant et qui restera annexe au present acte.

of ou

- Residcntie : ... - Residence
Een appartement, deel uitmakend van bovenvermeld wooncom-
plex, zijnde type ... nr. ... met een oppervlakte van ... m2,
omvattende, benevens de medeeigendom tot beloop van ...
duizendsten van alle gemeenschappelijke delen van bedoeld
wooncomplex en bijhorende grond, de voile en onverdeelde
eigendom van volgende privatieve gedeelten (beschrijving, aantal
plaatsen, enz...)
gelegen op (verdieping, links of rechts van lift, (nr. ...) voor of
achtergevel, enz... eventuele kelderruimte ofbergplaats).
Zoals verder beschreven in de basisakte en het algemeen regle-
ment van medeeigendom verleden voor notaris ..., te ..., op ...
overgeschreven ... en waarvan een exemplaar aan onderhavige
overeenkomst gehecht is.

Un appartement, faisant partie du complexe cite ci-dessus, du
type ..., n°..., ayant une superficie de ... m2, comprenant, outre la
copropriete a concurrence de ... milliemes de toutes les parties
communes du complexe residentiel en question et du terrain y
attenant, la propriete pleine et indivise des parties privatives
suivantes (description, nombre de pieces, etc:..), sis a (au) (etage,
gauche ou droite de 1'ascenseur (n°), facade avant ou arriere, etc.
... eventuellement cave ou remise).
Tel que decrit en outre dans 1'acte de base et dans Ie reglement
general de copropriete passe devant Ie notaire ..., a ..., ie ...,
transcrit Ie ... et dont un exemplaire est annexe au present acte.

of : • ou

een handelshuis, of een winkelruimte,
een kantoorruimte, een autobergplaats, enz...

- une maison de commerce, un local de commerce,
- un ou des bureaux, un garage ...

III. OORSPRONG VAN EIGENDOM III. ORIGINE DE LA PROPRIETE

De verkoper verklaart eigenaar te zijn van het hierboven beschre-
ven goed wat betreft de gebouwen omdat hij ze zeif en op zijn kosten
heeft opgericht of laten oprichten en van de grond omdat hij hem
verworven heeft, als deel van een groter geheel, van ...

(Nota : De instrumenterende notaris dient minstens de vorige
overgeschreven titel aan te halen met de nodige verwijzingen naar de
notaris v66r wie hij word verleden en het hypotheekkantoor waar hij
overgeschreven werd). De kopers verklaren zich te vergenoegen met
de oorsprong van eigendom zoals hierboven aangegeven en van de
verkoper geen andere titel te eisen dan een uitgifte van onderhavige
akte.

Le vendeur declare etre proprietaire du bien decrit ci-dessus, en
ce qui concerne les bailments, pour les avoir construits ou fait
construire lui-meme ou a ses frais, et, en ce qui concerne le terrain,
pour 1'avoir acquis, comme partie d'un plus grand ensemble, de ...

(Note : Le notaire instrumental mentionnera au moins les litres
transcrits anterieurement - avec les references necessaires au notaire
devant lequel ils ont ete passes ainsi que le bureau des hypotheques
ou ils ont ete transcrits). Les acquereurs declarent se contenter de
1'origine de propriete telle qu'elle est indiquee ci-dessus et ne pas
exiger du vendeur d'autre titre qu'une expedition du present acte.

IV. VOORWAARDEN

A. Algemene voorwaarden (1)

De in onderhavige akte bedoelde verkoop is gedaan en aangeno-
men onder de algemene voorschriften, lasten, voorwaarden en
bedingen bepaald zowel in onderhavige akte als in haar bijiage, het
bestek NM/V.75, toepasselijk op de verkoop van sociale woningen
en eventucel andere constructies opgericht of verworven door de
Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, of door de bouwmaat-
schappij tot nut van het algemeen door haar erkend.

IV. CONDITIONS

A. Conditions generates (1)

La vente faisant 1'objet du present acte est faite et acceptee aux
prescriptions, charges, clauses et conditions stipulees tant dans le
present acte que dans son annexe, le cabier SN/V.75, applicables a la
vente de logements sociaux et, eventuellement, aux autres batiments
construits ou acquis par la Societe Nationale du Logement ou par les
societes immobilieres de service public, agreees par elle.
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Ben exemplaar van bedoeld bestek, waarvan de kopers verklaren
kennis te hebben omdat ze er de voorlezing van aanhoord hebben zai
aan onderhavige akte gehecht worden als bijiage, na echt te zijn
verklaard en door de partijen « ne varietur » te zijn ondertekend en
door de instrumenterende notaris te zijn voorzien van de vermeldirfg
« bijiage », om er integraal en onafscheidbaar deel van uit te maken
en er samen mede geregistreerd en overgeschreven te worden ten
kantore der hypotheken (tenzij dit bestek bij afzonderlijkc akte
reeds vroeger gedeponeerd werd om gerangschikt te worden onder
de minuten van een in hetzelfde hypothecair ambtsgebied gevestigde
notaris, in welk geval de tekst zai aangepast worden als vermeld sub
(1) hieronder (a of b).

(1) In geval van eenmalige registratie en overschrijving van het
bestek NM/V.75 met verwijzing ernaar in de daarop voigende
verkoopakten dient voigende tekst te worden gebruikt:

Un exemplaire de ce cahier, dont les acquereurs declarent avoir
connaissance pour en avoir entendu lecture, sera annexe au present
acte, apres avoir ete certifie sincere, et signe « ne varietur » par les
parties et revetu de la mention « annexe » par Ie notaire instrurnen-
tant pour en faire partie integrante et inseparable et etre enregistre
et trariscrit en meme temps au bureau des hypotheques (a moins quc
ce cahier ait deja^ ete depose anterieurement par acte separe pour
etre classe parmi les minutes d'un notaire etabli dans Ie meme
ressort hypothecaire, auquel cas Ie texte sera adapte comme
mentionne au point (1) ci-dessous (a ou b).

(1) Au cas ou Ie cahier SN/V.75 est enregistre et transcrit une seule
fois et qu'on s'y refere dans las actcs de vente suivants, il
convient d'utiliser Ie texte suivant :

A. Algcmene voorwaarden A. Conditions generates

De in onderhavige akte bedoelde verkoop is gedaan en aangeno-
men onder de algemene voorschriften, lasten, voorwaarden en
bedingen bepaald zowel in de onderhavige akte als in haar bijiage,
het bestek NM/V.75, toepasselijk op de verkoop van sociale
woningen en eventueel andere constructies opgericht of verworven
door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting of door de
bouwrnaatschappijen tot nut van liet algemeen door haar erkend,

a) ofwel (en deze formule is o.i. te verkiezen om haar grotere
rechtsveiligheid) - bestek dat door de verkoper bij eenzijdige
akte gedeponeerd werd om gerangschikt te worden onder de
minuten van notaris ..., te .... op datum van ..., geregistreerd
word onder nr. ... te ... en overgeschreven in het kantoor der
hypotheken te ..., onder nr. ..., boekdeel ... biz. ...;

b) ofwel (2de mogelijkheid) - bestek dat als bijiage gevoegd is bij de
akte en waarvan het integrerend deel uitmaakt, betreffende de
verkoop door dezelfde verkoper van het goed (huis ...) gelegen
... en die verleden werd op datum van ... v66r notaris ..., te ...,
geregistreerd onder nr. ... te ... en overgeschreven in het ...
kantoor der hypotheken te ..., onder nr. ... boekdeel..., biz. ...

La vente faisant I'objet du present acte est faite et acceptee aux
prescriptions, charges, clauses et conditions stipulees tant dans Ie
present acte que dans son annexe, Ie cahier SN/V.75, applicables a la
vente de logements sociaux et, eventuellement, aux autres batiments
construits ou acquis par la Societe Nationale du Logement ou par les
societes immobilieres de service public, agreees par elle,

a} ou bien (et cette formule merite la preference parce qu'clle offre
plus de garantie sur Ie plan juridique) - cahier deposfi par Ie
vendeur, par acte unilateral, pour etre classe parmi les minutes
du notaire ...,a .... a la date du .... enregistre sous Ie n"... a ... et
transcrit au bureau des hypotheques de ..., sous Ie n°,.., volume
,. . ,p. ...

b) ou bien (2° possibilite) - cahier annexe & 1'acte dont il fait partie
integrante, concernant la vente faite par Ie meme vendeur du
bien (maison ...), sis ..., et qui fut passe Ie ... devant Ie notaire
.... &..... enregistre sous Ie n° ...,a ... et transcrit au ... bureau des
hypotheques de ..., sous Ie n"..., volume ..., p. ...

De kopers verklaren van dit bestek NM/V.75 kennis te hebben
genomen zowel door er een exemplaar te hebben van ontvangen v66r
het veriijden van onderhavige akte als door de lewg ervan gegeven
op dit ogenblik door de instrumenterende notaris; zij verklaren het
genoemd bestek te aanvaarden in al zijn bepalingen en voorwaarden
en erkennen dat het integrerend en onafscheidbaar deel uitmaakt
van onderhavige akte.

Les acquereurs declarent avoir pris connaissance de ce cahier des
charges tant pour en avoir refit un exemplaire avant la passation du
present acte que pour en avoir entendu donner lecture a ce moment
par Ie notaire instrumental; ils declarent accepter ce cahier dans
toutes ses dispositions et conditions et reconnaissent qu'il fait partie
integrante et inseparable du present acte.

B. Bijzondere voorwaarden

Hier kunnen allerlei particulariteiten, eigen aan de verrichting,
<f. ad hoc » ingelast worden en kan er in voorkomend geval gedongen
worden dat zekerc bepalingen van het algemeen bestek (nader te
prcciseren) niet zullen van toepassing zijn op een bepaalde akte.

B. Conditions speciales

Ici peuvent etre inserees toutes particularites « ad hoc » propres a
1'operation et peut. Ie cas echeant, etre stipule que certaines
dispositions du cahier general (a preciser) ne seront pas applicables
au present acte.

V. PRIJS

De verkoop geschiedt tegen betaling van een prijs, in totaal van ...
Belgische frank, waarvan de verkoper erkent ontvangen te hebben
van de kopers een bedrag groot ... frank (v66r het veriijden van
onderhavige akte ofterstond in tegenwoordigheid van ons, notaris),
waarvan kwijting eventueel dubbel gebruik uitmakend met alle
andere kwijtingen voor heden gegeven betreffende hetzelfde voor-
werp.

V. PRIX

La vente se fait moyennant paiement d'un prix de ... francs beiges
en total que Ie vendeur reconnalt avoir recu des acquereurs, a
concurrence de ... (anterieurement au present acte ou a 1'instant en
presence de Nous, Notaire), dont quittance, faisant eventuellement
double emploi avec toutes autres quittances donnees avant ce jour
pour Ie meme objet.

Het saldo van bedoelde prijs, zegge ... frank, onmiddellijk inbaar
vanaf heden, omvat ;

Le solde du prix, soit... francs, immediatement exigible a compter
de ce jour, comprend :
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1. de som van ... frank, zijnde het bedrag van de Staatspremie
toegekend krachtens het koninklijk besluit van 10 augustus 1967,
zoals het tot op heden werd gewijzigd (of krachtens de ter zake
vigerende wetgeving, koninklijke besluiten of reglementeringen),
waarvan kwijting onder voorbehoud van latere vereffening van
dit bedrag door de Staat ten bate van de verkoper;

2. (in voorkomend geval) de som van ... frank, zijnde het bedrag
van de premie toegekend door de provincie, waarvan kwijting
onder voorbehoud van latere vereffening van dit bedrag door de
provincie ten bate van de verkoper;

3. de som van ... frank, weike door de kopers met eigen middelen
betaald wordt, waarvan kwijting;

4. Iste versie
de som van ... frank, weike door de kopers met ontleende gelden
betaald wordt, waarvan kwijting;
2de versie
de som van ... frank, weike tot ontlasting van de verwervers door
de kredietmaatschappij ... waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te ... zai betaald worden op grond van een akte
houdende hypothecaire lening, weike door ondergetekende
notaris, onmiddellijk na onderhavige akte zai verleden worden
en waarvan kwijting onder voorbehoud van effectieve betaling en
verlijden van bovenbedoelde hypothecaire leningsakte.
Bedoelde lening zai gewaarborgd worden door een conventio-
nele hypotheek te nemen in eerste rang voor een bedrag in
hoofdsom van ... frank met inbegrip van de enige schuldsaldo-
verzekering te venneerderen met een bepaald bedrag voor
intresten en bijkomende onkosten.

1. la somme de ... francs, constituant Ie montant de la prime allouee
par 1'Etat en vertu de 1'arrete royal du 10 aout 1967, tel qu'il est
modifie jusqu'a ce jour (ou en vertu de la legislation, des arretes
royaux ou des reglementations en vigueur en la matiere), dont
quittance sous reserve de liquidation ulterieure de ce montant par
1'Etat au profit du vendeur;

2. (Ie cas echeant) la somme de ... francs, constituant Ie montant de
la prime allouee par la province, dont quittance, sous reserve de
liquidation ulterieure de ce montant par la province du benefice
du vendeur;

3. la somme de ... francs, payee par les acquereurs avec leurs
moyens propres, dont quittance;

4. /" version
la somme de ... francs, payee par les acquereurs au moyen de
fnnric pmnriintf3*; f^rtnt nillttan^p'fonds empruntes, dont quittance;
2' version
la somme de.... francs, qui sera payee a la decharge des
acquereurs par la societe dc credit... ayant son siege social a ...,
en vertu d'un acte authentique de pret hypothecaire, qui sera
passe par Ie notaire soussigne, immediatement apres la passation
du present acte et dont quittance sous reserve de paiement
effectif et de la passation dudit acte de pret hypothecaire.

Ce pret sera garanti par une hypotheque conventionnelle consen-
tie en premier rang pour un montant de ... F en principal, y
compris 1'assurance solde restant du, a majorer d'un montant
determine, pour couvrir les interets et frais accessoires.

VI. VRIJSTELLING VAN AMBSTHALVE
TE NEMEN INSCHRUfVING

Zonder afbreuk te, doen aan het recht dat krachtens de tweede
alinea van artikel 36 van de hypothecaire wet van 16 december 1851
aan de verkopende vennootschap is toegekend en aan de conventio-
nele inschrijvingen die zijn voorzien, of op verzoek van de betrokken
partijen moeten voorzien worden, is de heer Bewaarder der
Hypotheken bij de overschrijving van onderhavige akte ontslagen
van ambtshalve inschrijving.

VI, DISPENSE DESCRIPTION D'OFFICE

Sans prejudice du droit qui est confere a la societe venderesse par
Ie deuxieme alinea de 1'article 36 de la loi hypothecaire du 16
decembre 1851 et des inscriptions conventionnelles prevues ou a
prevoir, & prendre a la requete des parties interessees. Monsieur Ie
Conservateur des hypotheques est formellement dispense de pren-
dre inscription d'office lors de la transcription du present acte.

VII. STAATSPREMIE - HYPOTHEEK IN 2de RANG VII. PRIME DE L'ETAT - HYPOTHEQUE EN 2' RANG

Is hier tussengekomen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door
..., luidens een volmacht gegeven in datum van ... en ons thans
voorgelcgd om bij onderhavige akte te worden gevoegd, weike
comparant de kopers er uitdrukkelijk aan herinnert, en dit onver-
minderd de voorwaarden, voorschriften en bedingen van de ver-
koop :

1. dat de rechthebbenden op de Staatspremie verplicht zijn gedu-
rende een ononderboken termijn van tien jaar die ingaat op de
datum van de aankoopakte van de woning, deze zeif te bewonen
en dat het hen verboden is ze gedurende dezelfde termijn noch
geheel noch gedeeltelijk in huur te geven, te verkopen, er handel
in te drijven of te laten dienen als drank- en spijshuis of herberg;

2. dat zij verplicht zijn de woning tegen brand, bliksem en ontplof-
fingen voor haar algehele bouwwaarde bij een Belgische of een in
Belgig gevestigde maatschappij te verzekeren en regelmatig de
premies voor deze verzekering te kwijten.

3. dat zij ertoe gehouden zijn het bezoek van de woning toe te laten
aan de afgevaardigden van de Minister tot wiens bevoegdheid de
Huisvesting behoort, ermede belast ter plaatse vast te stellen of
de onderschreven verbintenissen worden nagekomen;

Est intervenu a ce moment 1'Etat beige, represente par Monsieur
..., en vertu ... d'une procuration en date du ..., produite a 1'instant
devant Nous pour etre annexee a 1'acte, lequel comparant rappelle
expressement aux acquereurs, et ce, sans prejudice aux conditions
de la vente :

1. que les beneficiaires de la prime de 1'Etat sont tenus, pendant une
periode ininterrompue de 10 ans, a partir de la date de 1'acte
d'achat de 1'habitation, d'occuper celle-ci eux-memes et qu'il leur
est interdit pendant Ie meme delai d'aliener Ie bien acquis, de Ie
donner en location en tout ou en partie, d'y exercer un commerce
ou d'y exploiter un debit de boissons, un restaurant ou une
auberge;

2. qu'ils sont tenus d'assurer Ie bien acquis pour son entiere valeur
de construction centre 1'incendie, la foudre et les explosions,
aupres d'une compagnie d'assurances beige ou etablie en Belgi-
que et de payer regulierement les primes de cette assurance;

3. qu'ils sont tenus de laisser visiter 1'habitation par les delegues du
Ministre qui a Ie logement dans ses attributions, charges de
constater sur place si les engagements pris sont respectes;
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4. dat eike overtreding van de verplichtingen opgelegd bij de
toekenning van de staatspremie principieel aanleiding zai geven
tot de invordering door de openbare schatkist van de verleende
premie, vermeerderd voor de duur van de niet-nakoming, met de
gewone wettelijke interest, tenzij, enkel wat de verbintenis
inzake zeif bewonen. niet verhuren of verkopen betreft, de
inbreuk het gevolg zou zijn van het overlijden van de premie-
gerechtigdc of zijn echtgenote;

5. dat, overeenkomstig artikel 52 van het vvetboek der Registratie-,
Hypotheek- en Griffierechten, het intrekken van de premie voor
de verkrijger de verplichting met zich brengt het verschil te
betalen tussen het registratierecht, geheven op onderhavige
verkoop, en het recht vastgesteld door artikel 44 van hetzelfde
wetboek.

Tot zekerheid van deze eventuele betalingen, in hoofdsom,
interesten en gebeurlijke onkosten, verklaren de kopers het bij
onderhavige akte verworven goed met hypotheek, te nemen in
tweede rang, te bezwaren ten voordele van de Belgische Staat, wat
voor deze aangenomen wordt door ziJn hierboven vernoemde
mandataris, en dit ten belope van :
1. de som van ... frank, zijnde het bedrag van de toegekende

staatspremie;
2. de som van ... frank, zijnde het verschil tussen, enerzijds de

registratierechten berekend tegen het normaal tarief, en ander-
zijds, de registratierechten tegen verminderd tarief krachtens
artikel 52;

3. de vaste som van 5.000 fr. tot zekerheid van de betaling van de
interesten evenals van de eventuele kosten van tenuitvoerlegging.

Deze hypotheek mag in rang alleen worden voorafgegaan door de
hypothecaire inschrijving te nemen tot zekerheid van de lening in
hoofdsom, interesten en bijhorende kosten, aangegaan met het oog
op de betaling van de prijs van het verworven goed en de eventueel
verschuldigde BTW, te vermeerderen met het bedrag van de enige
schuldsaldoverzekeringspremie en de kosten voor de eventuele
tenuitvoerlegging, zonder dat het bedrag ervan in hoofdsom de voor
de verwerving van het goed betaalde prijs en de eventueel verschul-
digde BTW (verminderd met het bedrag van de toegekende
staatspremie) mag overtreffen. De Minister die de Huisvesting in
zijn beleid heeft, ofde daartoe door hem afgevaardigde ambtenaar,
verleent de opheffing, met of zonder betaling, van de hypothecaire
inschrijvingen ten bate van de Staat genomen in uitvoering van
onderhavig artikel.

4. que toute contravention aux obligations attachees a 1'octroi de la
prime donnera lieu a recouvrement par Ie Tresor public de la
prime attribuee, majoree pour la duree de la contravention, des
interets simples legaux, h moins que la contravention, si elle
concerae la non-occupation, la location ou la vente, ne resulte du
deces du beneficiaire de la prime ou de son epouse;

5. que Ie retrait de la prime entrame, conformement a 1'article 52 du
Code des droits d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe,
1'obligation pour 1'acquereur de payer la difference entre Ie droit
d'enregistrement percu sur la presente vente et Ie droit fixe par
1'article 44 du meme Code.

Pour surete de ces paiements, en capital, intfirets et frais
eventuels, les acquereurs declarent affecter Ie bien acquis par Ie
present acte en hypotheque de deuxieme rang, au profit de I'Etat
beige, ce qui est accepte pour celui-ci par son mandataire nomine ci-
dessus, et ce, a concurrence de ;

1. la somme de ... francs, montant de la prime allouee par I'Etat;

2. la somme de ... francs, difference entre les droits d'enregistre-
ment calcules au tarif normal et les droits d'enregistrement
calcules au tarif reduit en vertu de 1'article 52;

3. la somme fixe de 5.000 F en garantie du paiemcnt des interets
ainsi que des frais eventuels de mise en execution.

Cette hypotheque ne peut etre precedee en rang que par les
inscriptions hypothecaires & prendre en garantie du pret en princi-
pal, interets et accessoires, consenti en vue du paiement du prix
d'acquisition et de la TVA eventuellement due, a majorer du
montant de la prime unique d'assurance solde restant dfl et des frais
eventuels de mise a execution, sans que Ie montant ne puisse
depasser, en principal, !e prix paye pour 1'acquisition du bien et la
TVA eventuellement due (diminue du montant de la prime accordee
par I'Etat). Le Ministre-, qui a Ie Logement dans ses attributions, ou
Ie fonctionnaire delegue par lui a cette fin, donne mainlevee, avec ou
sans paiement, des inscriptions hypothecaires prises au profit de
I'Etat, en execution du present article.

Ingeval de rijksaankooppremie hoe dan ook ten onrechte zou zijn
toegekend en door de verkoper voorgeschoten zoals bepaald in de
rubriek « Prijs » van onderhavige akte, verbinden de kopers zich
ertoe dit ten onrechte ontvangen bedrag op het eerste verzoek van
de bevoegde administratieve diensten onmiddellijk aan de verkoper
terug te betalen alsmede het aanvullend registratierecht (verschil
tussen normaal tarief en toegepast verminderd tarief) aan de Staat
uit te betalen. Indien ingevolge weike redenen of omstandigheden
ook deze betalingen niet zouden uitgevoerd zijn uiterlijk binnen de
dertig dagen na aanmaning zai de verkoper gerechtigd zijn hetzij de
woning op grond van zijn reht van wederinkoop weder in te winnen,
hetzij de verkoop ervan van rechtswege nietig te laten verklaren
overeenkomstig de bepalingen in onderhavige akte opgenomen en
die betrekking hebben op de wederinkoop, respectief de nietigver-
klaring in geval van niet-naleving van de opgelegde voorwaarden of
aangegane verbintenisscn.

Au cas ou la prime de I'Etat aurait ete accordee a tort et avancee
par le vendeur, comme mentionne dans la rubrique « Prix » du
present acte, les acquereurs s'engagent a rembourser immediate-
ment au vendeur et a la premiere demande des services administra-
tifs competents, la somme recue indument ainsi qu'a payer le droit
complementaire d'enregistrement a^ I'Etat (difference entre le tarif
normal et le tarif reduit qui a ete applique). Si pour quelque raison
ou circonstance que ce soit, ces paiements n'etaient pas effectues
dans un delai de trente jours a compter de la date de ladite demande,
le vendeur sera habilite a racheter la maison en application du droit
de remere dont il dispose ou a faire annuler la vente de plein droit
conformement aux dispositions reprises dans le present acte tou-
chant le remere a 1'annulation de la vente en cas de non-observance
des conditions prescrites ou des engagements pris.

VIII. PREMIE VAN DE PROVINCIE - EVENTUEEL VAN DE
GEMEENTE - HYPOTHEEK IN 3de (OF 4de) RANG

Nota : Zo een premie wordt toegekend door de Provincie en/of de
gemeente zai de instrumenterende notaris « mutatis mutandis »
handelen zoals hierboven voor de Staat en zich verder schikken naar
de instructies gegeven door het provinciebestuur respectief door het
gemeentebestuur.

VIII. PRIME DE LA PROVINCE (EVENTUELLEMENT DE LA
COMMUNE) - HYPOTHEQUE EN 3' (OU 4') RANG

Note : Si une prime est accordee par la Province et/ou par la
commune, le notaire instrumentant agira «mutatis mutandis »
comme il est dit ci-dessus pour I'Etat et se conformera par ailleurs
aux instructions donnees respectivement par I'administration provin-
ciale ou communale.
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IX. RECHT VAN WEDERINKOOP EN RECHT VAN VOORKOOP IX. DROIT DE REMERE ET DROIT DE PREEMPTION

1. Recht van wederinkoop 1. Droit de remere ;

De verkoper verklaart zich het recht voor te behouden het bij
onderhavige akte verkochte goed terug te nemen mits aan de kopers
wordt terugbetaald de oorspronkelijk betaalde prijs in hoofdsom te
vermeerderen met de andere onkosten waarvan sprake in artikel
1673 van het Burgerlijk Wetboek. Dit recht van wederinkoop wordt
verder beheerst door de bepalingen van artikel 1659 en volgende tot
en met artikel 1673 van hetzelfde wetboek en wordt bedongen voor
een termijn van vijf jaar, ingaande daags na het verlijden van
onderhavige akte, en zai uitgeoefend worden onder de voorwaarden
en overeenkomstig de desbetreffende bepalingen zoals vermeld in
het bestek NM/V.75, waarvan sprake in artikel IV A van onderha-
vige akte waarvan het integraal deel uitmaakt.

Rekening houdend met de rechtmatige belangen van de hypothe-
caire schuldeisers, die een lening toegestaan hebben tot gehele of
gedeeltelijke betaling van de in ondserhavige akte vermelde koop-
prijs, gaat de verkoper de uitdrukkelijke en onherroepelijke verbin-
tenis aan slechts tot de wederinkoop over te gaan na integrale
betaling, in hoofdsom, interesten en bijhorigheden :

a) van de bedragen die op dat ogenblik verschuldigd blijven aan de
hypothecaire schuldeisers die in eerste rang ingeschreven zijn;

b) van de bedragen die op dat ogenblik verschuldigd blijven aan de
hypothecaire schuldeisers die ingeschreven zijn in verdere rang
voor zover het gaat om openbare besturen, openbare kredietin-
stellingen of organismen die afhangen van of onderworpen zijn
aan het toezicht van de openbare machten, alsook om kredietin-
stellingen die erkend zijn in uitvoering van de wetgeving betref-
fende het aankopen of bouwen van volkswoningen, kleine land-
eigendomtaen of daarmede gelijkgestelde woningen.
Het batig saldo dat eventueel na die afnemingen zou verschul-
digd blijven zai uitbetaald worden aan de eventueel in verdere •
rang ingeschreven andere hypothecaire schuldeisers in mindering
van nun schuldvordering.

De kopers geven daartoe voor zover nodig, onherroepelijk
mandaat aan de verkoper om bedoelde terugbetalingen uit te vperen
en die bedragen aan te rekenen op de sommen hen verschuldigd
ingevolge de wederinkoop en zij verbinden zich er toe, vanaf heden
en voor de toekomst, dit te alien tijde te aanvaarden.

Le vendeur declare se reserver Ie droit de reprendre Ie bien vendu
par le present acte, moyennant remboursement aux acquereurs du
prix pay6 initialement en principal, a majorer des autres frais dont
question a 1'article 1673 du Code Civil. Ce droit de remere est en
outre regi par les dispositions des articles 1659 et suivants, jusque et
y compris 1'article 1673, du meme Code et est stipule pour un delai
de 5 ans a dater du lendemain du jour de la passation du present
acte, et sera exerce aux conditions et selon les dispositions en la
matiere contenues dans le « cahier SN/V.75 » dont question a
1'article IV A du present acte, dont il fait partie integrante.

Compte tenu des interets legitimes des creanciers hypothecaires
qui ont accorde un pret en vue du paiement total ou partiel du prix
d'achat mentionne dans le present acte, le vendeur s'engage
expressement et irrevocabtement a ne pas proceder au remere
qu'apres paiement integral, en principal, interets et accessoires :

a) des montants qui restent a ce moment dus aux creanciers
hypothecaires inscrits en premier rang;

b) des montants qui restent a ce moment dus aux creanciers inscrits
en rang subsidiaire, pour autant qu'il s'agisse d'administrations
publiques, d'organismes publics de credit ou d'organismes qui
dependent des pouvoirs publics ou qui sont soumis a leur
controle, de meme que d'organismes de credit agrees en execu-
tion de la legislation concernant 1'acquisition ou la construction
de logements sociaux, petites proprietes terriennes ou habita-
tions assimilees.
Le solde crediteur qui resterait eventuellement du apres ces
prelevements sera paye aux autres creanciers hypothecaires
eventuels inscrits en rang subsidiaire, en deduction de leur
creance.

Les acquereurs donnent a cette fin, et pour autant que necessaire,
mandat irrevocable au vendeur pour executer les remboursements
en cause et deduire ces montants des sommes qui leur sont dues par
suite du rachat en remere et ils s'engagent, a dater de ce jour et pour
1'avenir, &. accepter ceci en tout temps.

2. Recht van voorkoop 2. Droit de preemption

De rnaatschappij-verkoopster beschikt te alien tijde en zonder
enige beperking van duur, over een recht van voorkoop voor het
geval het onroerend goed, voorwerp van onderhavige akte, om
weike reden ook, uit de hand of openbaar zou verkocht worden door
de huidige kopers of door hun rechtverkrijgenden. Dit recht van
voorkoop is de maatschappij-verkoopster voorbehouden ten einde
haar in de mogelijkheid te stellen een met de financiele tussenkomst
van de gemeenschap opgetrokken gebouw in de sector van de sociale
huisvesting te houden.
De uitoefening van dit recht geschiedt onder de voorwaardeiS en
zoals bepaald in het voornoemde bestek NM/V.75.

La societe venderesse dispose en tout temps et sans aucune
limitation de duree d'un droit de preemption pour le cas ou le bien
immobilier, objet du present acte, serait pour quelque motif que ce
soit, vendu de gre; a^ gre ou publiquement par les acquereurs actuels
ou leurs heritiers de droit. Ce droit de preemption est reserve a la
societe venderesse afin de lui donner la possibility de maintenir dans
le secteur du logement social un batiment construit avec 1'aide
financiere de la collectivite.
L'exercice de ce droit se fera dans les conditions et suivant les
dispositions prevues dans le cahier SN/V.75.

X. ONDEELBAARHEBD - ONKOSTEN

De kopers verbinden zich hoofdelijk solidair en ondeelbaar en
verbinden hun ergenamen en rechtverkrijgenden ondeelbaar onder
elkaar tot al de verplichtingen van onderhavige akte. Zij zullen alle
kosten, rechten en honoraria dragen die eruit voortvloeien met
inbegrip van eventuele kosten voor hemieuwing van de hypotheek-
inschrijvingen, van opheffing of van kwijting, alsmede de kosten en
honoraria in geval van uitoefening door de verkoper van het recht
van wederinkoop.

X. BMDIVISIBILITE - FRAIS

Les acquereurs s'engagent solidairement et indivisiblement et
engagent leurs heritiers ou ayants-droit indivisiblement entre eux, a
toutes les obligations du present acte. Us supporteront tous les frais,
droits et honoraires qui en decoulent, les frais eventuels de
renouvellement des inscriptions hypothecaires, de mainlevee ou de
quittance, ainsi que les frais et honoraires en cas d'execution par
1'alienateur de son droit de remere.
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De kopers verbinden zich om de algemene voorschriften, lasten,
voorwaarden en bedingen in onderhavige akte of in het bestek NM/
V.75 in te lassen in weike latere verkoopakte ook en ze aan de
nieuwe kopers op te leggen.

Les acquereurs s'engagent a inserer toutes les prescriptions,
charges, clauses et conditions generates contenues dans le present
acte ou dans le cahier SN/V.75, dans tout acte de vente ulterieur et
de les imposer aux nouveaux acquereurs.

XI. FISCALE VERKLARING XI. DECLARATION POUR LE FISC

A. Registratierechten A. Droits d'enregistrement

Ten einde het verminderd registraticrecht te kunnen genieten,
vermeld in artikel 52 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek-
en Griffierechten, verklaren de kopers dat onderhavige aktc voldoet
aan de voorwaarden in bovenvermeld artikel bepaald, wat door de
verkoper wordt bevestigd.

Voor het gcval dat het genot van de premie hen later zou worden
onttrokken bij toepassing van de reglementaire beschikkingen die
ter zake zouden gctroffen worden en met het doe) de vermindering
der rechten te genieten weike bij artikel 53, 2de van hetzelfde
Wetboek wordt bepaald, in de vorm van een aangepaste berekening
van het aanvullend 'recht waarvan sprake in bovenvermeld artikel
52, verklaren de kopers :

a) dat de woning (of het appartement), weike het voorwerp van
onderhavige akte uitmaakt, door hen persoonlijk of door hun
afstammelingen za) betrokken worden;

b) dat zij geen andere onroerende goederen bezitten of dat zij, voor
de geheelheid of in onverdeeldheid, niet een of mecr onroerende
goederen bezitten waarvan het kadastraal inkomen, voor de
geheelheid of het onverdeeld deel, samen met dit van het
verkregen onroerend goed, meer dan het krachtens bovenver-
meld artikel 53 vastgesteid maximum bedraagt;

c) dat zij voor zichzelf en hun rechtverkrijgenden en wel voor een
tijdperk van vijftien jaar, vanaf de datum van onderhavige akte,
zich het recht onthouden het onroerend goed, waarop onderha-
vige akte betrekking heeft, geheel of gedeeltelijk tot drank-
slijterij te doen of te laten dienen.

En uittreksel uit de kadastrale legger, betreffende het gekochte goed
zai aan onderhavige akte gehecht blijven.

of:

Door de kopers wordt een attest voorgelegd afgeleverd door de
controleur van het kadaster waaruit blijkt dat het kadastraal
inkomen van het onroerend goed nog niet werd vastgesteid.

Nota: Ten einde te vermijden dat de verjaring eventueel tegen de
kopers zou ingeroepen worden (artikel 215 van het Wetboek der
Registratierechten) is het aangewezen, indien het kadastraal inko-
men bij het verlijden der akte nog niet werd vastgesteid, aan de
ontvanger, die de akte geregistreerd heeft, een uittreksel van de
kadastrale legger te doen geworden zodra dit inkomen zai vastge-
steid zijn. Naar verluidt zou nochtans de administratie der belas-
tingen het genoemd kadastraal uittreksel slechts vergen indien de
kopers door het intrekken van de premie vervallen zijn van het recht
op het verlaagde tarief van 1,5 % (artikel 52 van het Wetboek dcr
Registratierechten).

Afin de pouvoir beneficier du taux reduit du droit d'enregistre-
ment prevu a Particle 52 du Code des droits d'enregistrement,
d'hypotheque et dc greffe, les acquereurs declarent que le present
acte satisfait aux conditions fixees par cet article, ce qui est confirme
par 1'alienateur.

Pour le cas ou le benefice de la prime leur serait ulterieurement
retire par application des dispositions reglementaires prises en la
matiere et dans le but de beneficier de la reduction des droits etablie
par 1'article 53, 1" du meme Code,, sous la forme d'un calcul
approprie du droit complementaire prevu par 1'article 52, les
acquereurs declarent:

a) que la maison (ou 1'appartement) faisant 1'objet du present acte
sera occupe(e) personnellement par eux ou par leurs descen-
dants;

b) qu'ils ne possedent pas d'autre immeuble, ou qu'ils ne possedent,
en totalite ou en indivision, un ou plusieurs immeubles dont le
revenu cadastral, pour la totalite ou pour la part indivise,
constitue, avec celui de 1'immeuble acquis, un total superieur au
maximum fixe en vertu de 1'article 53 precite.

c) qu'ils s'interdisent, pour eux et leurs ayants droit et pour une
duree de quinze ans prenant cours a la date du present acte,
d'affecter ou de laisser affecter 1'immeuble acquis, en tout ou en
partie, a un debit de boissons.

Un extrait de la matrice cadastrale relatif a 1'immeuble acquis
demeurera annexe au present acte.

ou

Les acquereurs produisant une attestation du contr61eur du
cadastre portant que le revenu cadastral du bien immobilier n'est pas
encore determine.

Note : En vue d'eviter eventuellement a 1'acquereur 1'opposition
de la prescription (article 215 du Code des droits d'enregistrement),
il sera prudent, si le revenu cadastral de 1'immeuble n'est pas encore
fixe lors de la vente, de faire parvenir au receveur ayant enregistre
1'acte un extrait de la matrice cadastrale, des que le revenu cadastral
aura ete determine. L'administration des contributions n'exigerait
toutefois cet extrait de la matrice cadastrale que si, par le retrait dc
la prime, les acquereurs etaient dechus de leur droit ou tarif reduit
de 1,5 % (article 52 du Code des droits d'enregistrement).

B. Belasting op de toegevoegde waarde B. Taxe sur la valeur ajouft'e

1. Indien het BA2-woningen (stelsel « Koop-Verkoopbelofte »)
betreft :
De woning (of appartement), voorwerp van onderhavige akte,
opgericht volgens het systeem « koopverkoopbelofte » wordt ver-
kocht onder het fiscaal stelsel van de « Belasting op de toegevoegde
waarde » omdat de verkoper, overcenkomstig de bepalingen van
artikel 8, paragraaf 1 van het wetboek van de belasting op de
toegevoegde waarde (wet van 3 juli 1969) ambsthalve de hoedanig-
heid van belastingsplichtige bezit voor de woningen door zijn
toedoen opgericht volgens het stelsel « Koop-verkoopbelofte ».

1. S'il s'agit d'un logemerit P.A.II (systeme de « promesse d'achat
et de vente »), la maison (ou appartement) faisant 1'objet du present
acte, construit(e) suivant le systeme «promesse d'achat et de
vente » est aliene sous le regime fiscal de la « taxe sur la valeur
ajoutee » parce que le vendeur, conformement aux dispositions de
1'article 8, paragraphe 1" du Code de la taxe sur la valeur ajoutee (loi
du 3 juillet 1969) a d'office la qualite d'assujetti pour les logements
construits par lui suivant le systeme « promesse d'achat et de
vente ».
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Wat het heffen der rechten betreft, wordt door partijen verklaard
dat de waarde van de grond, onderworpen aan het evenredig
registratierecht ... frank bedraagt, terwiji de waarde van het
gebouw, onderworpen aan de belasting over de toegevoegde
waarde, het verschil uitmaakt tussen dit bedrag en de globale
verkoopprijs in onderhavige akte vermeld, zegge frank ...

Om de toepassing te bekomen van artikel 159, 8* van het Wetboek
der Registratie-, Hypotheek- en Griffierrechten wordt door de
verkoper verklaard :

a) dat hij de periodieke aangifte, voor de heffing van de belasting
op de toegevoegde waarde te zijnen laste moet indienen in het
kantoor van de belasting over de toegevoegde waarde te ...;

b) dat de eerste inkohiering van de onroerende voorheffing nog niet
heeft plaats gehad (of) heeft plaats gehad voor het dienstjaar ...

2. Indien het huurwoningen betreft :
De woning (of appartement), voorwerp van onderhavige akte,
wordt verkocht onder het fiscaal stelsel van de « belasting op de
toegevoegde waarde » omdat de verkoper, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 8, paragraaf 2 van het Wetboek van de
belasting op de toegevoegde waarde (wet van 3 juli 1969), de
hoedanigheid van belastingsplichtige bezit door ervoor op de
daartoe voorgeschreven wijze geopteerd te hebben. Om de toepas-
sing te bekomen van artikel 159, 8" van ... (zeifde tekst als
hierboven, sub B 1 - lid 3).

XII. INSPECTDE

De kopers verplichten er zich toe het goed, voorwerp van
onderhavige akte, te laten inspecteren door de afgevaardigden van
de verkoper, van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting en
van de Minister die de Huisvesting onder zijn beleid heeft, ten einde
hen in staat te stellen zich ervan te vergewissen dat de bepalingen
van deze akte worden nageleefd, onder meer die weike betrekking
hebben op de bestemming en het gebruik van het verkochte goed.

En ce qui concerne la perception des droits, les parties declarent
que la valeur du terrain, soumise au droit d'enregistrement propor-
tionnel s'eleve a ... francs, tandis que la valeur du batiment soumise
a la taxe sur la valeur ajoutee est egale a la difference entre ce
montant et Ie prix global de vente mentionne dans Ie present acte,
soit ... francs.

Pour obtenir 1'application de 1'article 159, 8'' du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothcque et de greffe. Ie vendeur declare ;

a) qu'il doit introduire la declaration periodique pour la perception
de la TVA a sa charge, aupres du bureau de la taxe sur la valeur
ajoutee a ...;

b) que Ie premier enr61ement du precompte immobilier n'a pas
encore eu lieu (ou a eu lieu) pour 1'exercice ...

2. S'il s'agit d'un immeuble locatif :
La maison (ou 1'appartement) faisant 1'objet du present acte, est
vendu(e) sous Ie regime fiscal de la « taxe sur la valeur ajoutee »
parce que Ie vendeur, conformement aux dispositions de 1'article 8,
paragraphe 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee (loi du 3 juillet
1969) a la qualite d'assujetti pour avoir opte pour ce regime de la
facon prescrite. Pour obtenir 1'application de 1'article 159, 8° (meme
texte qu'au point 1, alinea 3, ci-dessus).

XII. INSPECTION

Les acquereurs s'obligent H permettre 1'inspection du bien faisant
1'objet du present acte par les delegues du vendeur, de la Socicte
Nationale du Logement et du Ministre ayant Ie Logement dans ses
attributions, afin de leur permettre de s'assurer de 1'observation des
stipulations du present acte, notamment en ce qui concerne 1'affecta-
tion et 1'usage du bien vendu.

XIII. NIETIGHEID EN ONTBINDING VAN DE VERKOOP XIII. ANNULATION ET RESOLUTION DE LA VENTE

Aangezien onderhavige akte in hoofde van de kopers als een
«intuiti persons » gesloten overeenkomst dient beschouwd te
worden en er, in het belang van de gemeenschap, dient vermeden te
worden dat sociale woningen aan hun normale bestemming - de
huisvesting van mindergegoede personen - zouden onttrokken
worden, zai onderhavige verkoop, zonder afbreuk te doen aan de
andere rechtsmiddelen die doo? de verkoper kunnen aangewend
worden, zoals onder meer de ontbinding door de uitoefening van het
recht van wederinkoop, van rechtswege nietig kunnen verklaard
worden - en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling - in geval
van niet-naleving door de kopers van enig voorschrift, voorwaarde,
boding of bepaling in onderhavige akte of in haar bijiage vermeld of
bcpaald.

Rekening houdend met de rechtmatige belangen van de hypothe-
caire schuldeisers, die een lening toegestaan hebben tot gehele of
gedeeltelijke betaling van de in onderhavige akte vermelde koop-
prijs, gaat de verkoper echter de uitdrukkelijke en onherroepelijke
verbintenis aan bij ontbinding van onderhavige akte ingevolge een
door hem ingestelde aktie integraal te betalen zowel in hoofdsom,
interesten als in bijhorigheden :

a) de bedragen die op dat ogenblik verschuldigd blijven aan de
hypothecaire schuldeisers die in eerste rang ingeschreven zijn;

b) de bedragen die op dat ogenblik verschuldigd blijven aan de
hypothecaire schuldeisers die ingeschreven zijn in verdere rang
voor zover het gaat om openbare besturen, openbare kredietitt-
stellingen of organismen die afhangen van of onderworpen zijn
aan het toezicht van de openbare machten, alsook om kredietin-
stellingen die erkend zijn in uitvoering van de wetgeving betref-
fende het aankopen of bouwen van volkswoningen, kleine
landeigendommen of daarmee gelijkgestelde woningen.

Etant donne que Ie present acte doit etre considere dans Ie chef
des acquereurs comme une convention conclue « intuitu personae »
et que, dans 1'interet de la collectivite, il y a lieu d'eviter que les
logements sociaux soient soustraits a leur destination normale - Ie
logement de personnes peu aisees - la presente vente, sans prejudice
des autres moyens judiciaires pouvant etre utilises par Ie vendeur -
telle que la resolution par 1'exercice du droit de remere -, pourra
etre declaree nulle de droit - et ce sans mise en demeure prealable -
en cas de non-observance par les acquereurs d'une quelconque
prescription, clause ou condition stipules dans Ie present acte ou
dans son annexe.

Compte tenu des interets legitimes des creanciers hypothecaires,
qui ont accorde un pret destine au paiement total ou partiel du prix
d'achat mentionne dans Ie present acte. Ie vendeur pi-end 1'engage-
ment expres et irrevocable, en cas de rupture du present acte a la
suite d'une action intentee par lui, de payer integralement, tant en
principal, qu'en interet et accessoires :

a) les montants restant dus a ce moment aux creanciers hypothecai-
res inscrits en 1" rang;

b) les montants qui restent a ce moment dus aux creanciers inscrits
en rang subsidiaire, pour autant qu'il s'agisse d'administrations
publiques, d'organismes publics de credit ou d'organismes qui
dependent des pouvoirs publics ou qui sont soumis a leur
contr61e, de meme que d'organismes de credit agrees en execu-
tion de la legislation concernant 1'acquisition ou la construction
de logements sociaux, petites proprietes terriennes ou habita-
tions assimilees.
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Het batig saldo dat eventueel na die afnemingen zou verschuldigd
blijven zai uitbetaald worden aan de eventueel in verdere rang
ingeschreven andere hypothecaire schuldeisers in mindering van hun
schuldvordering.

De kopers geven daartoe, voor zover nodig, onherroepelijk
mandaat aan de verkoper om bedoelde terugbetalingen uit te voeren
en die bedragen aan te rekenen op de sommen hen verschuldigd
ingevolge de verbreking en zij verbinden er zich toe, vanaf heden en
voor de toekomst, dit te alien tijde te aanvaarden.

Le solde crediteur qui resterait eventuellement du apres ces preleve-
ments sera paye aux autres creanciers hypothecaires eventuels
inscrits en rang subsidiaire, en deduction de leur creance.

Les acquereurs donnent a cette fin et pour autant que necessaire,
mandat irrevocable au vendeur pour executor les remboursements
en cause et deduire ces montants des sommes qui leur sont dues par
suite de la resolution de la vente et ils s'engagent, & dater dc ce jour
et pour 1'avenir, & accepter ceci en tout temps.

XIV. KEUZE VAN WOONPLAATS

De verkoper kiest woonplaats in zijn maatschappelijke zetel en de
koper in de woning voorwerp van onderhavige akte. De Belgische
Staat op,het Parket van de Procureur des Konings te ...

IV. ELECTION DE DOMICILE

Election de domicile est faite par le vendeur en son siege social et
par les acquereurs en 1'immeuble faisant 1'objet du present acte.
Pour 1'Etat beige, au Parquet du Procureur du Roi & ...

XV. GETUIGSCHRIFT VAN BURGERLIJKE STAND

Ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de naam,
voomainen, plaats en datum van geboorte van de hierboven
vermelde kopers te hebben nagegaan op zicht van de wettelijke
vereiste stukken.

De comparanten erkennen dat de ondergetekende notaris hen
voorlezing hceft gegeven van artikel 203, eerste lid van het wetboek
der registratierechten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden op plaats en datum als boven venneld.

Na voorlezing hebben de partijen en de tussenkomende partij(en)
samen met ons, notaris, getekend.

XV. CERTBFICAT D'ETAT CIVIL

Le notaire soussigne certirie avoir verifie 1'exactitudc des noms,
prenoms, lieux et dates de naissance des aequereurs au vu des
documents legaux requis.

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigne leur a
donne lecture de 1'article 203, premier alinea, du Code des droits
d'enregistrement.

Dont acte.

Fait et passe aux lieu et date mentionnes ci-dcssus.

Apres lecture faite, les parties et partie(s) intervenante(s) ont
signe avec nous, notaire.

BESTEK N.M./V. 75 CAHIER S.N./V. 75

NATIONALS MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING

Breydelstraat, 12, 1040 BRUSSIEL

SOCIETE NATIONALE DU LOGEMENT

rue Breydel 12, 1040 BRUXELLES

Burgerlijke vennootschap opgericht onder de vorm
an een handelsvennootschap op aandelen en ingeschreven in het
register van de burgerlijke vennootschappen die de vorm van een

handelsvennootschap hebben aangenomen
ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel

onder nr. 98

Societe civile ayant pris la forme
d'une societe commerciale par actions, immatriculee

au registre des societes civiles ayant emprunte la forme commerciale
au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles

sous le n° 98

ALGEMENE VOORSCHRBFTEN

tocpasselijk op de verkoop van volkswoningen
en andere gebouwen toebehoord aan de Nationale Maatschappij

voor de Huisvesting of aan de door haar erkende
bouwvennootschappen tot nut van het algemcen

CAHIER GENERAL DES CHARGES

applicable aux ventes d'habitations sociales
et d'autres constructions appartenant a la Societe Nationale
du Logement ou aux societes immobilieres de service public

agreees par ellc

ALGEMENE BEDINGEN EN VOORWAARDEN
VAN DE VERKOOP

CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES
DE LA VENTE
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BESTEK N.M./V. 75 • CAHIER S.N./V. 75

NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING

Breydelstraat, 12, 1040 BRUSSEL

SOCIETE NATIONALE DU LOGEMENT

rue Breydel 12, 1040 BRUXELLES

————————— ! 1

Algemene voorschriften, lasten, voorwaarden en bedingen van
toepassing bij eike vervreemding, hetzij door verkoop of door
roiling, zowel in voile eigendom, als in naakte eigendom of in
vruchtgebruik, hetzij door vestiging afstand of overdracht van een
erfpacht en/of van een recht van opstal, van alle gebouwde
onroerende goederen, toebehorend hetzij aan de Nationale Maat-
schappij voor de Huisvesting zeif, hetzij aan de door haar erkende
bouwmaatschappijen tot nut van het algemeen, al dan niet ver-
vreemd overeenkomstig het door de betrokken maatschappijen
nagestreefd maatschappelijk doel en ongeacht de aard of de
bestemming van de vervreemde goederen.

I. Voorafgaande beschikkingen - Verklaring van intentie.

II. Hypothecaire toestand - Lasten en voorwaarden van de
verkoop.

III. Bestemming van het verkochte goed.

IV. Erfdienstbaarheden - Stedebouwkundige en esthetische voor-
schriften.

V. Beding van niet-verkoop - Verbintenis van persoonlijke bewo-
ning.

VI. Niet-naleving van de contractuele bepalingen - Strafmaatrege-
len.

VII. Recht van verkoop - Modaliteiten van uitoefening.

VIII. Varia.

Bijiage bij de akte houdende vervreemding van een onroerend goed.

Prescriptions, charges, clauses et conditions generates applicables
pour toute alienation, soit par vente ou par echange, tant en pleine
propriete qu'en nue-propriete ou en usufruit, soit par etablissement,
cession ou transfert d'un bail emphyteotique ou d'un droit de
superficie, de tous biens immobiliers batis, appartenant soit a .la
Societe Nationale du Logement elle-meme, soit aux societes immo-
bilieres de service public agreees par elle, qu'ils soient ou non alienes
conformement au but social des societes en cause et quelle que soit
la nature ou la destination des biens alienes.

I. Prolegomenes.

II. Situation hypothecaire - Charges et conditions de 1'alienation.

III. Destination du bien aliene.

IV. Servitudes - Prescriptions urbanistiques et esthetiques.

V. Clause de non-alienation - Engagement d'occupation person-
nelle.

VI. Inobservance des clauses contractuelles - Sanctions.

VII. Droit de preemption - Modalites d'execution.

VIII. Divers.

Annexe a 1'acte de vente d'un bien immobilier.

I. Voorafgaande beschikkingen - Verklaring van intentie I. Prolegomenes

De sociale woningen opgericht of verworven in het raam van de
Huisvestingscode (K.B. van 10 december 1970, bekrachfigd bij de
wet van 2 juli 1971, zoals tot op heden gewijzigd) :

1. door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, instelling
van openbaar nut (beheerst door de wet van 16 maart 1954, zoals
tot op heden gewijzigd), opgericht op grond van de bepalingen
van artikel 1 van de wet van 11 oktober 1919 (thans artikel 10 van
de Huisvestingscode);

2. door de bouwmaatschappijen tot nut van het algemeen, door
bovenvermelde Nationale Maatschappij erkend; zijn bestemd
om, overeenkomstig het maatschappelijk doel van de betrokken
instellingen, verhuurd en/of verkocht te worden aan personen
met bescheiden inkomen, die de bij de wet, de koninklijke
besluiten of reglementen gestelde voorwaarden vervullen.

Deze specifieke bestemming heeft tot gevolg dat zowel de
huurkontrakten als de kontrakten houdende verkoop van bedoelde
woningen door bovenvermelde instellingen gesloten, omwille van de
hoedanigheid van de huurders of kopers, het karakter hebben van
overcenkomsten « intuitu persona; », dit wil zeggen van onvereen-
komsten met bepaalde personen gesloten uit hoofde van specifieke
voorwaarden door hen vervuld.

Dans Ie cadre de 1'arrete royal du 10 decembre 1970 portant Ie
Code du Logement, confinne par la loi du 2 juillet 1971, tel que
modifie jusqu'a present, les logements sociaux construits par :

1. la Societe Nationale du Logement, organisme d'interet public
regi par la loi, telle que modiiiee actuellement, du 16 mars 1954
sur Ie controle de certains desdits organismes et cree sur la base
des dispositions de 1'article 1" de la loi du 11 octobre 1919,
devenu article 10 du Code du Logement;

2. les societes immobilieres de service public, agreees par la Societe
Nationale du Logement, sont reserves, conformement a leur but
social, a la location ou a la vente a des personnes a revenus
modestes qui remplissent les conditions fixees par la legislation et
la reglementation en la matiere.

Cette destination propre a pour consequence que les contrats de
location et de vente des logements, conclus par lesdites institutions,
ont, par la qualite meme des occupants. Ie caractere des conventions
« intuitu persona: », c'est-a-dire des contrats conclus en considera-
tion de la personne du cocontractant-, pour lesquels Ie consentement
de 1'une des parties depend essentiellement de la personnalite de
1'autre.
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Zowel de verhuring als de verkoop van bedoelde onroerende
goederen geschiedt immers onder voorwaarden die, wat de te
betaien priJs betreft, merkelijk voordeliger zijn dan die in de private
sector voor gelijkaardige goederen gangbaar en zulks ingevolge de
staatstussenkomst in de interestlast der gemvesteerde kapitalen, in
de kosten voor de wegenaanleg en nutsvoorzieningen, enz...

Wat meer in het bijzonder de verkoop in voile eigendom van
sociale woningen betreft, dient er aangestipt te worden dat de
gevraagde prijs de werkelijke tegenwaarde van het goed uitmaakt .
rekening houdend en met de exclusieve bestemming ervan, waar-
door de uitoefening van het eigendomsrecht in zekere zin beperkt
wordt, en met de eisen gesteld in hoofde van de kopers die personen
met bescheiden'inkomen dienen te zijn. Het eigendomsrecht op de
sociale; woningen slaat en op het perceel grond zoals afgebakend en
op de woning zeif zoals opgericht met eventuele aanhorigheden.

De opgelegde bestemming dient geeerbiedigd te worden om te
vermijden dat de sociale woningen, gebouwd met de financiele
tussenkomst van de gemeenschap, uit speculatieve of andere doel-
einden zouden onttrokken worden aan hun normale bestemming,
namelijk het huisvesten van personen met bescheiden inkomen.

Een gezonde huisvesting verlenen onderstelt echter meer dan een
privatieve woning verschaffen aan een bepaald aantal personen;
daarom wordt in de woonwijken, gercaliseerd onder de auspicien

•van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, steeds meer
aandacht en zorg besteed aan de creatie van een aangepast
leefmilieu, door een rationele inplanting van de woningen, de aanleg
van groenzones, wandelpaden, en dies meer. Bovendien worden de
wijken in de mate van het mogelijke steeds meer en meer uitgerust
met alle nodige of nuttige gemeenschappelijke diensten en nutsvoor-
zieningen.

De verkoop van een sociale woning kan derhalve niet beperkt
blijven tot het verlenen van een exclusief eigendomsrecht op een
bepaald onroerend goed maar dient ook een participatie te omvatten
in de gemeenschappelijke diensten, in de gemeenschappelijke
gedeelten en in het, ten koste van zoveel inspanningen en met de
geldelijke tussenkomst van de gemeenschap, gecreeerd leefmilieu.

Om een evenwicht te vinden tussen de privatieve eigendomsrech-
ten van de kopers van sociale woningen individueel genomen, en het
recht op een gezond en aangenaam leefmilieu, waar alle bewoners
van een wijk gemeenschappelijk aanspraak kunnen op maken, is het,
nodig zekere beperkingen op te leggen wat de uitoefening en het
genot van het exclusief eigendomsrecht betreft.

De voor alle verkopen van sociale woningen geldende voorschrif-
ten bepalen derhalve klaar en duidelijk wat mag en niet mag en
weike de strafmaatregelen zijn waaraan de kopers, die al te
lichtzinnig zouden omspringen met het naleven van de opgelcgde
verplichtingen, zich eventueel zouden blootstellen.

Het is de plicht van de Nationale Maatschappij voor de Huisves-
ting en van de door haar erkende bouwmaatschappijen tot nut van
het algemecn er voor te waken dat de sociale woningen en hun
aanhorigheden niet voortijdig aan hun normale bestemming zouden
onttrokken worden en dat het leefmilieu van de sociale woonwijken
en verkavelingen zou onaangetast blijven.

La location et la vente de ces biens immobiliers se font, en effet, a
des conditions qui, quant au paiement du prix, sont sensiblement
plus avantageuses que celles qui ont cours dans Ie secteur prive pour
dcs biens similaires; ceci resulte notamment de ['intervention de
I'Etat dans les charges d'interet des capitaux investis et dans Ie coflt
des travaux de voirie, d'infrastructure, etc...

En ce qui concerne plus particulierement 1'alienation en pleine
propriety des logements sociaux, il echet de signaler que Ie prix
demande represente la contre-valeur reelle du bien, compte tenu
non seulement de sa destination exclusive, qui limite en un certain
sens 1'exercice du droit de propriete, mais encore de 1'obligation
dans Ie chef des acquereurs d'etre des personnes & revenus modes-
tes. Le droit de propriete sur les habitations sociales porte & la fois
sur la parcelle de terrain telle qu'elle cst delimitee et sur ['habitation
elle-meme avec ses dependances eventuelles.

La destination imposee doit etre respectee pour eviter que des
logements sociaux, construits avec 1'aide financiere de la collectivite,
soient, a des fins speculatives ou autres, soustraits a leur finalite
normale, c'est-a-dire le logement de personnes a revenus modestes.

Procurer un logement sain ne devant pas se borner a simplement
fournir & un certain nombre de personnes un immeuble privatif, il cst
accorde, dans les cites et lotissements realises sous les auspices do la
Societe Nationale du Logement, par une implantation de plus en
plus rationnelle des logements, par 1'amenagement de zones de
verdure, de chemins pietonniers, etc... et par un cquipement
communautaire toujours plus complet, une attention et un soin tout
particulier & la creation d'un cadre de vie approprie.

La vente d'un logement social ne peut des lors plus se limiter h un
droit de propriety exclusif sur un bien immobilier determine, mais
doit egalement comprendre une participation dans les services
collectifs, dans les parties communes ct dans ce cadre de vie cree au
prix de tant d'efforts et avec 1'aide financiere de la collectivite. .

Pour trouver un juste equilibre entre les droits privatifs de
propriete des acquereurs de logements sociaux, pris individuclle-
ment, et le droit a un cadre de vie sain et agreable auquel tous les
habitants d'une cite peuvent pretendre collectivement, il est neces-
.saire d'imposer certaines limitations a 1'exercice et a^ lajouissance du
droit exclusif de propriete.

Les prescriptions applicables & toutes les ventes de logements
sociaux stipulent des lors clairement ce qui est permis et ce qui ne
1'est pas, de meme que les sanctions auxquelles s'exposent les
acquereurs qui ne respecteraient pas les obligations imposees.

II est du devoir de la Societe Nationale du Logement et de scs
societes agreees de veiller a, ce que les logements sociaux et leurs
dependances ne soient pas soustraits &. leur destination normale et a
ce que I'environnement des cites de logement soft respccte.

II. Hypothecaire toestand - Lasten en voorwaarden van de verkoop II. Situation hypothecaire - Charges ct conditions de 1'alienation

Artikel 1

Het in desbetreffende authentieke akte of onderhandse overeen-
komst, houdende koop-verkoopbelofte, beschreven onroerend goed
wordt verkocht :

Article I"

Le bien immobilier decrit dans 1'acte authentique ou dans la
convention sous seing prive portant promesse d'achat et dc vente,
est vendu :
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1. vrij, onbelast en zuiver van alle bevoorrechte of hypothecaire
lasten, inschrijvingen en overschrijvingen;

2. zoals het staat en gelegen is en in de staat waarin het zich bevond
bij de ingenottreding door de kopers die bovendien uitdrukkelijk
verklaren bedoeld onroerend goed grondig te kennen en het in
die toestand te willen kopen zonder ooit, om weike reden ook,
enige aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding noch op
enige vermindering van de in de authentieke verkoopakte
vermelde verkoopprijs die een absoluut forfaitair karakter heeft;

3. met alle erfdicnstbaarheden, zowel actieve als passieve, zichtbare
als onzichtbare, voortdurende als niet-voortdurende, die het
goed zouden kunnen bezwaren of bevoordelen, met last voor de
kopers de voordelen te doen gelden te hunnen bate en zich tegen
de nadelen ervan te verweren, .alies op hun kosten, risico en
gevaar en zonder enig verhaal tegen de verkoper;

4. met overdracht ten bate van de kopers die in de plaats treden van
de verkoper van alle rechten en rechtsvorderingen van de
verkoper betreffende schade die aan het verkochte goed veroor-
zaakt werd of nog zou kunnen veroorzaakt worden door in de
omgeving gevestigde bedrijven (nijverheid, mijnen, enz...) al dan
niet meer in activiteit.

1. pour franc, quitte et libre de toute charge privilegiee et hypothe-
caire, et de toutes inscriptions et transcriptions generalement
quelconques;

2: dans 1'etat et la situation ou il se trouvait au moment de 1'entree
en jouissance des acquereurs qui declarent en outre expressement
connaitre & fond Ie bien immobilier en question et accepter de
1'acheter dans cet etat sans jamais, pour quelque motif que ce soit
pouvoir pretendre a une indemnisation quelconque ni a une
diminution du prix de vente mentionne dans 1'acte authentique de
vente, lequel prix ayant un caractere forfaitaire absolu;

3. avec toutes les servitudes, tant actives que passives, apparentes
ou occultes, continues ou discontinues qui pourraient I'avantager
ou Ie grever, a charge pour les acquereurs de faire valoi.r les unes
a leur profit et de se defendre des autres, Ie tout a leurs frais,
risques et perils et sans aucun recours centre Ie vendeur;

4. avec transfert au profit des acquereurs, qui sont subroges au
vendeur, de tous les droits et actions du vendeur concernant les
dommages qui ont etc ou pourraient encore etre occasionnes au
bien vendu par des entreprises etablies dans Ie voisinage (indus-
tries, charbonnages, etc...), que celles-ci soient ou non encore en
activite.

Artikel 2 Article 2

Er wordt door de verkoper derhalve geen enkele waarborg
gegeven noch wat betreft de staat van de bestaande gebouwen, noch
wat betreft de staat of de werking van weike installaties of apparaten
ook waarmede bedoelde gebouwen eventueel zouden uitgerust zijn,
noch wat betreft de juiste oppervlakte of configuratie van het perceel
grond waarop de gebouwen werden mgeplant.

Bovendien zai de verkoper geen enkele vrijwaring noch waarborg
verschuldigd zijn, noch wat betreft het ongestoord bezit van het goed
noch wat betreft de zichtbare gebreken, die de verkoper zeif heeft
waargenomen of had kunnen waarnemen, noch wat betreft de
verborgen gebreken die hij niet gekend heeft.

Op grond van de bepalingen van artikel 1643 van het burgerlijk
wetboek zai de verkoper in voorkomend geval alleen dienen in te
staan voor de verborgen gebreken waarvan door de kopers zou
bewezen worden dat zij hem bij de verkoop bekend waren.

Artikel 3

Elk verschil in oppervlakte, al bedraagt het meer of minder dan
een twintigste, maakt verlies of winst uit voor de kopers zonder dat
er uit dien hoofde enige rechtsvordering kan ingesteld worden noch
door de kopers noch door de verkoper.

Artikel 4

Indien ingevolge de uitvoering der wegen- en andere uitrustings-
werken of ingevolge moeilijkheden die zich zouden hebben voorge-
daan ter gelegenheid van de uitvoering der bouwwerken, de
configuratie van het verkochte onroerend goed, zoals het door een
gezworen landmeter op verzoek van de verkoper werd opgemeten
en afgepaald, niet volledig zou overeenstemmen met vroegere
plannen en bescheiden, door de kopers geviseerd, is alleen het
proces-verbaal van opmeting en afpaling rechtsgeldig en kan door de
kopers uit dien hoofde geen enkele rechtsvordering ingesteld
worden.

Aucune garantie n'est des lors accordee par Ie vendeur, ni en ce
qui concerne 1'etat des batiments existants, ni en ce qui concerne
1'etat ou Ie fonctionnement des installations ou appareils dont ces
batiments seraient eventuellement equipes, ni en ce qui concerne la
superficie exacte ou la configuration de la parcelle de terrain sur
laquelle les batiments sont implantes.

En outre. Ie vendeur ne devra donner aucune garantie, ni en ce
qui concerne la possession non troublee du bien, ni en ce qui
concerne les vices apparents que les acquereurs ont constate ou ont
pu constater par eux-memes, ni en ce qui concerne les vices caches
dont il n'a pas eu connaissance.

En vertu des dispositions de 1'article 1643 du Code civil. Ie
vendeur ne sera tenu. Ie cas echeant, que des vices caches dont il
aurait ete prouve par les acquereurs qu'ils lui etaient connus au
moment de la vente. i

Article 3

Toute difference de superficie, fut-elle superieure ou inferieure a
un vingtieme, fera profit ou perte pour 1'acquereur sans pouvoir
donner lieu a aucune action a intenter soit par 1'acquereur, soit par Ie
vendeur.

Article 4 i

Si, par suite de I'execution des travaux de voirie et autres travaux
d'equipement ou de difficultes qui se seraient presentees au cours de
I'execution des travaux de construction, la configuration du bien
vendu, tel qu'il a ete mesure et borne par un geometre expert a la
requete du vendeur, ne correspond pas entierement aux plans et
documents anferieurs, vises par 1'acquereur, Ie proces-verbal final de
mesurage et de bornage est seui valable en droit et aucune action ne
peut etre intentee de ce chef par 1'acquereur.

Artikel 5

Vanaf het verlijden der authentieke akte houdende verkoop van
het onroerend goed zullen de kopers er de voile eigendom en het
genot van hebben en er alle belastingen, taksen en lasten van
dragon, alsmede alle verzekeringspremies en retributies allerhande,
die er zouden op betrekking hebben.

Article 5

L'acquereur aura la pleine propriete et la jouissance du bien a
partir du jpur de la passation de 1'acte authentique de vente et en
paiera toutes les taxes, impositions et charges ainsi que toutes les
primes d'assurances et redevances qui s'y rapportent.
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Zij zullen bovendien in de plaats treden van de verkoper voor alle
contracten die door deze laatste zouden kunnen gesloten zijn
aangaande zowel het aansluiten op bepaalde gemeenschappelijke
leidingen (betreffende bvb. water, gas, electriciteit, TV- en radio-
distributie, enz...) als het gcbruik of verbruik van genoemde
goederen en diensten. Wat de eventueel lopende brandverzekerin-
gcn betreft zullen de kopers in de plaats van de verkoper treden
tenzij zij zouden verkiezen de bestaande polls op te zeggen op eigen
risico, kosten en gevaar.

Us seront en outre subroges au vendeur pour tous contrats qui
auraient pu etre conclus par celui-ci concernant notamment Ie
raccordement aux reseaux de distribution communs (tels que 1'eau,
Ie gaz, 1'electricite, la radio- et teledistribution, etc...) de meme que
1'utilisation ou la consommation de ces biens et services. En ce qui
concerne 1'assurance-incendie en cours, I'acquereur reprendra les
obligations du vendeur, a moins qu'il ne prefere resilier la police
existante a ses frais, risques et perils.

Artikel 6 Article 6

De bij de verkoop van het onroerend goed betrokken partijen
verklaren en erkennen uitdrukkelijk dat de verkoop geenszins de
rechten vermindert die de verkoper-bouwheer in voorkomend geval
zou kunnen doen gelden of inroepen ten opzichte van de aannemers
en de -architecten met wie hij een of meer verbintenissen heeft
gesloten voor de oprichting van de gebouwen en voor hun volledige
voltooiing evenals voor de aanleg en de uitrusting van de woonwijk
waarvan het verkochte onroerend goed deel uitmaakt.

De kopers zullen zich derhalve niet kunnen verzetten noch tegen
de voltooiing van de bouwwerken noch tegen de tuinaanleg, de
inrichting van de omgeving en de uitvoering van wegen- en andere
uitrustingswerken voor gemeenschappelijke diensten en andere, en
zullen derhalve nooit uit dien hoofde enige aanspraak op vergoeding
kunnen maken.

Les parties interessees a la vente du bien immobilier declarent et
reconnaissent expressement que la vente ne diminue en rien les
droits que Ie vendeur, maitre de 1'ouvrage, pourrait faire valoir ou
invoquer vis-a-vis des entrepreneurs, fournisseurs et architectes a
l'6gard desquels il aurait pris un ou plusieurs engagements pour la
construction des immeubles et leur complet parachevcment, ainsi
que pour I'amenagement et 1'equipement de 1'ensemble residentiel
dont Ie bien vendu fait partie.

L'acquereur ne pourra des lors s'opposer, ni a 1'achevement des
travaux de construction, ni a I'aroenagement des jardins et des
abords, ni a 1'execution des travaux de voirie et autrcs travaux
d'equipement pour les services communs ou autrcs, et ne pourra en
consequence jamais pretendre a un quelconque dedommagement de
ce chef.

Artikel 7 Article 7

Tot en met de eindoplevering van de gebouwen of in voorkomend
geval van de werken die een bestanddeel uitmaken van het
verkochte onroerende goed is het aan de kopers verboden - tenzij zij
er uitdrukkelijk en vooraf toe gemachtigd werden door de verkoper
- op enigerlei wijze rechtstreeks tussen te komen bij de in artikel 6
hierboven bedoelde aannemers, leveranciers en/of architecten in
verband met de werken die deze laatste voor rekening van de
verkoper uitvoeren.

Te dien einde geven de kopers bij deze onherroepelijk volmacht
aan de verkoper om hen ter zake voor alles te vertegenwoordigen en
stemmen van heden en voor de toekomst uitdrukkelijk in met de
bcslissingen die de verkoper in de uitoefening van het hem aldus
toegekend mandaat zou nemen en met de overeenkomsten die hij in
voorkomend geval zou sluiten.

Vanaf de eindoplevering zullen de verkopers van het onroerend
goed echter gerechtigd zijn in voorkomend geval tegen de aanne-
mers en de architecten de bepalingen in te roepen van de artikelen
1792 en 2270 van het burgerlijk wetboek betreffende de tienjarige
verantwoordelijkheid van aannemers en architecten daar zij door de
verkoop in de plaats gctreden zijn van de verkoper-bouwheer.

Jusqu'au moment de la reception definitive des constructions ou,
Ie cas echeant, des travaux qui constituent une partie de 1'immeuble
vendu, il est interdit a I'acquereur, sauf s'il y a ete expressement et
prealablement autorise par Ie vendeur, d'intervenir directement de
quelque fagon que ce soit aupres des entrepreneurs, fournisseurs et
architectes vises a 1'article 6 ci-dessus, du chef des travaux que ceux-
ci executent pour Ie compte du vendeur.

A cette fin, I'acquereur donne mandat irrevocable au vendeur
pour Ie representer en cette matiere en tout et pour tout et marque
des a present et pour lors expressement son accord sur les decisions
que Ie vendeur prendra en execution du mandat a lui ainsi conEfi et
avec conventions et marches qu'il pourrait conclure Ie cas echeant.

A partir de la reception definitive, I'acquereur du bien sera
toutefois en droit d'invoquer, Ie cas echeant, contre les entrepre-
neurs et architectes, les dispositions des articles 1792 et 2270 du
Code civil touchant la responsabilite decennale des entrepreneurs et
architectes, etant donne que, par la vente, il est subroge au vendeur-
maitre de 1'ouvrage.

III. Bestemming van het verkochte goed

Artikel 8

Het verkochte onroerende goed maakt deel uit van een geheel van
gronden door de verkopers reeds geheel of gedeeltelijk verkaveld of
geordend, overeenkomstig zijn maatschappelijk doel in uitvoering
van een door de Natiohale Maatschappij voor de Huisvesting
goedgekeurd programma.

De aldus aangclegde wijk heeft een uitsluitend residentieel
karakter en is principieel bestemd om bewoond te worden door
personen die de tot het verwerven of het in huur nemen van een
sociale woning gestelde voorwaarden vervullen.

III. Destination du bien vendu

Article 8

L'unmeuble vendu fait partie d'un ensemble de terrains entiere-
ment ou partiellement lotis ou amenages par Ie vendeur conforme-
ment a son objet social, en execution d'un programme approuve par
la Societe Nationale du Logement.

Le lotissement ou 1'ensemble (la cite) ainsi loti ou amenage a un
caractere exclusivement residentiel et est, en principe, destine a etrc
habite par des personnes qui remplissent les conditions requises pour
acquerir ou louer un logement social.
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IV. Erfdienstbaarheden - Stedebouwkundige
en esthetische voorschriften

Artikel9

Elk van de percelen van bedoelde woonwijk is, het een ten
voordele van het andere, met de hierna vermelde eeuwigdurende
erfdienstbaarheden bezwaard en dit zonder onderscheid of zij al dan
niet vervreemd werden of in het patrimonium van de verkoper
gebleven zijn om verhuurd te worden :

a) de gebouwen zijn principieel bestemd om uitsluitend te dienen
als woning en moeten derhalve het residentieel karakter dat
oorspronkelijk door de verkoper gegeven werd, ongeschonden
behouden;

b) het goed mag in geen enkcl geval, noch geheel noch gedeeltelijk
aangewend worden als of dienen tot uitbating van een drank-
slijterij, spijshuis of herberg;

c) de uitoefening van enigerlei activiteit, die in strijd zpu zijn met
die opgelcgde bcstemming of van aard zou zijn om op weike
wijze ook afbreuk te doen aan het residentieel karakter van de
gebouwen in het bijzonder en van de wijk in het algemeen, is
derhalve in en om het verkochte goed verboden;

d) er mag derhalve geen enkele wijziging, waarvoor de instemming
of toelating van de bevoegde diensten voor Stedebouw en
Ruimtelijke Ordening vereist is, aangebracht worden noch aan
de bestaande gebouwen, aan of op de bijhorende grond en
andere aanhorigheden, noch aan de aanleg en de beplantingen
van het gedeelte van de tuin gelegen tussen die gebouwen en/of
privatieve tuinen en de openbare weg, tenzij dit zou geschieden
overeenkomstig de door de verkoper schriftelijk goedgekeurde
plannen en voorschriften voor de ganse wijk of verkaveling
opgemaakt door een ontwerper aangesteld door de verkoper.

Het is bovendien verboden op de gebouwen of op enige andere
plaats van het goed, een van buiten af zichtbare radio- en/of TV-
antenne te installeren of te laten installeren tenzij dit uitdrukke-
lijk door de verkoper zou toegestaan worden bij ontstentenis van
eike mogelijkheid tot aansluiting op een gemeenschappelijke
radio- en TV-antenne of op een cdmmercieel distributienet.

Ten einde de bewoners van de wijk in de mogelijkheid te stellen
aan te sluiten op een gemeenschappelijke radio- en TV-antenne,
zai de verkoper, in de mate van het mogelijke en voor zover zulks
noodzakelijk blijkt, het nodige doen om de wijk van de vereiste
gemeenschappelijke installaties te voorzien of om de aansluiting
ervan te verzekeren op een distributienet uitgebaat door derden
en dit mits een evenredige tussenkomst wordt betaald door de
kopers - en/of huurders, wanneer het huurwoningen betreft - in
de onkosten van aanleg, aanpassing, onderhoud en working die
er zouden aan verbonden zijn;

e) er mag op geen enkele van buiten af zichtbare plaats in of op het
goed enig reklameteken, enig uithangbord of aanplakbrief aan-
gebracht worden van aard om het residentieel karakter van de
wijk of de goede verstandhouding onder de bewoners in het
gedrang te brengen.

IV. Servitudes - Prescriptions
urbanistiques et esthetiques

Article 9

Chacun des lots de 1'ensemble dont question ci-dessus est greve,
1'un au profit de 1'autre, des servitudes perpetuelles reprises ci-apres,
et ce, sans egard au fait que ces lots aient ou non ete vendus ou qu'ils
soient demeures dans Ie patrimoine du vendeur pour etre loues :

a) les constructions sont en principe destinees a un usage exclusif
d'habitat et doivent des lors garder intact Ie caractere residentiel
qui leur a ete donne a 1'origine par Ie vendeur;

b) Ie bien vendu ne peut en aucun cas etre affecte, en tout ou en'
partie, ni a 1'exploitation d'un debit de boissons, ni a celle d'un
restaurant ou d'une auberge;

c) toute activite contraire a cette destination, ou simplement de
nature a porter atteinte au caractere residentiel des constructions
en particulier et de la cite en general, est des lors interdite dans Ie
bien vendu;

d) aucune modification, pour laquelle 1'accord ou 1'autorisation des
services competents en matifere d'Urbanisme et d'Amenagement
du Territoire sont requis, ne peut des lors etre apportee ni aux
constructions ni au terrain y attenant et autres dependances
existantes, ni a 1'amenagement et aux plantations de la partie de
jardin situee entre ces bailments et la voie publique, a moins que

• ceci ne se fasse suivant les plans et prescriptions approuves par
ecrit par Ie vendeur, etablis pour 1'ensemble de la cite ou du
lotissement, par un architecte designe par lui.

II est en outre interdit d'installer ou de laisser installer sur les
constructions ou sur toute autre partie du bien vendu, une
antenne de radio ou de TV visible de 1'exterieur, a moins que ceci
ne soit expressement autorise par Ie vendeur, a defaut de toute
possibility de raccordement a une antenne collective ou a un
reseau commercial de distribution.

Afin d'assurer aux habitants de 1'ensemble residentiel, dans les
meilleures conditions, une bonne reception des emissions de
radio et de TV, Ie vendeur fera lui-meme, dans la mesure du
possible et pour autant que de besoin. Ie necessaire pour equiper
Ie complexe residentiel des installations communes requises, ou
d'en assurer Ie raccordement a un reseau de distribution exploite
par des tiers, 'et ce moyennant paiement par 1'acquereur - ou par
Ie locataire lorsqu'il s'agit de logements loues - d'une quote-part
proportionnelle des frais d'amenagement, d'entretien et de
fonctionnement y relatifs.

e) il est interdit de placer sur ou dans Ie bien vendu, a un
quelconque endroit visible de 1'exterieur, un signal ou panneau
publicitaire, enseigne ou affiche de nature & perturber Ie

• caractere residentiel de 1'ensemble ou susceptible de nuire a la
bonne entente entre les habitants de 1'ensemble residentiel.

Artikel 10

Het is de kopers verder verboden, zonder uitdrukkelijke toelating
van de verkoper :

a) enig geverfd buitenoppervlak van de gebouwen in een andere
kleur te schilderen dan de kleur van de verf weike oorspronkelijk
door toedoen van de verkopende maatschappij werd aangebracht
of door haar werd toegelaten of voorgeschreven;

b) de hekjes te verplaatsen, te wijzigen of in een andere kleur te
schilderen;

c) de bestaande omheiningen geheel of gedeeltelijk te verwijderen
of te wijzigen of er openingen in te maken;

Article 10

II est en outre interdit aux acquereurs, sans autorisation expresse
du vendeur:

a) de repeindre une quelconque surface exterieure en un autre ton
que celui de la peinture appliquee a 1'origine par Ie vendeur ou
autorisee ou prescrite par lui;

b) de deplacer ou de transformer les portillons ou de les peindre en
un autre ton;

c) d'enlever. de trouer ou de modifier d'aucune maniere les cl6tures
existantes;
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d ) lets te planten in de stroken van achteruitbouw, aan de openbare
weg of terzijde, tot aan de achteruitbouwiijn der constructies,
wanneer deze stroken van achteruitbouw tussen aan elkaar
grenzende percelen niet afgesloten zijn;

e) in de stroken van achteruitbouw andere voetpaden, wegetjes of
doorgangen aan te, leggen dan de toegangsweg of de gangen
weike door de ontwerper van de wijk zijn tot stand gebracht,
bloemen of planten te kweken tussen belendende percelen die
niet zijdelings afgesloten zijn;

f ) op enigerlei roanier het trace, de schikkingen evenals de breedte
van de bestaande toegangswegen of gangen te wijzigen of er
bomen, sierplanten of struiken op te planten;

g ) in de hoven en tuintjes bomen, heesters of struiken te verwijde-
ren of te verplanten;

h) enige handeling te stellen die van aard is om abnormale
burenhindcr te verwekken en afbreuk te doen aan de atmosfeer
van rust en kalmte die moet heersen in een wijk met residentieel
karakter.

d) de planter quoi que ce soit dans les zones de recul a front de rue
ou dans leurs retours lateraux, jusqu'a 1'alignement arriere des
constructions lorsque lesdites zones de recul ne sont pas cloturdes
entre parcelles contiguees;

e) de tracer dans la zone de recul des sentiers, allees ou passages
autres que la venelle d'acces ou les couloirs etablis par 1'auteur
du projet ou d'y cultiver des fleurs lorsque les jardins ne sont pas
clotures lateralement entre parcelles contigues;

f ) de modifier d'aucune facon Ie trace, les dispositions ainsi que
la largeur des venelles ou couloirs d'acces ou d'y planter des
arbres, arbrisseaux ou plantes d'ornement;

g ) d'enlever ou de transplanter des arbres ou arbustes dans les
jardins et jardinets;

h) de poser tout acte de nature a creer des troubles anormaux de
voisinage et de nuire a 1'atmosphere de caime et de repos qui doit
regner dans un quartier residentiel.

In die omstandigheden is het hun verboden andere dan niet
gevaarlijke huisdieren te houden en dan nog op voorwaarde dat er
daaruit geen abnormale hinder zou voortvloeien voor de buren.

Dans ces conditions, il leur est interdit de tenir des animaux autres
qu'animaux domestiques non dangereux et & condition qu'il n'en
resulte aucun trouble anormal pour les voisins.

Artikel 11 Article 11

De kopers verbinden er zich toe, van heden af en voor de
toekomst zowel voor zichzelf als voor hun eventuele rechtverkrijgen-
den :

a} bovenvermelde erfdienstbaarheden, van stedebouwkundige en
esthetische aard, to eerbiedigen;

b) de andere ten laste van het verkochte goed gevestigde erfdienst-
baarheden te eerbiedigen, onder meer diegenen weike betrek-
king hebben op waterleidingen, riolen, telefoon, energieleidin-
gen, televisie- en radio-distributie en andere soortgelijke dien-
sten;

c) de onderhouds- en buitenschilderwerken uit te voeren waartoe
do verkopende vennootschap beslist heeft en dit volgens de door
haar verstrekte richtlijnen, onder haar toezicht en op de door
haar bepaalde tijdstippen, of deze werken te laten uitvoeren door
de verkopende vennootschap zeif, na daartoe te zijn aangemaand
per eenvoudige ter post aangetekende brief die gedurende
vijftien dagen zonder gevolg zou zijn gebleven;

d) het snoeien en het periodieke onderhoud van de afsluitingen
rond het verkochte goed evenals van de bomen, boompjes,
struiken en grasperken in de stroken van achteruitbouw aan de
straat kant of terzijde uitsluitend te laten verrichten door
toedoen en/of volgens de beslissingen van de verkopende ven-
nootschap, en dit alles op kosten van de koper.

Les acquereurs s'engagent des a present et pour lors, tant pour
eux-m@mes que pour leurs ayants-droit eventuels :

a) a respecter les servitudes d'ordre urbanistique et esthetiquc
reprises ci-dessus;

b) a respecter les autres servitudes etablies a charge du bien vendu,
notamment celles qui concernent les conduites d'eau, les cgouts,
les conduites d'energie, les cables de raccordement au telephone,
a la radio, a la teledistribution et autres services semblables;

c) a effectuer les travaux d'entretien et de peinture des facades
exterieures, decides par la societe venderesse, selon ses directi-
ves, sous sa surveillance et aux epoques prescrites par elle, ou &
laisser executer ces travaux par les soins de la societe venderesse
elle-meme apres mise en demeure par simple lettre recomman-
dee a la poste restee sans suite pendant quinze jours;

d) a laisser effectuer, exclusivement par les soins et selon les
decisions de la societe venderesse, la taille et 1'entreticn pcriodi-
que des haies de cl6ture entourant Ie bien ainsi que les arbres,
arbrisseaux, buissons et pelouses dans les zones de recul a front
de rue ou dans leurs retours lateriaux. Ie tout aux frais de
1'acquereur.

Artikel 12 . Article 12

De kopers zien bovendien uitdrukkelijk en definitief af van het
recht bomen, jonge boompjes en heesters te doen vellen of snoeien
weike geplant zijn op het verworven perceel grond, of op de grens
van dit perceel en van het openbaar domein, of nog op de grens van
belendende eigendommen of die zich zouden bevinden op ander-
mans eigendom (van derden, van de verkopende vennootschap,
staat ofgemeente) op minder dan 2 meter afstand van het verworven
goed, aangezien de in de wijk bestaande of aangelegde beplantin-
gen, de architectonische opvatting van het geheel, de inplanting van
de gebouwen en het uiterlijk aspect ervan, de tint van de gebruikte
verf en van de aangewende materialen per definitie en door
bestemming een tweevoudigc urbanistische en esthetische erfdienst-
baarheid uitmaken opgelegd in het algemeen belang ter bescherming
en verfraaiing van het leefroilieu.

Les acquereurs renoncent expressement et a jamais au droit de
faire abattre ou elaguer des arbres, baliveaux ou arbustes plantes
dans les zones de recul ou sur les limites de celles-ci et du domainc
public, ou encore sur la limite des proprietes 'contigues ou qui se
trouveraient sur Ie terrain d'autrui (de tiers, de la societe vende-
resse, de la commune ou de 1'Etat) a moins de deux metres du bien
acquis, attendu que les plantations existantes ou creees dans la cite,
la conception architectonique de 1'ensemble, ('implantation des
batiments et leur aspect exterieur, Ie ton des peintures et materiaux
utilises constituent par definition et destination une double servitude
urbanistique et esthetique, imposee dans 1'interet general comme
protection et embellissement du milieu et de 1'environnement.
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V. Beding van niet-verkoop -
Verbintenis van persoonlijke bewoning

Artikel 13

Gedurende een termijn van twintig jaar ingaande bij "de onderte-
kening van de authentieke akte, houdende verkoop van het goed,
ontzeggen de verwervers zich het recht het bedoelde goed geheel of
gedeeltelijk te verkopen, met zakelijke rechten te bezwaren, te
verhuren of op enigeriei wijze ter beschikking te stellen van derden,
al dan niet familieleden of verwanten, zonder daartoe vooraf
schriftelijke machtiging bekomen te hebben van de verkoper ter
zake handelend in overeenstemming met de Nationale Maatschappij
voor de Huisvesting.

Het is de kopers derhalve gedurende 'dezelfde periode ook
verboden het goed met hypotheek te bezwaren tenzij met het
akkoord en onder de voorwaarden door de verkoper, in overeen-
stemming met de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting
bepaald. Dit verbod geldt evenwel niet voor de hypotheken geno-
men tot waarborg van de leningen bij het verlijden van de
verkoopakte aangegaan, uitsluitend bestemd tot financiering van de
aankoop van bewust onroerend goed en dit zonder afbreuk te doen
aan de bepalingen van artikel 15, 1°, tueronder.

In geval van overiijden van een der echtgenoten blijft de overle-
vende samen met de rechtverkrijgende(n) van de overledene verder
gehoudcn tot het naleven van de aangegane verbintenissen.

V. Clause de non-alienation -
Engagement d'occupation personnelle

Article 13

Durant un delai de 20 ans a partir de la date de la passation de
1'acte de vente, 1'acquereur se denie tout droit de vendre ou de
louer, en tout ou en partie. Ie bien vendu, de Ie grever de droits reels
ou de Ie mettre d'une quelconque facon a la disposition de tiers,
qu'ils soient ou non membres de la famille ou parents, sans
1'autorisation expresse et ecrite du vendeur agissant avec 1'accord de
la Societe Nationale du Logement.

II leur est des lors interdit pendant la meme periode d'hypothe-
quer Ie bien, si ce n'est avec 1'accord et aux conditions fixees par Ie
vendeur et par la'Societe Nationale du Logement. Cette interdiction
ne s'applique toutefois pas aux hypotheques prises en garantie des
prets contractes lors de la passation de 1'acte de vente et destines
exclusivement au financement de 1'achat du bien en cause et cela
sans prejudice aux dispositions de I'article 15, 1°, ci-dessous.

En cas de deces de 1'un des epoux, I'epoux survivant et les ayants-
droit du defunt restent tenus de respecter 1'engagement pris.

Artikel 14

De kopers gaan bovendien elk afzonderlijk hoofdelijk en sotidair
de verbintenis aan het verworven goed gedurende diezelfde periode
van twintig jaar samen persoonlijk te bewonen als vaste woonplaats,
er hun domicilie gevestigd te houden, er geen andere personen te
huisvesten dan de leden van hun gezin en eventueel zekere andere
personen, al dan niet familieleden of verwanten, indien de verkoper
met de toestemming van de Nationale Maatschappij voor de Huis-
vesting waartoe zij ook hun rechtverkrijgenden verplichten.

Article 14

Les acquereurs s'engagent en outre, chacun separement, person-
nellement et solidairement a habiter eux-memes Ie bien acquis
comme residence fixe et ce pendant la meme periode de 20 ans, d'y
elire domicile, et de n'y loger d'autres personnes que celles faisant
partie de leur menage et eventuellement d'autres personnes de leur
famille ou non, si Ie vendeur, avec 1'accord de la Societe Nationale
du Logement, les y autorise.

Artikel 15 • Article 15

Ten einde de bij bovenvermelde artikelen aangegane verbintenis-
sen in alle gevallen te kunnen naleven gaan de kopers vanaf heden
en voor de toekomst tegenover de verkoper volgende uitdrukkelijke
verbintenissen aan, waartoe zij ook hun rechtverkrijgenden verplich-
ten ;

1. de hypothecaire of andere schulden, die zij met het oog op de
betaling van de aankoopprijs, de verfraaiing of verbetering van
het goed of om enige andere reden zouden aangegaan hebben en
waarmede het goed zou belast zijn of belast kunnen worden,
regelmatig te betalen, zowel in kapitaal als in interest, ten einde
alle onroerend beslag en eike verkoop bij gedwongen ten
uitvoeriegging te vermijden;

2. bij vereffening der goederengemeenschap ingevolge ontbinding
van het huwelijk door echtscheiding of ingevolge gerechtelijke
scheiding van goederen of indien het hen om enige andere reden
dan het overiijden onmogelijk zou zijn het goed nog verder samen
te bewonen, zich wat de verkoop, de verhuring of ter beschik-
kingstelling van het goed aan derden betreft, in alles te schikken
naar de beslissingen die ter zake door de verkoper zouden
genomen worden in uitvoering van de desbetreffende bepalingen,
vermeld in titel VI van onderhavig bestek.

Afin de pouvoir respecter dans tous les cas les engagements
souscrits par les articles ci-dessus, les acquereurs prennent vis-a-vis
du vendeur les engagements formels suivants, auxquels ils obligent
egalement leurs heritiers :

1. de payer regulierement, tant en capital qu'en interets, les dettes
hypothecaires et autres, contractees en vue du paiement du prix
d'achat, de 1'embellissement ou de 1'amelioration du bien ou pour
toute autre raison et qui pourraient grever Ie bien, et ce, afin
d'eviter toute saisie immobiliere ou vente par execution forcee;

2. en cas de liquidation de la communaute des biens par suite de
dissolution du mariage par divorce ou par suite de separation
judiciaire des biens, ou au cas ou, pour toute autre raison que Ie
deces, il leur serait impossible de continuer & occuper Ie bien
ensemble, de se conformer en tout, en ce qui concerne 1'aliena-
tion du bien, sa location ou sa mise a la disposition de tiers, aux
dispositions qui seraient prises en la matiere par Ie vendeur en
application des clauses reprises sous Ie litre VI du present cahier
des charges.

VI. Niet-naleving van de contractuele bepalingen - Strafmaatregelen

Artikel 16

Aangezien de algemene voorschriften, lasten, voorwaarden en
bedingen, vervat in onderhavig bestek NM/V.75 en de bijzondere

VI. Non-respect des clauses contractuelles - Sanctions

Article 16

Etant donne que les clauses generales, charges et conditions
contenues dans Ie present SN/V.75 et les conditions speciales
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voorwaarden van verkoop vermeld in de authentieke akte van
verkoop verband houden met het karakter « intuitu person® » dat
de verkoper van een sociale woning in hoofde van de kopers
kenmerkt, is het vereist dat de verkoper te alien tijde over de
mogelijkheid zou beschikken de overtredingen ervan daadwerkelijk
te bestraffen.

a) Gedurende een termijn van 5 jaar, ingaande daags na het
verlijden van de authentieke akte houdende verkoop van het goed
zai de verkoper derhalve kunnen gebruik maken van het beding van
wederinkoop.

b) Gedurende een termijn van 20 jaar, ingaande op dezelfde
datum, is hem bovendien de mogelijkheid geboden, zonder afbreuk
te doen aan andere middelen waarover hij contractueel beschikt, de
verkoop van rechtswege nietig te doen verklaren - en dit zonder
voorafgaande ingebrekestelling - in geval van niet-naleving door de
kopers van enig voorschrift, voorwaarde, beding of bepaling in
onderhavig bestek NM/V.75 of in de authentieke akte houdende
verkoop vervat.

c) Daarenboven geniet de verkoper jegens de kopers, zonder
enige beperking in duur en in alle omstandigheden, een recht van
voorkoop dat kan uitgeoefend worden afgezien van eike contrac-
tuele sanctie die zou genomen worden in geval er tot de verkoop zou
overgegaan worden v66r het verstrijken van de hierboven gestelde
termijnen.

A. Beding van wederinkoop

Artikel 17

Gedurende een termijn van 5 jaar, ingaande daags na het verlijden
van de akte houdende verkoop van het goed, heeft de verkoper, op
grond van de artikelen 1659 en volgende van het burgerlijk wetboek,
het recht dit verkochte goed terug in haar patrimonium op te nemen
bij toepassing van het beding van wederinkoop, waardoor de
verkoop « ab initio » vernietigd wordt en het bedoeld goed geacht
wordt nooit het patrimonium van de verkoper te hebben verlaten.

mcntionnees dans 1'acte authentique de vente sont liees au caractere
« intuitu persona: » qui caracterise la vente d'une habitation sociale
dans Ie chef des acquereurs, il est indispensable que Ie vendeur
dispose en tout temps de la possibility de sanctionner effectivemcnt
les infractions :

a) Pendant un delai de 5 ans, prenant cours au lendemain de la
date de 1'acte authentique du bien, Ie vendeur pourra des lors faire
usage de la faculte de remer6.

b) Pendant un delai de 20 ans, prenant cours a la mcme date. Ie
vendeur aura en outre la possibility, sans prejudice des autrcs
moyens contractuels dont il dispose, de faire annuler la vente de
plein droit - et ce, sans mise en demeure prealable - en cas de non-
respect par les acquereurs de 1'une ou 1'autre prescription, clause ou
condition contenues dans Ie present cahier des charges SN/V.75 ou
dans 1'acte authentique de vente.

c) En outre. Ie vendeur jouit a 1'egard des acquereurs, sans
limitation de delai et dans toutes circonstances, d'un droit de
preemption qui peut etre exerce independamment de toute sanction
contractuelle qui serait prise au cas ou il serait precede a la revente
avant 1'expiration des delais dont question ci-dessous.

A. Faculte de remere

Article 17

Pendant un delai de 5 ans a partir de la date de 1'acte de vente du
bien, Ie vendeur dispose, en vertu des articles 1659 et suivants du
Code civil, du droit de reprendre Ie bien vendu dans son patrimoine
et ce par application de la faculte de remere par laquelle la vente est
annulee « ab initio » et Ie bien en cause est cpnsidere comme n'ayant
jamais quitte Ie patrimoine du vendeur.

Artikel 18 Article 18

De verkoper verbindt er zich toe slecths gebruik te maken van zijn
kontraktueel bedongen recht van wederinkoop indien het zou
blijken dat de kopers :

1. de door hen bij deze, zowel persoonlijke hoofdelijke als solidair
en ondeelbaar aangegane verbintenissen niet naleven;

2. afgezien van het geval dat een van beide echtgenoten zou
overlijden, naar een toestand evolueren die het hen onmogelijk
of quasi onmogelijk maakt het verworven goeder verder samen te
bewonen of in eigendom te behouden.

De verkoper behoudt zich het recht voor, in akkoord met de
Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, soeverein te oordelen
nopens de opportuniteit van de uitoefening van zijn recht van
wederinkoop.

Het recht van wederinkoop kan ook uitgeoefend worden tegen de
personen die v66r het verstrijken van de gestelde termijn, het
onroerend goed, hctzij uit de hand, hetzij openbaar, zowel bij
vrijwillige of gedwongen verkoop zouden verworven hebben en dit
gedurende de periode die nog blijft te lopen om de termijn van vijf
jaar te voleindigen.

Artikel 19

Het recht van wederinkoop kan echter ook uitgeoefend worden
indien daartoe bij gemeen akkoord tussen verkoper en kopers zou
bcsloten worden zonder dat het in dat geval vereist is dat er een
specifieke inbreuk op de aangegane verbintenissen of opgelegde
verbodsbepalingen zou gepleegd zijn.

Le vendeur s'engage a ne faire usage de son droit de remere qu'au
cas otifll apparaitrait que les acquereurs ;

1. negligent de respecter les engagements pi-is par eux tant a titre
personnel que solidairement;

2. abstraction faite du cas de deces de 1'un des deux epoux, evoluent
vers une situation telle qu'il leur est impossible ou quasi
impossible de continuer a occupcr ensemble le bien acquis ou
d'en conserver la propriete.

Le vendeur se reserve le droit, en accord avec la Societe Nationale
du Logement, de juger souverainement de 1'opportunite de faire
usage de son droit de remere.

Le droit de remere peut egalement etre exerce a 1'encontre des
personnes qui auraient acquis 1'immeuble avant 1'expiration du delai
prescrit, soit de gre a gre, soit en vente publique, tant en vente
volontaire que forcee, et ce, pendant la periode qui restc a courir
pour achever le delai de 5 ans.

Article 19

Le droit de remere peut egalement etre exerce a 1'encontre des
personnes qui auraient acquis 1'immeuble avant les acquereurs sans
qu'il y ait, en ce cas, infraction specifique aux engagements pris ou
aux clauses d'interdiction contractuelles.
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B. Nietigverklaring van de verkoop - Ontbindende voorwaarde -
Betaling van een meerprijs bij wijze van schadevergoeding

Artikel 20

In geval van niet-uitvoering of niet-naleving door de kopers van
enige in onderhavig bestek of in de authentieke akte houdende
verkoop opgenomen beschikking, voorwaarde of beding, zai de
verkoop, zonder afbreuk te doen aan de andere kontraktuele
rechtsmiddelen waarover de verkoper beschikt, van rechtswege
nietig kunnen verklaard worden en dit zonder voorafgaande inge-
brekestelling.

Het recht de ontbindende voorwaarde in te roepen is de verkoper
voorbehouden gedurende een termijn van twintig jaar eveneens
ingaande daags na het verlijden van de authentieke akte houdende
verkoop tenzij wat betreft de inbreuken op zijn recht van voorkoop
in welk geval het recht de ontbindende voorwaarde in te roepen niet
in de tijd beperkt is.

B. Aninilation de la vente - Condition resolutoire - Paiement d'un
supplement de prix a tftre de dedommagement

Article 20

En cas de non-execution ou de non-respect par les acquereurs de
1'une ou 1'autre prescription, clause ou condition reprise dans Ie
present cahier des charges ou dans 1'acte authentique de vente, la
vente pourra, sans prejudice des autres moyens contractuels de droit
dont dispose Ie vendeur, etre annulee de plein droit, et ce sans mise
en demeure prealable.

Le droit d'invoquer la condition resolutoire est reservee au
vendeur pendant un delai de 20 ans a partir du lendemain de la date
de la passation de 1'acte authentique de vente, sauf en ce qui
conceme les infractions a son droit de preemption, pour lesquelles
son droit d'invoquer la solution resolutoire n'est pas limite dans le
temps.

Artikel21 Article 21

In dezelfde omstandigheden als bepaald in artikel 20 hierboven zai
de verkoper bovendien gedurende eenzelfde periode, voor zover hij
geen gebruik maakt of niet meer kan maken van zijn recht van
wederinkoop en ook de nietigheid van de overeenkomst niet wenst
in te roepen, gerechtigd zijn de onmiddellijke betaling te eisen, bij
wijze van schadevergoeding, van een som die principieel minimaal
25 % en maximaal 100 % van de oorspronkelijke verkoopprijs
bedraagt naar gelang van de waarde van het onroerend goed zoals
die op de dag van de toepassing van bedoeld strafbeding zai blijken
uit een schatting opgemaakt door de oritvanger der registratie, op
verzoek van de verkoper en dit onverminderd het recht voor de
verkoper en voor de andere eigenaars van de wijk eventueel de
verdcre naleving van de bestaande erfdienstbaarheden te eisen en
het goed in zijn oorspronkelijke staat te doen herstellen.

Dans les memes circonstances que celles prevues a 1'article 20 ci-
dessus, le vendeur aura en outre le droit, durant la meme periode,
pour autant qu'il ne desire ou ne puisse plus faire usage de son droit
de remere ou ne desire invoquer 1'annulation de la vente, d'exiger le
paiement immediat, a titre de dommages-interets, d'une somme
egale en principe a minimum 25 % et maximum 100 % du prix de
vente initial, selon la valeur du bien telle qu'elle sera fixee au
moment de 1'application de la sanction sur la base d'une estimation
etablie par le Receveur de 1'Enregistrement & la requete du vendeur,
et ce, sans prejudice au droit pour le vendeur et.pour les autres
proprietaires de 1'ensemble residential d'exiger le respect des
servitudes existantes et de faire retablir le bien dans son etat primitif.

VII. Recht van voorkoop - Modaliteiten van uitoefening

Artikel 22

Bovendien zai de verkoper te alien tijde, zonder beperking van
duur en zonder afbreuk te doen aan de andere contractuele
penalisaties, een recht van voorkoop kunnen uitoefenen indien
bedoeld onroerend goed, om weike reden ook uit de hand of
openbaar zou verkocht worden door de huidige kopers of door hun
rechtverkrijgenden. Dit recht van voorkoop is aan de verkoper
voorbehouden ten einde hem in de mogelijkheid te stellen een met
de financiele tussenkomst van de gemeenschap opgetrokken woning
in de sector van de sociale huisvesting te behouden.

De uitoefening van dit recht, niet geregeld zijnde door het
Burgerlijk Wetboek, zai op grond van volgende kontraktuele
beschikkingen geschieden :

A. Verkoop uit de hand

a) De kopers mogen het onroerend goed niet uit de hand aan
derden verkopen zonder vooraf aan de verkoper de gelegenheid te
hebben gegeven zijn recht van voorkoop uit te oefenen. Te dien
einde zullen zij hem bij een ter post aangetekend schrijven kennis
geven van do prijs waarvoor en de voorwaarden waaronder zij bereid
zijn bedoeld onroerend goed te verkopen. Deze kennisgeving geldt
als aanbod voor verkoop.

b) De verkoper beschikt over een termijn van 30 werkdagen -
lopende vanaf de postdatum van kennisgeving - om een eventuele
aanvaarding van het aanbod aan de aanbieders te notificeren bij een
ter post aangetekend schrijven. Deze notificatie heeft voor gevolg
dat de verkoop, overeenkomstig artikel 1583 van het Burgerlijk
Wetboek, tussen partijen voltrokken is zodra de aanvaarding door
de verkoper ter kennis is gekomen van de aanbieders.

VII. Droit de preemption - Moclalites d'execution

Article 22

En outre, le vendeur pourra, en tout temps et sans limitation de
duree et sans prejudice aux autres penalites contractuelles, exercer
un droit de preemption au cas ou le bien en cause serait, pour
quelque motif que ce soil, vendu de gre a gre ou publiquement par
les acquereurs actuels ou leurs heritiers. Ce droit de preemption est
reserve au vendeur afin de lui donner la possibilite de maintenir dans
le secteur du logement social 1'habitation construite avec 1'aide
financiere de la collectivite.

L'exercice de ce droit n'etant pas regle par le Code civil, devra se
faire sur la base des dispositions contractuelles suivantes :

A. En cas de vente de gre agre :

a) Les acquereurs ne peuvent vendre le bien immobilier de gre a
gre a un tiers sans avoir prealablement donne au vendeur 1'occasion
d'exercer son droit de preemption. A cette fin, ils lui feront
connattre, par lettre recommandee, le prix et les conditions auxquel-
les ils sont disposes a vendre leur bien. Cet avis tient lieu d'offre de
vente.

b) Le vendeur dispose d'un delai de 30 jours ouvrables - b partir
de la date du dep6t a la poste de la lettre d'avis - pour notifier son
acceptation eventuelle de 1'offre a^ 1'acquereur initial interesse, par
lettre recommandee. Cette notification a pour consequence, confor-
mement a 1'article 1583 du Code civil, que la vente est parfaite entre
les parties des que 1'acceptation du vendeur est parvenue & 1'acque-
reur initial.
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c.) Indien de verkoper het aanbod binnen de gestelde termijn niet
aanvaardt, mogen de aanbieders bedoeld onroerend goed hiet uit de
hand voor een iagere priJs of onder gunstiger voorwaarden aan een
derde verkopen zonder uitdrukkelijke en voorafgaande instemming
van de verkoper.
Indien na verloop van een termijn van een jaar na bet aanbod, het
goed niet aan een derde verkocht werd, moet, bij eventuele
verkoop, een nieuw aanbod aan de verkoper in deze gedaan worden.
De verkoper (in de akte waarvan onderhavig bestek deel uitmaakt
de kopers genoemd) moet binnen de maand na de registratie bij een
ter post aangetekend schrijven aan de rnaatschappij-verkoopster een
attest oversturen opgemaakt door de notaris die de akte heeft
verledcn, attest waarin de prijs en de voorwaarden van de verkoop
vermeld staan.

c) Si Ie vendeur n'accepte pas 1'offre de vente dans Ie delai requis,
1'acquereur initial ne peut vendre Ie bien immobilier a un prix
inferieur ou a des conditions plus avantageuses a un tiers sans
autorisation expresse et prealable au vendeur.
Si, apres un delai d'un an apres 1'offre de vente. Ie bien n'est pas
vendu a un tiers, 1'acquereur initial devra, en cas de vcntc
eventuelle, faire une nouvelle offre st la societe venderesse.
Le vendeur (nomme acquereur dans 1'acte auquel est joint Ie present
cahier des charges) doit, dans un delai d'un mois apres 1'enregistre-
ment, envoyer a la societe venderesse, par lettre recommandee, une
attestation delivrec par le notaire qui a passe 1'acte, attestation dans
laquelle seront mentionnes le prix et les conditions de la vente.

B. Openbare verkoop

n) Bij" openbare verkoop is de verkoper gehouden ten minste
15 dagen tevoren aan dc oorspronkelijke verkoper in deze kennis te
geven van plaats, dag en uur van de verkoop.

b) Bij het einde van de opbieding en v66r de toewijzing zai door
de instrumenterende notaris in het openbaar de vraag gesteld
worden of de oorspronkelijke verkoper zijn recht van voorkoop wil
uitoefenen voor de laatst geboden prijs.

c) In geval van negatief antwoord, afwezigheid of stilzwijgen van
de oorspronkelijke verkoper, wordt de verkoop voortgezet.

d) In geval het eigendom terug openbaar wordt opgeroepen ten
gevolge van de uitoefening van het recht van hoger bod, dient
eenzelfde kennisgeving als in a) hierboven 8 dagen tevoren aan de
oorspronkelijke verkoper te worden betckend en dient eenzelfde
vraag als in b) hierboven hem in het openbaar v66r de toewijzing
gesteld te worden.

B. Vente publique

a) En cas de vente publique, le vendeur est tenu d'aviser le
vendeur initial au moins quinze jours a I'avance, du lieu, jour et
heure de la vente.

b) A la fin des encheres et avant 1'adjudication, le notaire
instrumentant posera publiquement la question si le vendeur initial
desire exercer son droit de preemption pour le montant de la
derniere offre.

c) En cas de reponse negative, de silence ou d'absence du
vendeur initial, la vente est poursuivie.

d) Au cas ou le bien est a nouveau remis en vente publique b la
suite de 1'exercice de la faculte de surenchere, le meme avis que celui
prevu au point a) ci-dessus doit etre signify huit jours a I'avance au
vendeur initial et la meme question que celle prevue au point b) ci-

- dessus doit etre posee en public avant 1'adjudication definitive.

C. In-de-plaatsstelling en schadevergoeding

Ingeval van verkoop uit de hand of openbaar met miskenning van
de rechten van voorkoop van de oorspronkelijke verkoper - of
zonder zijn uitdrukkelijke instemming - heeft deze het recht, ofwel
in de plaats gesteld te worden van de koper ofwel van de verkoper
een schadevergoeding te eisen ten bedrage van 25 % van de
verkoopprijs.

Wat de in-de-plaatsstelling betreft dient de eis door de oorspron-
kelijke verkoper ingesteld te worden en tegen de verkoper (oor-
spronkelijke koper) en tegen de nieuwe koper, en die eis zai slechts
ontvankelijk zijn na inschrijving op de kant van de overschrijving van
de betwiste akte en in voorkomend geval op de kant van de
overschrijving van de laatst overgeschreven titel.

De in-de-plaatsgestelde betaalt aan de koper de prijs terug die
deze heeft betaald.

C. Subrogation et dedommagemcnt

En cas de vente de gre a gre ou de vente publique, en
meconnaissance du droit de preemption du vendeur initial - ou sans
son autorisation expresse - celui-ci a le droit, soit d'etre subroge &
1'acheteur, soit de reclamer du proprietaire vendeur un dedommage-
ment s'elevant a 25 % du prix de vente.

En ce qui concerne la subrogation, le recours doit etre introduit et
contre le vendeur (acquereur initial) et centre le nouvel acquereur,
et ce recours ne sera recevable qu'apres inscription en marge de la
transcription de 1'acte conteste et, le cas echeant, en marge dc la
transcription du dernier titre transcrit.

Le subroge rembourse a 1'acquereur le prix que celui-ci a paye.

Hij is slechts gehouden voor de verplichtingen die voor de koper
voortlvoeien uit de authentieke akte van verkoop en tot de lasten
waarin de koper heeft toegestemd, voor zover die lasten zijn
ingeschreven of overgeschreven v66r de inschrijving van zijn eis.

De vordering tot naasting en in-de-plaatsstelling en de vordering
tot schadeloosstelling verjaren, bij openbare verkoop door verloop
van drie maanden te rekcnen van de datum van toewijzing en bij
verkoop uit de hand door verloop van drie maanden te rekenen van
de kennisgeving van die verkoop aan de oorspronkelijke verkoper
indien een dergelijke kennisgeving heeft plaatsgehad en anders door
verloop van twee jaren na de overschrijving van de akte van
verkoop.

II n'est tenu qu'aux obligations qui decoulent pour 1'acquereur de
1'acte authentique de vente et aux charges que cet acquereur a
accepte, pour autant que ces charges soient inscrites ou transcrites
avant 1'inscription de son recours.

L'action en retrait et subrogation et 1'action en indemnisation se
prescrivent, en cas de vente publique, par trois mois a dater de
1'adjudication et, en cas de vente de gre a gre, par trois mois a dater
de la notification de cette vente au vendeur initial, si une telle
notification a etc faite et, dans le cas contraire, par deux ans a dater
de la transcription de 1'acte de vente.



A-72/2-90/91 - 67 - . A-72/2- 90/91

VIII. Varia

Artikel 23

De kopers verbinden er zich toe het .gekochte goed, voor de
volledige vervangingswaarde van de gebouwen, tegen brand, blik-
sem en ontploffingen allerhande te verzekeren bij een Belgische of
een in Belgie gevestigde verzekeringsmaatschappij, de premies
regelmatig te betalen en 'het verzekerd kapitaal regelmatig te laten
aanpassen.

Artikel 24

Indien nieuwe werken van bestrating, aanleg van voetpaden,
afsluitingen, leidingen, enz.-.., enz..., nodig mochten worden geacht
door de verkoper zunen de kopers een evenredig deel van de kosten
dezer werken moeten ten laste nemen.

De geschillen, weike dienaangaande zouden kunnen rijzen, zullen
in de eerste plaats aan de appreciatie van de Nationale Maatschappij
voor de Huisvesting voorgelegd worden.

Indien er geen regeling in der minne mogelijk blijkt zai het geschil
beslecht worden door de ter zake bevoegde rechtbanken.

VIII. Divers

Article 23

' Les acquereurs s'engagent a assurer Ie bien acquis pour sa valeur
totale de remplacement centre 1'incendie, la foudre et les explosions
ainsi que centre Ie recours des voisins, aupres d'une compagnie
d'assurances beiges ou etablie en Belgique, & payer regulierement
les primes et a faire adapter regulierement Ie capita) assure.

Article 24

Si des travaux nouveaux de pavages, trottoirs, clotures, canalisa-
tions, etc... sont juges necessaires par Ie vendeur, les acquereurs
devront supporter une part proportionnelle du coflt de ces travaux.

Les differends qui pourraient surgir & ce sujet seront sou.mis en.
premier lieu a 1'appreciation de la Societe Nationale du Logement.

Dans Ie cas ou il ne pourrait etre resolu Si 1'amiable, Ie litige sera
tranche par les tribunaux competents en la matiere.

Artikel 25 Article 25

De kopers zijn er eventueel toe gehoudenjaariijks, op een door de
verkoper te bepalen tijdstip, hun evenredig aandeel te betalen in de
uitgaven weike veroorzaakt worden door of weike rechtstreeks Of
onrechtstreeks verband houden met de oprichting, het beheer en het
onderhoud van bestaande 'of tot stand te brengen gemeenschappe-
lijke voorzieningen evenals met de oprichting, het beheer en het
onderhoud van bestaande of aan te leggen. gedeelten weike voor
gcmeenschappelijk gebruik worden ten dienste gesteld van de
eigenaars van goederen weike van de vennootschap voortkomen of
van huurders van goederen die steeds eigendom gebleven zijn van
voornoemde vennootschap en gelegen zijn in dezelfde localiteit,
zonder dat het vereist is dat zij daarom deel uitmaken van dezelfde
wijk, zoals parken, wandelwegen, beplantingen, grasperken, wegen,
sociale gebouwen, TV- en radiodistributie-antennes of -netten,
enz..., enz...

Deze opsomming is louter exemplatief.

Het evenredig aandeel, waarvan sprake in voorgaande alinea, zai
door de kopers aan de verkoper betaald worden binnen de maand na
er toe uitgenodigd te zijn.

Indien die uitnodiging meer dan een maand zonder gevolg blijft,
kan het verschuldigd bedrag, na ingebrekestelling bij een ter post
aangetekend schrijven, met 10 % verhoogd worden bij wijze van
forfaitaire vergoeding en dit onafgezien van de verdere onkosten van
vervolging.

Tot waarborg van de regelmatige betaling van hun evenredig
aandeel zullen de kopers bovendien bij het verlijden der authentieke
akte in handen van de verkoper een som van 2.500 fr. consigneren,
zonder dat hun daarop interest zai verschuldigd zijn.

Deze som kan, naar gelang van de stijging van het prijsindexcijier
bij consumptie van het Rijk, door de verkoper verhoogd worden tot
een bedrag overeenstemmend met het jaariijks evenredig aandeel
door de kopers te betalen. Bovendien zai, bij eventuele latere
verkoop, om weike reden ook, deze som van 2.500 fr. (eventueel
verhoogd zoals hierboven bepaald) bij de verkoper op naam van de
nieuwe koper renteloos gedeponeerd blijven en dit op grond van de
in-de-plaatsstelling, doch deze laatste zai het bewuste bedrag aan de
vroegere koper terugbetalen. Dezelfde regeling zai« mutatis mutan-
dis » ook gelden voor alle latere eigendomsoverdrachten van het
goed,

Les acquereurs seront eventuellement tenus de payer annuelle-
ment, aux epoques a fixer par Ie vendeur, leur part proportionnelle
dans les depenses occasionnees par ou se rapportant directement ou
indirectement a I'etablissement, la gestion, 1'entretien des services
communs existants ou a creer ainsi qu'a 1'etablissement, la gestion et
1'entretien des parties, existantes ou a creer, destinees a 1'usage
commun des proprietaires de biens provenant de la societe ou des
locataires de biens restant propriete de ladite societe et sis dans la
meme localite, sans qu'il soit pour cela necessaire qu'ils fassent

,partie de la meme cite, tels que pares, pietonniers, plantations,
pelouses, voiries, immeubles sociaux, antennes ou reseaux de
distribution de TV et de radio, etc... etc...

Cette enumeration est purement exemplative.

La part proportionnelle dont il est question au precedent alinea
sera payee par les acquereurs au vendeur dans un delai d'un mois
apres y avoir ete invites.

Si 1'invitation a payer est restee plus d'un mois sans suite. Ie
montant du peut, apres mise en demeure -signifiee par lettre
recommandee, etre majore de 10 % a titre d'indemnite forfaitaire,
et ce, sans prejudice d'autres frais de poursuite.

En garantie du paiement regulier de leur part proportionnelle, les
acquereurs consigneront en outre, entre les mains du vendeur, au
moment de la passation de 1'acte authentique, une somme de
2.500 F, non remuneratoire d'interets.

Cette somme peut, suivant la hausse de i'indice des prix & la
consommation du Royaume, etre portee a un montant correspon-
dant il la quote-part annuelle proportionnelle a^ payer par 1'acque-
reur. En outre, en cas de vente ulterieure pour quelque raison que ce
soit, cette somme de 2.500 F (eventuellement majoree comme dit ci-
dessus) restera. deposee sans interet chez Ie vendeur au nom du
nouvel acquereur, et cela en vertu de la substitution, mais ce dernier
remboursera ce montant a 1'acquereur precedent. La meme regle
sera appliquee' « mutatis mutandis » pour tous les transferts ulte-
rieurs de la propriete du bien.
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Artikel26

In geval bij het veriijden van de authentieke akte de aanpassings-
werken van de wijk, waar het verkochte goed gelegen is, nog niet
volledig zouden uitgevoerd zijn en zo bij de verdeling van de emit
voortvloeiende kosten, de werkelijke kostprijs van het vervreemde
goed hoger moest liggen dan de oorspronkelijk vastgestelde ver-
koopprijs kunnen de kopers ertoe verplicht worden een naar
evenredigheid bepaalde bijkomende som te betalen waarvan het
bedrag bij het eerste verzoek in handen van de verkoper zai dienen
gestort te worden.

Article 26

Dans Ie cas ou, lors de la passation de 1'acte authentique de vente,
les travaux d'amenagement du quartier ou 1'immeuble est situc, ne
seraient pas termines et que, du fait de la repartition des frais h
resulter de leur achevement. Ie cout reel du bien vendu depasserait
Ie prix de vente initialement fixe, les acquereurs seront tenus de
payer un supplement proportionnel dont Ie montant sera vers^ a la-
premiere requisition du vendeur.

Artikcl 27 • . Article 27

Alle bepalingen van onderhavig bestek zijn van toepassing op alle
verkopen door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting of
door de door haar erkende vennootschappen gedaan voor zover er
niet van afgeweken wordt in de bijzondere voorwaarden van de akte
houdende verkoop.

Een exemplaar van het huidige algemeen bestek zai bij het
veriijden aan de koopakte na voorlezing aan de kopers overhandigd
worden en de akte houdende verkoop zai vermelden dat het
algemeen bestek, dat er integraal deel van uitmaakt :

- ofwel gerangschikt werd onder de minuten van notaris ... te ...
geregistreerd onder nr. ... en overgeschreven werd op het .
Hypotheekkantoor te .... boekdeel ..., biz. ...;

- ofwel als bijiage gevoegd is bij de akte en waarvan het integrerend
deel uitmaakt, betreft'ende de verkoop door dezelfde verkoper
van het goed (huis ...) gelegen ..., en die verleden werd op datum
van ... voor notaris ..., te ..., geregistreerd onder nr. ... te ..., en
overgeschreven in het... kantoor der hypotheken te ... onder ...,
boekdeel .... biz. ...

Indien dit niet het geval is, wordt onderhavig algemeen bestek
« ne varietur » ondertekend door de partijen en de instrumente--
rende notaris om gehecht te blijven aan en integrerend deel uit te
maken van de verkoopakte heden verleden voor notaris .... te ...

Toutes les dispositions du present cahier des charges sont applica-
bles a toutes les ventes realisees par la Socicte Nationale du
Logement ou par ses societes agreees pour autant qu'il n'y soit pas
deroge par les conditions speciales de 1'acte authentique de vente.

Un exemplaire du present cahier general des charges sera remis
apres lecture aux acquereurs lors de la passation de 1'acte de vente et
il sera mentionne dans 1'acte authentique de vente que Ie cahier
general des charges, qui en fait partie integrante, est :

- ou bien classe parmi les minutes du notaire ..., a ..., enregistre
sous Ie n° ... et inscrit au bureau des hypotheques de ..., volume
...,p...;

- ou bien annexe h 1'acte dont il fait partie integrante, relatif a la
vente par Ie meme vendeur du bien (maison ...), sis ... ct qui a ete
passe Ie ... devant Ie notaire ..., a^ . . . , enregistre sous Ie n°..., a ...
et inscrit au ... bureau des hypotheques a ..., sous Ie n°..., volume
...,p. ...

Si ce n'est pas Ie cas. Ie present cahier des charges sera signe « ne
varietur » par les parties et Ie notaire instrumentant, pour demeurer
annexe & et faire partie integrante de 1'acte passe devant Ie notaire ...
a ...
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BIJLAGE4 ANNEXE 4

NATIONALE MAATSCHAPPIJ
VOOR DE HUISVESTING

SOCIETE NATIONALE
DU LOGEMENT

1 bijiage : Bestek NM/V.82, houdende algemene voorschriften,
lasten, voorwaarden en bedingen van toepassing bij de
verkoop van sociale woningen en eventueel andere
gebouwen of gedeelten ervan toebehorend hetzij aan de
Nationale Maatschappij voor de Huisvesting zeif, hetzij
aan de bouwmaatschappijen tot nut van het algemeen,
door haar erkend.

1 annexe : Cahier SN/V.82 contenant les prescriptions, charges,
clauses et conditions generates applicables en cas de
vente de logements sociaux et eventuellement d'autres
constructions appartenant a la Societe Nationale du
Logement elle-meme ou aux societes immobilieres de
service public agreees par elle.

MODEL VAN AKTE HOUDENDE VERKOOP
VAN GEBOUWDE ONROERENDE GOEDEREN

MODELE D'ACTE DE VENTE
DE BIENS IMMOBILDERS BATIS

Voorafgaande opmerkingen Remarques preliminaires

1. Onderhavige modelakte zai « mutatis mutandis » gebruikt
worden bij eike verkoop en ruiling, alsmede bij eike vestiging van
erfpachten en recht van opstal van onroerende goederen toebeho-
rend hetzij aan de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting zeif,
hetzij aan de door haar erkende bouwmaatschappijen tot nut van het
algemeen en dit zonder onderscheid of het gaat om eengezinswomn-
gen of om appartementen, handelshuizen, autobergplaatsen, kan-
toor- ofhandelsruimten, enz..., al dan niet verkocht overeenkomstig
het nagestreefde maatschappelijk doel en ongeacht de opgelegde
bestemming.

2. Wanneer het eigendommen betreft verkocht door bovehver-
melde bouwmaatschappijen tot nut van het algemeen kan de desbe-
treffende akte slechts in authentieke vorm verleden worden nadat de
betrokken maatschappij overeenkomstig de desbetreffende wetge-
.ving, reglementering en statuten uitdrukkelijk door de Nationale
Maatschappij voor de Huisvesting zai gemachtigd zijn bedoeld goed
aan betrokken kopers te verkopen, wat zai blijken uit de vooriegging
van hot goedgekeurd « voorstel tot verkoop ».

3. Elk beding, voorschrift of voorwaarde vermeld in het algemeen
bestek NM/V.82 dat strijdig is met de bijzondere voorwaarden
vermeld in onderhavige akte, blijft zonder uitwerking.

Op ... (dag, maand en jaar), v66r ons ..., Notaris met standplaats te

1. Le present modele sera utilise « mutatis mutandis ». pour
chaque vente ou echange (de meme que pour tout etablissement de
bail emphyteotique ou de droit de superficie) de biens immobiliers
appartenant soit a la Society Nationale du Logement elle-meme, soil
a une societe immobiliere de service public agreee par elle, et ce,
sans distinction, qu'il s'agisse de maisons unifamiliales ou d'apparte-
ments, de maisons de commerce, de garages, bureaux, locaux
commerciaux, etc..., que la vente se fasse ou non conform.ement au
but social poursuivi et quelle que soit la destination donnee au bien.

2. Lorsqu'il s'agit de proprietes vendues par les societes immobi-
lieres de service public, 1'acte ne pourra etre passe en sa forme
authentique que lorsque la societe interessee aura ete autorisee
expressement par la Societe Nationale du Logement, conformement
a la legislation et la reglementation en la matiere ainsi qu'aux statuts,
a vendre le bien en question aux acquereurs en cause, ce qui
resultera de la presentation de la formule « proposition de vente »
approuvee.

3. Toute clause, prescription ou condition mentionnee dans le
cahier SN/V.82 qui serait en contradiction avec les conditions
particulieres mentionnees dans'le present acte, est sans effet.

L'an mil neuf cent..., le ... jour du mois de..., par devant nous,
Maltre ... notaire, residant a ...

Zijn verschenen : Ont comparu

1. De bouwmaatschappij tot nut van het algemeen, erkend door
de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting onder nr. ... in
datum van ..., gei'matriculeerd op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel te ... onder nr. ... in het register van de burgcriijke
vennootschappen die de vorm van een handelsvednootschap aange-
nomen hebben, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ...
en waarvan de statuten, zoals tot op heden gewijzigd, gepubliceerd
werden in dc bijiagen van het Belgisch Staatsblad van ... biz. ...
onder hummer ... en ... (aanvullend met de verschillende verwijzin-
gen), alhier vertegenwoordigd door de heren ... respectief ... en ...
van genoemde vennootschap, handelend ten einde dezer in hun
genoemde hoedanigheid overeenkomstig de bepalingen van arti-
kel(s) ... van de statuen van de instelling.

1. La societe immobiliere de service public..., societe civile ayant
emprunte la forme d'une societe commerciale, inunatriculee au
greffe du Tribunal de Commerce de ..., sous le n°... dans le registre
des societes civiles ayant emprunte la forme d'une societe commer-
ciale, agreee par la Societe Nationale du Logement sous le n",... en
date du ..., ayant son siege social a .... et dont les statuts, tels que
modifies jusqu'a present, ont ete publics aux annexes du Moniteur
beige du ..., p. ..., sous le n°... et ... (a.completer des diverses
modifications) representee ici par Messieurs... respectivement... et
... de ladite societe. Agissant en leur ci-dite qualite respective
conformement aux dispositions de 1'article ... des statuts de la
societe.

of ou

(krachtens volmachtakte verleden voor Meester ..., Notaris te ..., op
..., hierna genoemd « de verkoper »

en vertu d'une procuration authentique leur accordee par acte passe
devant Maitre ..., notaire a ..., le ..., societe denommee ci-apres
«le vendeur »
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of
krachten volmachtakte verleden voor Meester... Notaris te ..., op ...
hierna genoemd « de verkoper »

of
1. De Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, instelling van

openbaar nut:

- waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Brussel (1040),
Breydelstraat 12;

- beheerst door de wet van 16 maart 1954, betreffende de controle
op sommige instellingen van openbaar nut;

- opgericht in datum van 15 april 1920 bij akte verleden voor
Meester AuguSte Scheyven, notaris te Brussel, als burgerlijke
vennootschap die de vorm van een handelsvennootschap aangeno-
men heeft;

- waarvan de statuten, vastgelegd bij dezelfde akte, goedgekeurd
werden bij koninklijk besluit van 21 april 1920, op grond van de
beschikkingen vervat in artikel 1 van de wet van 11 oktober 1919,
thans afgeschaft krachtens de bepalingen van artikel 2, lid 1 van de
wet van 2 juli 1971, tot bekrachtiging van het koninklijk' besluit
van 10 december 1970, houdende de Huisvestingscode, en vervan-
gen door artikel 10 van bedoelde code, een eerste maal gewijzigd
werden. bij koninklijk besluit van 26 September 1956, op grond van
de bepalingen van artikel 25, lid 2, van de wet van 27 juni 1956, en
vervolgens bij akten verleden v66r Meester Pierre Van Halteren
in data van 7 april 1959 en 6 September 1966, goedgekeurd bij
koninklijk besluit van 21 december 1966;

- geTmmatriculeerd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Brussel onder nr. 98 in het register van de burgerlijke
vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap
aangenomen hebben;

- alhier vertegenwoordigd door haar Directeur-generaal, (naam en
adres) ... handelcnde in zijn genoemde hoedanigheid op grond
van artikel 26 van de statuten der instelling, hierna genoemd « de
verkoper »;

- alhier vertegenwoordigd door (naam van een erkende vennoot-
schap aan wie eventuee) bijzondere volmacht zou verieend
worden en voor wie optreden ...), hierna genoemd « de verko-
per »;

ou
en vertu d'une procuration authentique leur accordee par acte passe
devant Maitre ..., notaire a ..., Ie ..., societe denommee ci-apres «i Ie
vendeur »

ou
1. La Societe Nationale du Logement, organisme d'interet

public ;

- dont Ie siege social est fixe a Bruxelles (1040), rue Breydel 12;

- regie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrflle de certains
organismes d'interet public;

- constituee en date du 15 avril 1920 par acte passe devant Mattre
Auguste Scheyven, notaire a Bruxelles, comme societe civile
ayant adopte la forme d'une societe commerciale;

- dont les statuts, fixes par Ie meme acte, ont ete approuves par
1'arrete royal du 21 avril 1920, sur la base des dispositions de
1'article 1" de la loi du 11 octobre 1919, actuellement abroges en
vertu des dispositions de 1'article 2, alinea 1" de la loi du 2 juillct
1971, confirmant 1'arrete royal du 10 decembre 1970 portant Ie
Code du Logement et remplace par 1'article 10 de ce code, et ont
ete modifies une premiere fois par 1'arrete royal du 26 septembre
1956 en vertu des dispositions de 1'article 25, alinea 2° de la loi du
27 juin 1956, et ensuite par les actes passes devant Maitre Pierre
Van Halteren en date des 7 avril 1959 et 6 septembre 1966,
approuvee par 1'arrete royal du 21 decembre 1966;

- immatriculee au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles,
sous Ie n° 98 dans Ie registre des societes civiles ayant emprunte la
forme d'une societe commerciale;

- representee ici par son Directeur general (nom et adresse) ...,
agissant en sa dite qualite conformement a 1'article 26 des statuts
de 1'institution, denommee ci-apres « Ie vendeur »;

- representee ici par (nom d'une societe agreee a laquelle une
procuration speciale serait accordee et pour laquelle agisscnt ...),
denommee ci-apres « Ie vendeur »;

2. De heer ... (geborcn op ...; beroep ...) en zijn echtgenote
(geboren op .,.; beroep .,.), die hij ten einde dezer, voor zover
nodig, bijstaat en machtigt, mevrouw ... samenwonend te ...,
gehuwd onder het stelsel van ... (volgens huwelijkscontract verleden
v66r Meester ... notaris tc ..., in datum van ...), ten einde dezer
optredcnd voor rekening van de tussen hen bcstaande huwelijksge-
meenschap (of als medeeigenaars elk voor de helft in geval van
scheiding van goederen), hierna genoemd « de kopers »; weike
comparanten ons verklaard hebben onder elkaar volgende overeen-
komst te hebben gesloten :

ct •
2. Monsieur ... (ne Ie ...; profession ...) etson epousee (nee Ie ...;

profession ...) qu'aux fins du present acte et pour autant que de
besoin, il assiste et autorise, Madame ... domicilee ensemble a .,.,
maries sous Ie regime de ..., (suivant contrat de manage passe
devant Maitre ..., notaire a ..., en date du ...), agissant pourcompte
de la communaute existante entre eux (ou comme coproprietaire
chacun pour la moitie en cas de separation de biens), denommcs ci-
apres « Les acquereurs », lesquels comparants nous ont declare
avoir convenu entre eux comme suit ;

I. VERKOOP (IN VOLLE EIGENDOM)

1. De verkoper verklaart hierbij het hieronder beschreven onroe-
rend goed in voile eigendom (of naar gelang dat het geval zich
voordoet onder het stelsel van «Erfpacht », of « Recht van
Opstal ») te willen verkopen, onder voorbehoud van voorkoop en
uitoefening van het recht van wederinkoop, onder de algernene
bedingen en voorwaarden zoals zij in onderhavige akte en in haar
bijiage waarvan sprake in aritkel IV A, van onderhavige akte, en die
er integrerend deel van uitmaakt, werden bedongen.

2. De kopers verklaren op hun beurt bovenbedoelde verkoop,
onder dezelfde voorwaarden en bedirigen te aanvaarden en zij
vcrbinden zich vanaf heden en voor de toekomst die voorwaarden en
bedingen in alle omstandigheden na te leven,

I. VENTE (EN PLEINE PROPRIETE)

1. Le vendeur declare, par les presentes, vouloir vendre 1'immeu-
ble decrit ci-dessous en pleine propriete (ou, selon le cas, ceder en
emphyteose ou en superficie) sous reserve du droit de remere, aux
clauses et conditions generales stipulees dans le present acte et dans
son annexe, dont question a 1'article IV A du present acte, qui en fait
partie integrante.

2. Les acquereurs declarent a leur tour accepter cette vente, aux
memes clauses et conditions et s'engagent des ce jour ct pour lors a
respecter ces clauses et conditions en toutes circonstantes.
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II. BESCHRIJVING VAN HET GOED II. DESCRIPTION DU BIEN

Provincie : ... Province : ...
Arrondissement : ... Arrondissement : ...
Gemeente : ... Commune : ...
Wijk : ... Quartier : ...

(naar gelang van het geval : (selon 1e cas) :

- een eengezinswoning (met eventuele aanhorigheden) en erbij
horende grond, alles zoals het staat en gelegen is te ...,... straat,
nr. ..., gekadastreerd sectie ... nr. ... hebbende een oppervlate
van ..., palende aan...

une maison unifamiliale (avec dependances eventuelles) et Ie
terrain y attenant. Ie tout situe a ..., rue ..., n° ..., cadastree
section ... d'une superficie de ..., tenant a ...
telle qu'elle figure sous Ie lot n° ... au plan de mesurage et de
bornage ci-annexe, dresse Ie ... par M. ..., geometre a ..., en date
du ... lequel plan est a 1'instant signe « ne varietur » par les parties
et Ie notaire instrumentant et qui restera annexe au present acte.

zoals verder afgebeeld staat, onder lot nr...., op bijgaand plan van
meting en afpaling, opgemaakt door de beer ... landmeter te ... in
datum van ..., welk plan thans « ne varietur » door de partijen en
de instrumenterende notaris wordt ondertekend en als bijiage aan
onderhavige akte zai gehecht blijven,

of ou

• Residentie : ...
• Een appartement, deel uitmakend van bovenvermeld wooncom-

plex, zijnde type ... nr. ... met een oppervlakte van ... m2,
omvattende, benevens de medeeigendom tot. beloop van ...
duizendsten van alle gemeenschappelijke delen van bedoeld
wooncomplex en bijhorende grond, de voile en onverdeelde
eigendom van volgende privatieve gedeelten (beschrijving, aantal
plaatsen, enz...)
gelegen op (verdieping, links of rechts van lift, (nr. ...) voor of
achtergevel, enz... eventuele kelderruimte of bergplaats).
Zoals verder beschreven in de basisakte en het algemeen regle-
ment van medeeigendom verleden voor notaris ..., te ..., op ...
overgeschreven ... en waarvan een exemplaar aan onderhavige
overeenkomst gehecht is.

Residence : ...
Un appartement, faisant partie du complexe cite ci-dessus, du
type ..., n°..., ayant une superficie de ... m2, comprenant, outre la
copropriete a concurrence de ... milliemes de toutes les parties
communes du complexe residentiel en question et du terrain y
attenant, la propriete pleine et indivise des parties privatives
suivantes (description, nombre de pieces, etc...), sis a (au) (etage,
gauche ou droite de 1'ascenseur (n"), facade avant ou arriere, etc.
... eventuellement cave ou remise).
Tel que decrit en outre dans 1'acte de base et dans Ie reglement
general de copropriete passe devant Ie notaire ..., a .... Ie ...,
transcrit Ie ... et dont un exemplaire est annexe au present acte.

o f : ou

een handelshuis, of een winkelruimte,
• een kantoorruimte, een autobergplaats, enz...

- une maison de commerce, un local de commerce,
- un ou des bureaux, un garage ...

III. OORSPRONG VAN EIGENDOM

De verkoper verklaart eigenaar te zijn van het hierboven beschre-
ven good wat betreft de gebouwen omdat hij ze zeif en op zijn kosten
heeft opgericht of laten oprichten en van de grond omdat hij hem
verworven heeft, als deel van een groter geheel, van ...

(Nota : De instrumenterende notaris dient minstens de vorige
overgeschreven titel aan te halen met de nodige verwijzingen naar de
notaris v66r wie hij werd verleden en het hypotheekkantoor waar hij
overgeschreven werd). De kopers verklaren zich te vergenoegen met
de oorsprong van eigendom zoals hierboven aangegeven en van de
verkoper geen andere titel te eisen dan een uitgifte van onderhavige
akte.

in. ORIGINE DE LA PROPRIETE

Le vendeur declare etre proprietaire du bien decrit ci-dessus, en
ce qui conceme les batiments, pour les avoir construits ou fait
construire lui-meme ou a ses frais, et, en ce qui concerne 1e terrain,
pourFavoir acquis, comme partie d'un plus grand ensemble, de ...

(Note : Le notaire instrumental mentionnera au moins les titrcs
transcrits anterieurement - avec les references necessaires au notaire
devant lequel ils ont ete passes ainsi que 1e bureau des hypotheques
ou ils ont ete transcrits). Les acquereurs declarent se contenter de
1'origine de propriete telle qu'elle est indiquee ci-dessus et ne pas
exiger du vendeur d'autre titre qu'une expedition du present acte.

IV. VOORWAARDEN

A. Algemene voorwaarden (1)

De in onderhavige akte bedoelde verkoop is gedaan en aangeno-
men onder de algemene voorschriften, lasten, voorwaarden en
bedingen bepaald zowel in onderhavige akte als in haar bijiage, het
bestek NM/V.75, toepasselijk op de verkoop van sociale woningen
en eventueel andere constructies opgericht of verworven door de
Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, of door de bouwmaat-
schappij tot nut van het algemeen door haar erkend.

IV. CONDITIONS

A. Conditions generates (1)

La vente faisant 1'objet du present acte est faite et acceptee aux
prescriptions, charges, clauses et conditions stipulees tant dans 1e
present acte que dans son annexe, 1e cahier SN/V.75, applicables a la
vente de logements sociaux et, eventuellement, aux autres batiments
construits ou acquis par la Society Nationale du Logement ou par les
societes immobilieres de service public, agreees par elle.
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Een exemplaar van becloeld bestek, waarvan de kopers verklaren
kennis te hebben omdat ze er de voorleyng van aanhoord hebben zai
aan onderhavige akte gehecht worden als'bijiage, na echt te zijn
verklaard en door de partijen « ne varietur » te zijn ondertekend en
door de instnimenterende notaris te zijn voorzien van de vermelding
« bijiage », om er integraal en onafscheidbaar deel van uit te maken
en er samen mede geregistreerd en overgeschreven te worden ten
kantore der hypotheken (tenzij dit bestek bij afzonderlijke akte
reeds vroeger gedeponcerd werd om gerangschikt te worden onder
de minuten van een in hetzelfde hypothecair ambtsgebied gevestigde
notaris, in welk gcval de tekst zai aangepast worden als vermeld sub
(1) hieronder (a of b).

(1) In geval van eenmalige registratie en overschrijving. van het
bestek NM/V.82 met verwijzing ernaar in de daarop volgende
verkoopakten dient volgende tekst te worden gebruikt :

Un exemplaire de ce cahier, dont les acquereurs declarent avoir
connaissance pour en avoir entendu lecture, sera annexe au present
acte, apres avoir ete certifie sincere, et signe « ne varietur » par les
parties et revetu de la mention « annexe » par Ie notaire instrumen-
tant pour en faire partie integrante et inseparable et etre enregistre
et transcrit en meme temps au bureau des hypotheques (a Inoins que
ce cahier ait deja ete depose anterieurement par acte separe pour
etre classe parmi les minutes d'un notaire etabli dans Ie meme
ressort hypothecaire, auquel cas Ie texte sera adapte comme
mentionne au point (1) ci-dessous (a ou b).

(1) Au cas ou Ie cahier SN/V.82 est enregistre et transcrit une seule
fois et qu'on s'y refere dans les actes de vente suivants, il
convient d'utiliser Ie texte suivant :

A. Algemene voorwaarden A. Conditions generates

De in onderhavige akte bedoelde verkoop is gedaan en aangeno-
men onder de aigemene voorschriften, lasten, voorwaarden en
bedingen bepaald zowel in de onderhavige akte als in haar bijiage,
het bestek NM/V.82, toepasselijk op de verkoop van sociale
woningen en eventueel andere constructies opgericht of verworven
door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting of door de
bouwmaatschappijen tot nut van het algemeen door haar erkend,

a) ofwel (en deze formule is o.i. te verkiezen om haar grotere
rechtsveiligheid) - bestek dat door de verkoper bij eenzijdige
akte gedeponeerd werd om gerangschikt te worden. onder de
minuten van notaris ..., te .... op datum van ..., geregistreerd
werd onder nr. ... te ... en overgeschreven in het kantoor der
hypotheken te .... onder nr. ..,, boekdeel ... biz. ...;

b) ofwel (2de mogelijkheid) - bestek dat als bijiage gevoegd is bij de
akte en waarvan het integrerend deel uitmaakt, betreffende de
verkoop door dezelfde verkoper van het goed (huis ...) gelegen
... en die verleden werd op datum van ... v66r notaris ..., te ....
geregistreerd onder nr. ... te ... en overgeschreven in het ...
kantoor der hypotheken te ..., onder nr. ... boekdeel ..,, biz. ...

La vente faisant 1'objet du present acte est faite et acceptee aux
prescriptions, charges, clauses et conditions stipulees tant dans Ie
present acte que dans son annexe. Ie cahier SN/V.82, applicables a la
vente de logements sociaux et, eventuellement, aux autres bailments
construits ou acquis par la Societe Nationale du Logement ou par Jes
societes immobilieres de service public, agreees par elle,

a) ou bien (et cette formule merite la preference parce qu'clle ofire
plus de garantie sur Ie plan juridique) - cahier depose par Ie
vendeur, par acte unilateral, pour etre classe parmi les minutes
du notaire ...,a ....aladatedu ..., enregistre sous Ie n°... a ... et
transcrit au bureau des hypotheques de ..., sous te n"..., volume
...,p....

, b) ou bien (2° possibilite) - cahier annexe a 1'acte dont il fait partie
integrante, concemant la vente faite par Ie meme vendeur du
bien (maison ...), sis ..., et qui fut passe Ie ... dcvant Ie notaire
.... a ..., enregistre sous Ie n"..., a ... et transcrit au ... bureau des
hypotheques de ..,, sous Ie n° .... volume ..., p. ...

De kopers verklaren van dit bestek NM/V.82 kennis te hebben
genomen zowel door er een exemplaar te hebben van ontvangen v66r
het verlijden van onderhavige akte als door de lezing ervan gegeven
op dit ogenblik door de instnimenterende notaris; zij verklaren het
genoemd bestek te aanvaarden in al zijn bepalingen en voorwaarden
en erkennen dat het integrerend en onafscheidbaar deel uitmaakt
van onderhavige akte.

Les acquereurs declarent avoir pris connaissance de ce cahier des
charges tant pour en avoir recu un exemplaire avant la passation du
present acte que pour en avoir entendu donner lecture a ce moment
par Ie notaire instrumental; ils declarent accepter ce cahier dans
toutes ses dispositions et conditions et reconnaissent qu'il fait partie
integrante et inseparable du present acte.

B. Bijzondere voorwaarden

Hier kunnen allerlei particulariteiten, eigen aan de verrichting,
« ad hoc » ingelast worden en kan er in voorkomend geval gedongen
worden dat zekere bepalingen van het algemeen bestek (nader te
preciseren) niet zullen van toepassing zijn op een bepaalde akte.

B. Conditions speciales

Ici peuvent etre inserees toutes particularites « ad hoc » propres a
1'operation et peut. Ie cas echeant, etre stipule que certaines
dispositions du cahier general (a preciser) ne seront pas applicables
au present acte.

V. PRIJS

De verkoop geschiedt tegen betaling van een prijs, in totaal van ...
Belgische frank, waarvan de verkoper erkent ontvangen te hebben
van de kopers een bedrag groot ... frank (v66r het verlijden van
onderhavige akte ofterstond in tcgenwoordigheid van ons, notaris),
waarvan kwijting eventueel dubbel gebruik uitmakend met alle
andere kwijtingen voor heden gegeven betreffende hetzelfde voor-
werp.

V. PRIX

La vente se fait moyennant paiement d'un prix de ... francs beiges
en total que Ie vendeur reconnait avoir recu des acquereurs, a
concurrence de ... (anterieurement au present acte ou a 1'instant en
presence de Nous, Notaire), dont quittance, faisant eventuellement
double emploi avec toutes autres quittances donnees avant ce jour
pour Ie meme objet.

Het saldo van bedoelde prijs, zegge ... frank, onmiddellijk inbaar
vanaf heden, omvat :

Le solde du prix, soil... francs, immediatement exigible a compter
de ce jour, comprend :
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1. de som van ... frank, zijnde het bedrag van de Staatspremie
toegekend krachtens het koninklijk besluit van 10 augustus 1967,
zoals het tot op heden werd gewijzigd (of krachtens de ter zake
vigerende wetgeving, koninklijke besluiten ofreglementeringen),
waarvan kwijting onder voorbehoud van latere vereffening van
dit bedrag door de Staat ten bate van de verkoper;

2. (in voorkomend geval) de som van ... frank, zijnde het bedrag
van de premie toegekend door de provincie, waarvan kwijting
onder voorbehoud van latere vereffening van dit bedrag door de
provincie ten bate van de verkoper;

3. de som van ... frank, weike door de kopers met eigen middelen
betaald wordt, waarvan kwijting;

4. Iste versie
de som van ... frank, weike door de kopers met ontleende gelden
betaald wordt, waarvan kwijting;
2de versie
de som van ... frank, weike tot ontlasting van de verwervers door
de kredietmaatschappij ... waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te ... zai betaald worden op grond van een akte
houdende hypothecaire lening, weike door ondergetekende
notaris, onmiddellijk na onderhavige akte zai verieden worden
en waarvan kwijting onder voorbehoud van effectieve betaling en
verlijden van bovenbedoelde hypothecaire leningsakte.
Bedoelde lening zai gewaarborgd worden door een conventio-
nele hypotheek te nemen in eerste rang voor een bedrag in
hoofdsom van ... frank met inbegrip van de enige schuldsaldo-
verzekering te vermeerderen met een bepaald bedrag voor
intresten en bijkomende onkosten.

1. la somme de ... francs, constituant Ie montant de la prime allouee
par 1'Etat en vertu de I'arrete royal du 10 aout 1967, tel qu'il est
modifie jusqu'a ce jour (ou en vertu de la legislation, des arretes
royaux ou des reglementations en vigueur en la matiere), dont
quittance sous reserve de liquidation ulterieure de ce montant par
1'Etat au profit du vendeur;

2. (Ie cas echeant) la somme de ... francs, constituant Ie montant de
la prime allouee par la province, dont quittance, sous reserve de
liquidation ulterieure de ce montant par la province du benefice
du vendeur;

3. la somme de ... francs, payee par les acquereurs avec leurs
moyens propres, dont quittance;

4. I" version
la somme de ... francs, payee par les acquereurs au moyen de
fonds empruntes, dont quittance;
2' version
la somme de ... francs, qui sera payee a la decharge des
acquereurs par la societe de credit... ay ant son siege social a ...,
en vertu d'un acte authentique de pret hypothecaire, qui sera
passe par Ie notaire soussigne, immediatement apres la passation
du present acte et dont quittance sous reserve de paiement
effectif et de la passation dudit acte de pret hypothecaire.

Ce pret sera garanti par une hypotheque conventionnelle consen-
tie en premier rang pour un montant de ... F en principal, y
compris 1'assurance solde restant du, & majorer d'un montant
determine, pour couvrir les interets et frais accessoires.

VI. AMBTSHALVE TE NEMEN BSSCHRIJVING

De Bewaarder der Hypotheken is bij de overschrijving van
onderhavige akte ontslagen van het ambtshalve.

VI. DISPENSE DESCRIPTION D'OFFICE

Le conservateur des hypotheques est dispense de prendre inscrip-
tion d'office lors de la transcription du present acte.

VII. STAATSPREMIE - HYPOTHEEK IN 2de RANG VII. PRIME DE L'ETAT - HYPOTHEQUE EN 2' RANG

Is hier tussengekomen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door
..., luidens een volmacht gegeven in datum van ... en ons thans
voorgelegd om bij onderhavige akte te worden gevoegd, weike
comparant de kopers er uitdrukkelijk aan herinnert, en dit onver-
minderd de voorwaarden, voorschriften en bedingen van de ver-
koop, de verbintenissen aangegaan bij het ondertekenen van de
premicaanvraag overeenkomstig de terzake geldende reglemente-
ring alsook aan de sancties waaraan zij zich blootstellen in geval zij
de voornoemde verbintenissen niet naleven, sancties die overigens
vermeld zijn op de genoemde premieaanvraag.

Est intervenu a ce moment 1'Etat beige, represente par Monsieur
..., en vertu ... d'une procuration en date du ..., produite a 1'instant
devant Nous pour etre annexee a 1'acte, lequel comparant rappelle
expressement aux acquereurs, et ce, sans prejudice aux conditions,
prescriptions et clauses de la vente, les engagements pris lors de la
signature de la demande d'octroi de la prime, conformement a la
reglementafion en vigueur en cette matiere, ainsi que les sanctions
auxquelles ils s'exposent au cas ou ils ne respecteraient pas les
engagements en question, lesquelles sanctions sont d'ailleurs sanc-
tionnees dans la demande d'octroi de la prime susnommee.

Tot zekerheid van de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de
kooppremie, alsook van de betaling van gebeurlijke onkosten en de
aanvullende registratierechten, verklaren de kopers het bij onderha-
vige akte verworven goed met hypotheek te nemen in de ... de rang,
te bezwaren ten voorele van de Belgische Staat (ofwel het betrokken
gewest) wat voor deze aangenomen wordt door zijn hierboven
venoemde mandataris en dit ten belope van :

1. de som van ... frank, zijnde het bedrag van de toegekende
kooppremie;

2. de som van ... frank, zijnde het verschil tussen, enerzijds de
registratierechten berekend tegen het normaal tarief, en ander-
zijds, de registratierechten tegen verminderd tarief krachtens
artikel 52;

3. de vaste som van 5.000 fr. tot zekerheid van de betaling van de
interesten evenals van de eventuele kosten van tenuitvoerlegging.

Pour surete de ces paiements, en capital, interets et frais
eventuels, les acquereurs declarent affecter le bien acquis par le
present acte en hypotheque de ... rang, au profit de 1'Etat beige (ou
de la Region concernee), ce qui est accepte pour celui-ci (ou celle-ci)
par son mandataire nomme ci-dessus, et ce, a concurrence de :

1. la somme de ... francs, montant de la prime d'achat allouee;

2. la somme de ... francs, difference entre les droits d'enregistre-
ment calcules au tarif normal d'une part et les droits d'eriregistre-
ment calcules au tarif reduit en vertu de Particle 52 d'autre part;

3. la somme fixe de 5.000 F en garantie du paiement des interets
ainsi que des frais eventuels de mise en execution.
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ofwel voor het Vlaamse Gewest

Deze hypotheek mag slechts, voor zover ze volledig gedekt is door
de verkoopwaarde (geraamde waarde - te bepalen door de verko-
pende vennootschap) van de woning, in rang voorafgegaan worden
door de hvpothecaire inschrijvingen a), b) en zo verder tot artikel
VIII.

soit pour la Region flamande

Cette hypotheque ne peut, dans la mesure ou elle est entierement
couverte par la valeur venale (valeur estimee - a determiner par la
societe venderesse) du logement, etre precedee en rang que par les
inscriptions hypothecaires ; a), b) ef ainsi de suite jusqu'a 1'article
VIII.

ofwel voor het Brusselse en het Waalse Gewest soit pour les Regions bruxelloise et wallonne

Deze hypotheek mag in rang alleen worden voorafgegaan door de
hypothecaire inschrijvingen :

a) ambtshalve genomcn tot zekerheid van de betaling van de
verkoopprijs;

b) genomen tot zekerheid van de terugbetaling van de hoofdsom,
de interesten en toebehoren van de leningen, vermeerderd met
de enige levensverzekeringspremie en met de onkosten van
tenuitvoeriegging wanneer die leningen bestemd zijn voor de
betaling van de verkoopprijs of van de aanpassingswerken die het
Bestuur voor de Huisvesting, rekening houdend met de samen-
stelling van het gezin noodzakelijk acht.

De Minister die de sector « Huisvesting » onder zijn beleid heeft
of de door hem daartoe gemachtigde ambtenaar verleent de
opheffing met of zonder betaling, van de hypothecaire inschrijvingen
ten bate van de Staat (of Gewest genomen in uitvoering van
onderhavig artikel. Onder dezelfde voorwaarden kan hij rangafstand
toestaan ten voordele van de schuldvorderingen die op een der sub.
a en b bedoelde verrichtingen betrekking hebben.

Ingeval de aankooppremie hoe dan ook ten onrechte zou zijn
toegekend en door de verkoper voorgeschoten zoals bepaald in de
rubriek « Prijs » van onderhavige akte verbinden de kopers zich
ertoe dit ten onrechte ontvangen bedrag op het eerste verzoek van
de bevoegde administratieve diensten onmiddellijk aan de verkoper
terug te betalen alsmede het aanvullend registratierecht (verschil
tusscn normaal tarief en toegepast verminderd tarief) te betalen.
Indien ingevolge weike redcnen of omstandigheden ook deze
betalingen niet zouden uitgevoerd zijn uiterlijk binnen de dertig
dagen na aanmening zai de verkoper gerechjtigd zijn, hetzij de
woning op grond van zijn recht van wederinkoop weder in te
winnen. hetzij de verkoop ervan vanr echtswege nietig te laten
verklaren overeenkomstig de bepalingen in onderhavige akte opge-
nomen en die betrekking hebben op de wederinkoop, respectief de
nietigverklaring in geval van niet naleving van de opgelegde
voorwaarden of aangegane verbintenissen.

Cette hypotheque ne peut etre precedee en rang que par les
inscriptions hypothecaires prises :

a) d'office en garantie du paiement du prix de vente;

b) en garantie du remboursement de la somme en principal, des
interets et accessoires des prets, majores de la prime unique
d'assurance-vie et des frals de mise en execution, au cas ou ces
prets sont destines au paiement du prix de vente ou des travaux
d'amcnagement que 1'Administration du Logement juge neces-
saires, compte tenu de la composition du menage.

Le Ministre, qui a Ie logement dans ses attributions, ou Ie
fonctionnaire delegue par lui a cette fin, donne mainlevee, avec ou
sans paiement, des inscriptions hypothecaires prises au profit de
1'Etat (ou de la Region), en execution du present article. II peut
accorder, dans les memes conditions, un derogation de rang pour les
creances relatives a une des operations dont il est questions sous a)
etb).

Au cas ou la prime d'achat aurait ete accordee a tort et avancee
par le vendeur, comme mentionne dans la rubrique « Prix » du
present acte, les acquereurs s'engagent a rembourser immediate-
ment au vendeur et a la premiere demande des services administra-
tifs competents, la somme recue jndument ainsi qu'a payer le droit
.complementaire d'enregistrement (differences entre le tarif normal
et le tarif reduit qui a etc applique). Si, pour quelque raison ou
circonstance que ce soit, ces paiement n'etaient pas effectucs dans
un delai de trente jours a compter de la date de ladite demande, le
vendeur sera habilite a racheter la maison en application du droit'de
remere dont il dispose ou a faire annuler la vente de plein droit
conformement aux dispositions reprises dans le present acte tou-
chant le remere et 1'annulation de la vente en cas de non-observance
des conditions prescrites ou des engagements pris.

VIII. PREMIE VAN DE PROVINCIE - EVENTUEEL VAN DE
GEMEENTE - HYPOTHEEK IN 3de (OF 4de) RANG

Nota : Zo een premie wordt toegekend door de Provincie en/of de
gemeente zai de instrumenterende nptaris « mutatis mutandis »
handelen zoals hierboven voor de Staat en zich verder schikken naar
de instructies gegeven door het provinciebestuur respectief door het
gemeentebestuur.

VIII. PRIME DE LA PROVINCE (EVENTUELLEMENT DE LA
COMMUNE) - HYPOTHEQUE EN 3- (OU 4' RANG)

Note : Si une prime est accordee par la Province et/ou par la
commune, le notaire instrumentant agira « mutatis mutandis »
comme il est dit ci-dessus pour 1'Etat et so conformera par ailleurs
aux instructions donnees respectivement par ['administration provin-
ciale ou communale.

IX. RECHT VAN WEDERINKOOP EN RECHT VAN VOORKOOP IX. DROIT DE REMERE ET DROIT DE PREEMPTION

1. Recht van wederinkoop

Do verkoper verklaart zich het recht voor te behouden het bij
onderhavige akte verkochte goed terug te nemen mils aan de kopers
wordt terugbetaald de oorspronkelijk betaalde prijs in hoofdsom te
vermeerderen met de andere onkosten waarvan sprake in artikel
1673 van het Burgeriijk Wetboek. Dit recht van wederinkoop wordt
verder beheerst door de bepalingen van artikel 1659 en volgende tot
en met artikel 1673 van hetzelfde wetboek en wordt bedongen voor
een termijn van vijf jaar, ingaande daags na het verlijden van

1. Droit de remere :

Le vendeur declare se reserver le droit de rcprendre le bien vendu
par le present acte, moyennant remboursement aux acquereurs du
prix paye initialement en principal, & roajorer des autres frais dont
question a 1'article 1673 du Code Civil. Ce droit de remere est en
outre regi par les dispositions des articles 1659 et suivants, jusque et
y compris 1'article 1673, du meme Code et est stipule pour un delai
de 5 ans a dater du lendemain du jour de la passation du present
acte, et sera exerce aux conditions et selon les dispositions en la
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onderhavige akte, en zai uitgeoefend worden'onder de voorwaarden
en overeenkomstig de desbetreffende bepalingen zoals vermeld in
het bestek NM/V.75, waarvan sprake in artikel IV A van onderha-
vige akte waarvan het integraal deel uitmaakt.

Rekening houdend met de rechtmatige belangen van de hypothe-
caire schuldeisers, die een lening toegestaan hebben tot gehele of
gedeeltelijke betaling van de in ondserhavige akte vermelde koop-
prijs, gaat de verkoper de uitdrukkelijke en onherroepelijke verbin-
tenis aan slechts tot de wederinkoop over te gaan na integrale •
betaling, in hoofdsom, interesten en bijhorigheden :
a) van de bedragen die op dat ogenblik verschuldigd blijven aan de

hypothecaire schuldeisers die in eerste rang ingeschreven zijn;
b) van de bedragen die op dat ogenblik verschuldigd blijven aan de

hypothecaire schuldeisers die ingeschreven zijn in verdere rang
voor zover het gaat om opcnbare besturen, openbare kredietin-
stellingen of organismen die afhangen van of onderworpen zijn
aan het toezicht van de openbare machten, alsook om kredie.tin-
stellingen die erkend zijn in uitvoering van de wetgeving betref-
fende het aankopen of bouwen van volkswoningen, kleine land-
eigendommen of daarmede gelijkgestelde woningen.
Op te merken valt dat de te betalen bedragen alleszins beperkt
blijven tot het bedrag van de inschrijvingen.
Het batig saldo dat eventueel na die afnemingen zou verschul-
digd blijven zai uitbetaald worden aan de eventueel in verdei-e
rang ingeschreven andere hypothecaire schuldeisers in mindering
van hun schuldvordering,

De kopers geven daartoe voor zover nodig, onherroepelijk
mandaat aan de verkoper om bedoelde terugbetalingen uit te voeren
en die bedragen aan te rekenen op de sommen hen verschuldigd
ingevolge de wederinkoop en zij verbinden zich er toe, vanaf heden
en voor de toekomst, dit te alien tijde te aanvaarden.

2. Recht van voorkoop

De maatschappij-verkoopster beschikt te alien tijde en zonder
*enige beperking van duur, over een recht van voorkoop voor het
geval het onroerend goed, voorwerp van onderhavige akte, om
weike reden ook, uit de hand ofopenbaar zou verkocht worden door
de huidige kopers of door hun rechtverkrijgenden. Dit recht van
voorkoop is de maatschappij-verkoopster voorbehouden ten einde
haar in de mogelijkheid te stellen een met de financiele tussenkomst
van de gemeenschap opgetrokken gebouw in de sector van de sociale"
huisvesting te houden.
De uitoefening van dit recht geschiedt onder de voorwaarden en
zoals bepaald in het voornoemde bestek NM/V.82.

matiere contenues dans le « cahier SNA/.75 » dont question a
1'article IV A du present acte, dont il fait partie intiSgrante.

Compte tenu des interets legitimes des creanciers hypothecaires
qui ont accord^ un pret en vue du paiement total ou partiel du prix
d'achat mentionne dans le present acte, le vendeur s'engage
expressement et irrevocablement & ne pas proceder au remere
qu'apres paiement integral, en principal, interets et accessoires :

a) des montants qui restent ^ ce moment dus aux creanciers
hypothecaires inscrits en premier rang;

b) des montants qui restent & ce moment dus aux creanciers inscrits
en rang subsidiaire, pour autant qu'il s'agisse d'administrations
publiques, d'organismes publics de credit ou d'organismes qui
dependent des pouvoirs publics ou qui sont soumis & leur
controle, de meme que d'organismcs de credit .agrees en execu-
tion de la legislation concernant 1'acquisition ou la construction
de logements sociaux, petites proprietes temennes ou habita-
tions assirailees.
II y a lieu de noter que less montants & payer restant en tout cas
limites au montant des inscriptions.
Le solde crediteur qui resterait eventuellement du apres ces
prelevements sera paye aux autres creanciers hypothecaires
eventuels inscrits en rang subsidiaire, en deduction de leur
creance.

Les acquereurs donnent a cette fin, et pour autant que necessaire,
mandat irrevocable au vendeur pour executor les remboursements
en cause et deduire ces montants des sommes qui leur sont dues par
suite du rachat en remere et ils s'engagent, ^ dater de ce jour et pour
1'avenir, a accepter ceci en tout temps.

2. Droit de preemption

La societe venderesse dispose en tout temps et sans aucune
limitation de duree d'un droit de preemption pour le cas ou le bien
immobilier, objet du present acte, serait pour quelque motif que ce
soit, vendu de gr6 & gre ou publiquement par les acquereurs actuels
ou leurs heritiers de droit. Ce droit de preemption est reserve & la
societe venderesse afin de lui donner la possibilite de maintenir dans
le secteur du logement social un batiment construit avec 1'aide
financiere de la collectivite.
L'exercice de ce droit se fera dans les conditions et suivant les
dispositions prevues dans le cahier SN/V.82.

X. ONDEELBAARHEID - ONKOSTEN X. INDIVISIBILITE - FRAIS

De kopers verbinden zich hoofdelijk solidair en ondeelbaar en
verbinden hun ergenamen en rechtverkrijgenden ondeelbaar onder
elkaar tot al de verplichtingen van onderhavige akte. Zij zullen alle
kosten, rechten en honoraria dragen die emit voortvloeien met
inbegrip van eventuele kosten voor hernieuwing van de hypotheek-
inschrijvingen, van opheffing of van kwijting, alsmede de kosten en
honoraria in geval van uitoefening door de verkoper van het recht
van wederinkoop.

De kopers verbinden zich om de algemene voorschriften, lasten,
voorwaarden en bedingen in onderhavige akte of in het bestek NM/
V.82 in te lassen in weike latere verkoopakte ook en ze aan de
nieuwe kopers op te leggen.

Les acquereurs s'engagent solidairement et indivisiblement et
engagent leurs heritiers ou ayants-droit indivisiblement entre eux, &
toutes les obligations du present acte. Us supporteront tous les frais,

- droits et honoraires qui en decoulent, les frais eventuels de
renouvellement des inscriptions hypothecaires, de mainlevee ou de
quittance, ainsi que les frais et honoraires en cas d'execution par
1'ali^nateur de son droit de remere.

Les acquereurs s'engagent Si inserer toutes les prescriptions,
charges, clauses et conditions generates contenues dans le present
acte ou dans le cahier SN/V.82, dans tout acte de vente ulterieur et
de les imposer aux nouveaux acquereurs.

XI. FISCALE VERKLARING XI. DECLARATION POUR LE FISC

A. Registratierechten

Ten einde het verminderd registratierecht te kunnen genieten,
vermeld in artikel 52 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek-
en Griffierechten, verklaren de kopers dat onderhavige akte voldoet
aan de voorwaarden in bovenvermeld artikel bepaald, wat door de
verkoper wordt bevestigd.

A. Droits d'enregistrement

Afin de pouvoir beneficier du taux reduit du droit d'enregistre-
ment prevu ^ 1'article 52 du Code des droits d'enregistrement,
d'hypotheque et de greffe, les acquereurs declarent que le present
acte satisfait aux conditions Bxees par cet article, ce qui est confirme
par I'alienateur.
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Voor het geval dat het genot van de premie hen later zou worden
onttrokken bij toepassing van de reglementaire beschikkingen die
ter zake zouden getroffen worden en met het doel de vermindering
der rechten te genieten weike bij artikel 53, 2de van hetzelfde
Wetboek wordt bepaald, in de vorm van een aangepaste berekening
van het aanvullend recht waarvan sprake in bovenvermeld artike]
52, verklaren de kopers :

a) dat de woning (of het appartement), weike het voorwerp van
onderhavige akte uitmaakt, door hen persoonlijk of door hun
afstammelingen zai betrokken worden;

b) dat zij geen andere onroerende goederen bezitten of dat zij, voor
de geheelheid of in onverdeeldheid. niet een of mecr onroerende
goederen bezitten waarvan het kadastraal inkoroen. voor de
geheelheid of het onverdeeld deel, samen met dit van het
verkregen onroerend goed, meer dan het krachtens bovenver-
ineld artikel 53 vastgcsteld maximum bedraagt afgezien van
hetgeen zij uit de nalatenschap van hun bloedverwanten in de
opgaande lijn hebben verkregen wanneer het desbetreffend
kadastraal inkomen 25 % van bedoeld maximum niet over-
schrijdt;

c) dat zij voor het geheel in voile of in blotc eigendom, geen
onroerend goed bezitten dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning
is bestemd en door hen of door een van hen anders dan uit de

. nalatenschap van hun bloedverwanten in opgaande lijn word
verkregen. »

Geen uittreksel uit de kadastrale legger, betreffende het gekochte
goed zai aan onderhavige akte gehecht blijven.

of:

Door de kopers wordt een attest voorgelegd afgeleverd door de
controleur van het kadaster waaruit blijkt dat het kadastraal
inkomen van het onroerend goed nog niet werd vastgesteld.

Nota: Ten einde te vermijden dat de verjaring eventueel tegen de
kopers zou ingeroepen worden (artikel 215 van het Wetboek der
Rcgistratierechten) is het aangewezen, indien het kadastraal inko-
men bij het verlijden der akte nog niet werd vastgesteld, aan de
ontvanger, die de akte geregistreerd heeft, een uittreksel van de
kadastrale legger te doen geworden zodra dit inkomen zai vastge-
steld zijn. Naar verluidt zou nochtans de administratie der belas-
tingen het genoemd kadastraal uittreksel slechts vergen indien de
kopers door het intrekken van de premie vervallen zijn van het recht
op het verlaagde tarief van 1,5 % (artikel 52 van het Wetboek der
Rcgistratierechten).

Pour Ie cas ou Ie benefice de la prime leur serait ulterieurement
retire par application des dispositions reglemcntaires prises en la
matiere et dans Ie but de beneficier de la reduction des droits etablie
par 1'article 53, 2° du memo Code, sous la forme d'un calcul
approprie du droit complementaire prevu par 1'article 52, les
acquereurs declarent :

a) que la maison (ou I'appartement) faisant 1'objet du present acte
sera occupe(e) personnellement par eux ou par leurs descen-
dants;

b) qu'ils ne possedent pas d'autre immeuble, ou qu'ils ne possedent,
en totalite ou en indivision, un ou plusieurs immeubles dont Ie
revenu cadastral, pour la totalite ou pour la part indivise,
constitue, avec celui de I'immeuble acquis, un total superieur au
maximum fixe en vertu de 1'article 53, abstraction faite de ce
qu'ils ont recueilli dans la succession de leurs ascendants lorsque
Ie revenu cadastral qui s'y rapporte n'excede pas 25 % dudit
maximum;

c) qu'ils ne possedent pas, pour la totalite en pleine propriete ou en
une propriete, un immeuble affecte en tout ou en parlie a
1'habitati'on, acquis par eux ou par 1'un d'eux autrement que dans
la succession de leurs ascendants.

Un extrait de la matrice cadastrale relatif a I'immeuble acquis
deroeurera annexe au present acte.

Les acquereurs produisant une attestation du controleur du
cadastre portant que Ie revenu cadastral du bien immobilier n'est pas
encore determine.

Note : En vue d'eviter eventuellement a 1'acquereur 1'opposition
de la prescription (article 215 du Code des droits d'enrcgistrement),
il sera prudent, si Ie revenu cadastral de I'immeuble n'est pas encore
fixe lors de la vente, de faire parvenir au receveur ayant enrcgistre
1'acte un extrait de la matrice cadastrale, des que Ie revenu cadastral
aura ete determine. L'administration des contributions n'exigcrait
toutefois cet extrait de la matrice cadastrale que si, par Ie retrait de
la prime, les acquereurs etaient dechus de leur droit ou tarif reduit
de 1,5 % (article 52 du Code des droits d'enregistrement).

B. Bclasting op de toegevoegde waarde

1, Indien het BA2-woningen (stelsel « Koop-Verkoopbelofte »)
betreft :
De woning (of appartement), voorwerp van onderhavige akte,
opgericht volgens het systeem « koopverkoopbelofte » wordt ver-
kocht onder het fiscaal stelsel van de « Belasting op de toegevoegde
waarde » omdat de verkoper, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 8, paragraaf 1 van het wetboek van de belasting op de
toegevoegde waarde (wet van 3 juli 1969) ambsthalve de hoedanig-
heid van belastingsplichtige bezit voor de woningen door zijn
toedoen opgericht volgens het stelsel « Koop-verkoopbelofte ».

Wat het heffen der rechten betreft, wordt door partijen verklaard
dat de waarde van de grond, onderworpen aan het evenredig
registratierecht ... frank bedraagt, terwiji de waarde van het
gebouw, onderworpen aan de belasting over de toegevoegde
waarde. het verschi) uitmaakt tussen dit bedrag en de globale
verkoopprijs in onderhavige akte vermeld, zegge frank ...

Om de toepassing te bekomen van artikel 159, 8° van het Wetboek
der Registratie-, Hypotheek- en Griffierrechten wordt door de
verkoper verklaard :

B. Taxe sur la valeur ajoutee

1. S'il s'agit d'un logement P.A.II (systeme de « promesse d'achat
et de vente »), la maison (ou appartement) faisant 1'objet du present
acte, construit(e) suivant Ie systeme « promesse d'achat et de
vente » est aliene sous Ie regime fiscal de la «taxe sur la valeur
ajoutee » parce que Ie vendeur, conformement aux dispositions de
1'article 8, paragraphe 1° du Code de la taxe sur la valeur ajoutee (loi
du 3 juillet 1969) a d'office la qualite d'assujetti pour les logcments
construits par lui suivant Ie systeme « promesse d'achat ct de
vente ».

En ce qui conceme la perception des droits, les parties declarant
que la valeur du terrain, soumise au droit d'enregistrement propor-
tionnel s'eleve a ... francs, tandis que la valeur du batiment soumise
a la taxe sur la valeur ajoutee est egale a la difference entre ce
montant et Ie prix global de vente mentionne dans Ie present acte,
soit ... francs.

Pour obtenir 1'application de 1'article 159, 8° du Code des droits
d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe. Ie vendeur declare :
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a) dat hij de periodieke aangifte, voor de heffing van de belasting
op de toegevoegde waarde te zijnen laste moet indienen in het
kantoor van de belasting over de toegevoegde waarde te ...;

b) dat de eerste inkohiering van de onroerende voorheffing nog niet
heeft plaats gehad (of) heeft plaats gehad voor het dieristjaar ...

2. Indien het huurwoningen betreft :
De woning (of appartement), voorwerp van onderhavige akte,
wordt.verkocht onder het fiscaal stelsel van de « belasting op de
toegevoegde waarde » omdat de verkoper, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 8, paragraaf 2 van het Wetboek van de
belasting op de toegevoegde waarde (wet van 3 juli 1969), de
hoedanigheid van belastingsplichtige bezit door ervoor op de
daartoe voorgeschreven wijze geopteerd te hebben. Om de toepas-
sing te bekomen van artikel 159, 8" van ... (zeifde tekst als
hicrboven, sub B 1 - lid 3).

a) qu'il doit introduire la declaration periodique pour la perception
de la TVA a sa charge, aupres du bureau de la taxe sur la valeur
ajoutee a ...;

b) que Ie premier enrolement du precompte immobilier n'a pas
encore eu lieu (ou a eu lieu) pour 1'exercice ...

2. S'il s'agit d'un immeuble locatif :
La maison (ou 1'appartement) faisant 1'objet du present acte, est
vendu(e) sous Ie regime fiscal de la « taxe sur la valeur ajoutee »
parce que Ie vendeur, conformement aux dispositions de 1'article 8,
paragraphe 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee (loi du 3 juillet
1969) a la qualite d'assujetti pour avoir opte pour ce regime de la
facon prescrite. Pour obtenir 1'application de 1'article 159, 8° (meme
texte qu'au point 1, alinea 3, ci-dessus).

XII. INSPECTIE

De kopers verplichten er zich toe het goed, voorwerp van
onderhavige akte, te laten inspecteren door de afgevaardigden van
de verkoper, van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting en
van de Minister die de Huisvesting onder zijn beieid heeft, ten einde
hen in staat te stellen zich ervan te vergewissen dat de bepalingen
van deze akte worden nageleefd, onder meer die weike betrekking
hebben op de bestemming en het gebruik van het verkochte goed.

XII. INSPECTION

Les acquereurs s'obligent a permettre 1'inspection du bien faisant
1'objet du present acte par les delegues du vendeur, de la Societe
Nationale du Logement et du Ministre ayant Ie Logemcnt dans ses
attributions, afin de ieur permettre de s'assurer de 1'observation des
stipulations du present acte, notamment en ce qui concerne 1'affecta-
tion et 1'usage du bien vendu.

XIII. NIETIGHEID EN ONTBINDING VAN DE VERKOOP XIII. ANNULATION ET RESOLUTION DE LA VENTE

Aangezien onderhavige akte in hoofde van de kopers als een
«intuiti persons» gesloten overeenkomst dient beschouwd te
worden en er, in het belang van de gemeenschap, dient vermeden te
worden dat sociale woningen aan nun normale bestemming - de
huisvesting van mindergegoede personen - zouden onttrokken
worden, zai onderhavige verkoop, zonder afbreuk te doen aan de
andere rechtsmiddelen die door de verkoper kunnen aangewend
worden, zoals onder meer de ontbinding door de uitoefening van het
recht van wederinkoop, van rechtswege nietig kunnen verklaard
worden - en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling - in geval
van niet-naleving door de kopers van enig voorschrift, voorwaarde,
boding of bepaling in onderhavige akte of in haar bijiage vermeld of
bepaald.

Rekening houdend met de rechtmatige belangen van de hypothe-
caire schuldeisers, die een lening toegestaan hebben tot gehele of
gedeeltelijke betaling van de in onderhavige akte vermelde koop-
prijs, gaat de verkoper echter de uitdrukkelijke en onherroepelijke
verbintenis aan bij ontbinding van onderhavige akte ingevolge een
door hem ingestelde aktie integraal te betalen zowel in hoofdsom,
interesten als in bijhorigheden :

a) de bedragen die op dat ogenblik verschuldigd blijven aan de
hypothecate schuldeisers die in eerste rang ingeschreven zijn;

b) de bedragen die op dat ogenblik verschuldigd blijven aan de
hypothecaire schuldeisers die ingeschreven zijn in verdere rang
voor zover het gaat om openbare besturen, openbare kredietin-
stellingen of organismen die afhangen van of onderworpen zijn
aan het toezicht van de openbare machten, alsook om kredietin-
stellingen die erkend zijn in uitvoering van de wetgeving betref-
fende het aankopen of bouwen van volkswoningen, kleine
landeigendommen of daarmee gelijkgestelde woningen.

Op te merken valt at de te betalen bedragen alleszins beperkt
blijven tot het bedrag van de inschrijvingen.

Het batig saldo dat eventueel na die afnemingen zou verschuldigd
blijven zai uitbetaald worden aan de eventueel in verdere rang
ingeschreven andere hypothecaire schuldeisers in mindering van hun
schuldvordering.

Etant donne que Ie present acte doit etre consider^ dans Ie chef
des acquereurs comme une convention conclue « intuitu personae »
et que, dans 1'interet de la collectivite, il y a lieu d'eviter que les
logements sociaux soient soustraits a Ieur destination normale - Ie
logement de personnes peu aisees - la presente vente, sans prejudice
des autres moyens judiciaires pouvant e'tre utilises par Ie vendeur -
telle que la resolution par 1'exercice du droit de remere -, pourra
etre declaree nulle de droit - et ce sans mise en demeure prealable -
en cas de non-observance par les acquereurs d'une quelconque
prescription, clause ou condition stipulee dans Ie present acte ou
dans son annexe.

Compte tenu des interets legitimes des creanciers hypothecaires,
qui ont accorde un pret destine au paiement total ou partiel du prix
d'achat mentionne dans Ie present acte. Ie vendeur prend 1'engage-
ment expres et irrevocable, en cas de rupture du present acte a la
suite d'une action intentee par lui, de payer integralement, tant en
principal, qu'en interet et accessoires :

a) les montants restant dus a ce moment aux creanciers hypothecai-
res inscrits en 1" rang;

b) les montants qui restent a ce moment dus aux creanciers inscrits
en rang subsidiaire, pour autant qu'il s'agisse d'administrations
publiques, d'organismes publics de credit ou d'organismes qui
dependent des pouvoirs publics ou qui sont soumis a Ieur
controle, dc meme que d'organismes de credit agrees en execu-
tion de la legislation concernant 1'acquisition ou la construction
de logements sociaux, petites proprietes terriennes ou habita-
tions assimilees.

II y a lieu de noter que les montants a payer restent en tout cas
limites au montant des inscriptions.

Le solde crediteur qui resterait eventucllement du apres ces preleve-
ments sera paye aux autres creanciers hypothecaires eventuels
inscrits en rang subsidiaire, en deduction de Ieur creance.
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De kopers geven daartoe, voor zover nodig, onherroepelijk
mandaat aan de verkoper om bedoelde terugbetalingen uit te voeren
en die bedragen aan te rekenen op de sommen hen verschuldigd
ingevolge de verbreking en zij verbinden er zich toe, vanaf heden en
voor de toekomst, dit te alien tijde te aanvaarden.

Les acquereurs donnent a cette fin et pour autant quo necessaire,
mandat irrevocable au vendeur pour executer les remboursements
en cause et deduire ces montants des sommes qui leur sont dues par
suite de la resolution de la vente et ils s'engagent, a dater dc ce jour
et pour 1'avenir, a accepter ceci en tout temps.

XIV. KEUZE VAN WOONPLAATS

De verkoper kiest woonplaats in zijn inaatschappelijke zetel en de
koper in de woning voorwerp van onderhavige akte. De Belgische
Staat (of het betrokken Gewest) op het Parket van de Procureur des
Konings te ...

IV. ELECTION DE DOMICILE

Election de domicile est faite par Ie vendeur en son siege social ct
par les acquereurs en 1'immeuble faisant 1'objet du present actc.
Pour 1'Etat beige (ou la Region concernee), au Parquet du Procu-
reur du Roi a ...

XV. GETUIGSCHRIFT VAN BURGERLIJKE STAND

Ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de naam,
voornamen, plaats en datum van geboorte van de hierboven
vermelde kopers te hebbcn nagegaan op zicht van de wet'telijke
vereiste stukken.

De comparanten erkennen dat de Ondergetekende notaris hen
voorlezing heeft gegeven van artikel 203, eerste lid van het wetboek
der registratierechten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden op plaats en datum als boven vermeld.

Na voorlezing hebben de partijen en de tussenkomende partij(en)
samen met ons, notaris, getekend.

XV. CERTIFICAT D'ETAT CIVIL

Le notaire soussigne certifie avoir verifie 1'exactitude des noms,
prenoms, lieux et dates de naissance des acquereurs au vu des
documents legaux requis.

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigne leur a
donne lecture de 1'article 203, premier alinea, du Code des droits
d'enregistrement.

Dont acte.

Fait et passe aux lieu et date mentionncs ci-dessus.

Apres lecture faite, les parties et partie(s) intcrvenante(s) ont
signe avec nous, notaire.

BESTEK N.M./V. 82 CAHIER S.N./V. 82

NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING

Breydelstraat, 12, 1040 BRUSSEL

SOCIETE NATIONALE DU LOGEMENT

rue Breydel 12, 1040 BRUXELLES

Burgerlijke vennootschap opgericht onder de vorm
an een handelsvennootschap op aandelen en ingeschreven in het
register van dc burgerlijke vennootschappen die de vorm van een

handelsvennootschap hebben aangenomen
ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel

onder nr. 98

Societe civile ayant pi-is la tonne
d'une societe commerciale par actions, immatriculee

au registre des societes civiles ayant emprunte la forme commerciale
au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxcllcs

sous le n° 98

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

toepasselijk op de verkoop van volkswoningen
en andere gebouwen toebehoord aan de Nationale Maatschappij

voor de Huisvcsting of aan de door haar erkende
bouwvennootschappen tot nut van het algemeen

CAHIER GENERAL DES CHARGES

applicable aux ventes d'habitations socialcs
et d'autres constructions appartcnant a la Societe Nationale
du Logement ou aux societes inunobilieres de service public

agreces par elle

ALGEMENE BEDINGEN EN VOORWAARDEN
VAN DE VERKOOP

CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES
DE LA VENTE
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BESTEK N.M./V. 82 CAHIER S.N./V. 82

NATTONALE MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING

Breydelstraat, 12, 1040 BRUSSEL

SOCIETE NATIONALE DU LOGEMENT

rue Breydel 12, 1040 BRUXELLES

AIgemene voorschriften, lasten, voorwaarden en bedingen van
toepassing bij eike vervreemding, hetzij door verkoop of door
ruiling, zowel in voile eigendom, als in naakte eigendom of in.
vruchtgebruik, hetzij door vestiging afstand of overdracht van een
erfpacht en/of van een recht van opstal, van alle gebouwde
onroerende goederen, toebehorend hetzij aan de Nationale Maat-
schappij voor de Huisvesting zeif, hetzij aan de door haar erkende
boumaatschappijen tot nut van ht algemeen, al dan niet vervreemd
overeenkomstig het door de betrokken maatschappijen nagestreefd
maatschappelijk doel en ongeacht de aard of de bestemming van de
vervreemde goederen.

I. Voorafgaande beschikkingen - Verklaring van intentie.

II. Hypothecaire toestand - Lasten en voorwaarden van de
verkoop.

III. Bestemming van het verkochte goed.

IV. Erfdienstbaarheden - Stedebouwkundige en esthetische voor-
schriften.

V. Beding van niet verkoop - Verbintenis van persoonlijke
bewoning.

VI. Niet naleving van de contractuele bepalingen - Strafmaatrege-
len.

VII. Recht van verkoop - Modaliteiten van uitoefening.

VIII. Varia.

Bijiage bij de akte houdende vervreemding van een onroerend goed.

Prescriptions, charges, clauses et conditions generates applicables
pour toute alienation, soit par vente ou par echange, tant en pleine
propriete qu'en nue-propriete ou en usufruit, soit par etablissement,
cession ou transfert d'un bail emphyteotique ou d'un droit de
superficie, de tous biens immobiliers batis, appartenant soit a la
Societe Nationale du Logement elle-meme, soit aux societes immo-
bilieres de service public agreees par elle, qu'ils soient ou non alienes
conformement au but social des societes en cause et quelle que soit
la nature ou la destination des biens alienes.

I. Prolegomenes.

II. Situation hypothecaire - Charges et conditions de 1'alienation.

III. Destination du bien aliene.

IV. Servitudes - Prescriptions urbanistiques et esthetiques.

V. Clause de non-alienation - Engagement d'occupation person-
nelle.

VI. Inobservance des clauses contractuelles - Sanctions.

VII. Droit de preemption - Modalites d'execution.

VIII. Divers.

Annexe a 1'acte de vente d'un bien immobilier,

I. Voorafgaande beschikkingen - verklaring van intentie I. Prolegomenes

De sociale woningen opgericht of verworven in het raam van de
Huisvestingscode (K.B. van 10 december 1970, bekrachtigd bij de
wet van 2 juli '1971, zoals tot op heden gewijzigd) :

1. door de Nationale Maatschappij voor de Huisvestint, instelling
van openbaar nut (beheerst door de wet van 16 maart 1954, zoals
tot op heden gewijzigd), opgericht op grond van de bepalingen
van artikel 1 van de wet van 11 oktober 1919 (thans artikel 10 van
de Huisvestingscode);

2. door de Bouwmaatschappijen tot nut van het algemeen door
bovenvermelde Nationale Maatschappij erkend; zijn bestemd
om, overeenkomstig het maatschappelijk doel van de betrokken
instellingen, verhuurd en/of verkocht te worden aan personen
met bescheiden inkomen, die de bij de wet, de koninklijke
besluiten of reglementen gestelde voorwaarden vervullen.

Deze specifieke bestemming heeft tot gevolg dat zowel de
huurkontrakten als de kontrakten houdende verkoop yan bedoelde
woningen door bovenvermelde instellingen gesloten, omwille van de
hoedanigheid van de huurders of kopers, het karakter hebben van
overeenkomsten « intuitu persona; », 'dit wil zeggen van onvereen-
komsten met bepaalde personene gesloten uit hoofde van specifieke
voorwaarden door hen vervuld.

Dans Ie cadre de 1'arrete royal du 10 decembre 1970 portant Ie
Code du Logement, confirme par la loi du 2 juillet 1971, telq ue
modifie jusqu'a present, les logements sociaux construits par :

1. la Societe Nationale du Logement, organisme d'interet public
regi par la loi, telle que modifiee actuellement, du 16 mars 1954
sur Ie contr61e de certains desdils organismes et cree sur la base
des dispositions de Particle 1" de la loi du 11 octobre 1919,
devenu article 10 du Code du Logement;

2. les societes immobilieres de service public, agreees par la Societe
Nationale du Logement, sont reserves, conformement a leur but
social, a la location ou a la vente & des personnes de revenus
modestes qui remplissent les conditions fixees par la legislation et
la reglementation en la matiere.

Cette destination propre a pour consequence que les contrats de
location et de vente des logements, conclus par lesdites institutions,
ont, par la qualite meme des occupants. Ie caractere des conventions
« intitu persons », c'est-a-dire des contrats conclus en consideratin
de la personne du cocontractant, pour lesquels Ie consentement de
1'une des parties depend essentiellement de la personnalite de
1'autre.
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Ten einde deze bestemming in de tijd te waarborgen wordt aan de
kopers (erfpachters) en aan him rechthebbenden en rechtverkrijgen-
den bepaalde verplichtingen opgelegd inzake het zeif bewonen
evenals het niet medebewonen door derden, het niet vervreemden,
het niet verhuren en onderverhuren, het niet hypothekeren behalve
dan de hypotheken betreffende de financiering van de verwerving en
dit alles voor een periode van 20 jaar ingaande, daags na de datum
van het verlijden van onderhavige akte.

Zowel de verhuring als de verkoop van bedoelde onroerende
goederen geschiedt immers onder voorwaarden, die, wat de te
betalen prijs betreft, merkclijk voordeliger zijn dan die in de private
sector voor gelijkaardige goederen gangbaar en zulks ingevolge de
staatstussenkomst in de interestlast der geinvesteerde kapitalen, in
de kosten voor de wegenaanlcg en nutsvoorzieningen, enz...

Precies omdat volkswoningen uitsluitend bestemd zijn voor gezin-
nen (of personen) met bescheiden inkomen draagt de gemeenschap
aanzienlijk lasten voor him verwezenlijking.

Wat meer in het bijzonder de verkoop in voile eigendom van
sociale woningen betreft, dient er aangestipt te worden dat de
gevraagde prijs de werkelijke tegenwaarde van het goed uitmaakt
rekening houdend en met de exclusieve bestemming ervan, waar-
door de uitoefening van het eigendomsrecht in zekere zin beperkt
wordt, en met de eisen gesteld in hbofde van de kopers die personen
met bescheiden inkomen dienen te zijn. Het eigendomsrecht op de
sociale woningen slaat en op het perceel grond zoals afgcbakend en
op de woning zeif zoals opgericht met eventuele aanhorigheden.

De opgelegde bestemming dient geeerbiedigd te worden om tc
vermijden dat de sociale woningen, gebouwd met de financiele
tussenkomst van de gemeenschap, uit speculatieve of andere doel-
deinden zouden onttrokken worden aan hun normale bestemming
namelijk het huisvesten van personen met bescheiden inkomen.

Een gezonde huisvesting verlenen onderstelt echter meer dan een
privatieve woning verschaffen aan een bepaald aantal personen.

Daarom wordt in de woonwijken, gerealiseerd onder de auspicien
van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, steeds meer
aandacht en zorg besteed aan de creatie van een aangepast
leefmilieu, door een rationele inplanting van de woningen, de aanleg
van groenzones, wandelpaden, en dies meer. Bovendien worden de
wijken in de mate van het mogelijke steeds meer en meer uitgerust
met alle nodige of nuttige gemeenschappelijke diensten en nutsvoor-
zieningen.

De verkoop van een sociale woning kan derhalve niet beperkt
blijven tot het verlenen van een exclusief eigendomsrecht op een
bepaald onroerend goed maar dient ook een participatie te omvatten
in de gemeenschappelijke diensten, in de gemeenschappelijke
gedeelten en in het, ten kosten van zoveel inspanningen en met de
geJdelijke tussenkomst van de gemeenschap, gecreeerd leefmilieu.

Om een evenwicht te vinden tussen de privatieve eigendomsrech-
ten van de kopers van sociale woningen individueel genoroen, en het
recht op een gezond en aangenaam leefmilieu, waar alle bewoners
van een wijk gemeenschappelijk aanspraak kunnen op maken, is het
nodig zekere beperkingen op te leggen wat de uitoefening en het
genot van het exclusief eigendomsrecht betreft.

De voor alle verkopen van sociale woningen geldende voorschrif-
ten bepalen derhalve klaar en duidelijk wat mag en niet mag en
weike de strafmaatregelen zijn waaraan de kopers, die al te
lichtzinnig zouden omspringen met het naleven van de opgelegde
verplichtingen, zich eventueel zouden blootstellen.

Deze maatregelen, in onderhavige akte en bestek opgenomen tot
beteugeling van de inbreuken op deze verplichtingen ongeacht of
deze inbreuken vrijwillig of onvrijwillig zijn, strekken ertoe te
beletten dat volkswoningen, gewild of ongewild, een opbrengst of
beleggingsvoorwerp worden, althans binnen de vastgestelde periode

Afin d'assurer la destination en question dans Ie temps, certaines
obligations sont imposees aux acquereurs (bailleurs) ainsi qu'a leurs
ayants-droits et ayants-cause; ces obligations portent sur 1'occupa-
tion par les sunommes memes, la non-cohabitation par des tiers, la
non-alienation, 1'interdiction de louer, sous-louer ou hypothequer Ie
bien, a 1'exception des hypotheques relatives au financement de
1'acquisition, tout ceci pour une periode de 20 ans, prenant cours Ie
jour apres la date de passation du present acte.

La location et la vente de ces biens immobiliers se font, en effet, &
des conditions qui, quant au paiement du prix, sont sensiblement
plus avantageuses que celles qui ont cours dans Ie secteur prive" pour
des biens similaires; ceci resulte notamment de 1'intervention de
1'Etat dans les charges d'interet des capitaux investis et dans Ie coflt
des travaux de voirie, d'infrastructure, etc..,

C'est precisement parce que les logements sociaux sont unique-
ment destines a des menages (ou personnes) disposant de revenus
modestes, que la communaute prend pour son compte les charges
considerables decoulant de leur realisatin.

En ce qui concerne plus particulierement 1'alienation en pleine
propriete des logements sociaux, il echet de signaler que Ie prix
dcmande represente la contre-valeur reelle du bien, compte tenu
non seulement de sa destination exclusive, qui limite en un certain
sens 1'exercice du droit de propriete, mais encore de Pobligation
dans Ie chef des acquereurs d'etre des personnes a revenus modes-
tes. Le droit de propriete sur les habitations sociales porte & la fois
sur la parcelle de terrain telle qu'elle est deliitee et sur 1'habitation
elle-meme avec ses dependanccs eventuelles.

La destination imposee doit etrc respectee pour eviter que des
logements sociaux, construits avec 1'aide financiere de la collectivite,
soient, a des fins speculatives ou autres, soustraits a leur finalite
normale, c'est-a-dire le logement de personnes a revenus modestes.

Procurer un logement sain ne devant pas se borncr & simplement
fournir & un certain nombre de personnes un immeuble privatif.

II est accorde, dans les cites et lotissements realises sous les
auspices de la Societe Nationale du Logement, par unc implantation
de plus en plus rationnelle des logements, par 1'amenagement de
zones de verdure, de chemins pietonniers, etc... et par un equipe-
ment communautaire toujours plus complet, une attention et un soin
tout particulier a la creation d'un cadre de vie approprie.

La vente d'un logement social ne peut des lors plus se limiter a un
droit de propriete exclusif sur un bien immobilier determine, mais
doit egalement comprendre une participation dans les services
collectifs, dans les parties communes et dans ce cadre de vie cree au
prix de tant d'efforts et avec 1'aide financiere de la collectivite.

Pour trouver un juste equilibre entre les droits privatifs de
propriete des acquereurs de logements sociaux, pris individuelle-
ment, et le droit a un cadre de vie sain et agreable auquel tous les
habitants d'une cite peuvent pretendre collectivement, il est neces-
saire d'imposer certaines limitations a 1'exercice et a la jouissance du
droit exclusif de propriete.

Les prescriptions applicables & toutes les ventes de logements
sociaux stipulent des lors clairement cc qui est permis et ce qui ne
1'est pas, de meme que les sanctions auxquelles s'exposent les
acquereurs qui ne respectraient pas les obligations imposees.

Ces mesures, reprises dans le present acte et cahier des charges, et
qui visent a reprimer les infractions a ces obligations, qu'elles aient
ete commises vblontairement ou non, ont pour but d'empecher que
des logements sociaux deviennent intentionnellement ou non des
objets de profit ou d'investissement. du moins endeans la periode



A-72/2-90/91 - 81 - A-72/2- 90/91

van 20 jaar, m.a.w. de afwending van de volkswoningen van hun
sociaal doel tegen te gaan. Bij inbreuk wordt beoogd door middel
van voornoemde maatregelen te bekomen, dat de financiele lasten,
door de gemeenschap gedragen, worden gerecupereerd alsmede dat
de voorrtijdig gcrealiseerde meerwaarde aan de gemeenschap ten
goede komt.

\
Het is de plicht van de Nationale Maatschappij voor de Huisves-

ting en van de door haar erkende BouwmaatschappiJen tot nut van
het algemeen er voor te waken dat de sociale woningen en hun
aanhorigheden niet voortijdig aan hun normale bestemming zouden
onttrokken worden en dat het leefmilieu van de sociale woonwijken
en verkavelingen zou onaangetast blijven.

determinee de 20 ans, c'est-a-dire d'empecher la soustraction des
logements sociaux & leur but social. En cas d'infraction, ces mesures
permettront que les charges financieres supportees par la commu-
naute soient recuperees et que ceUe-ci beneficie de la plus-value
ainsi obtenue.

II est du devoir de la Societe Nationale du Logement et de ses
societes agreees ,de veiller a ce que les logements sociaux et leurs
dependances ne soient pas soustraits a leur destination normale et a
ce que 1'environnement des cites de logement soit respecte.

II. Hypothecaire toestand - Lasten en voorwaarden van de verkoop

Artikel 1

Het in desbetreffende authentieke akte of onderhandse over-
handse overeenkomst, houdende koop-verkoopbelofte, beschreven
onroerend goed wordt verkocht: ''
1. vrij, onbelast en zuiver van alle bevoorrechte of hypothecaire

lasten, inschrijvingen en overschrijvingen;

2. zoals het staat en gelegen is en in de staat waarin het zich bevond
bij de ingenottreding door de kopers die bovendien uitdrukkelijk-
verklaren bedoeld onroerend goed grondig te kennen en het in
die toestand te willen kopen zonder ooit, om weike reden ook,
enige aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding noch op
enige vermindering van de in de authentieke verkoopakte
vermelde verkoopprijs die een absoluut forfaitair karakter heeft;

3. met alle erfdienstbaarheden, zowel actieve als passieve, zichtbare
als onzichtbare, voortdurende als niet voortdurende, die het goed
zouden kunnen bczwaren of bevoordelen, met last voor de
kopers de voordelen te doen gelden te kunnen bate en zich tegen
de nadelen ervan te verweren, alles op hun kosten, risico en
gevaar en zonder enig verhaal tegen de verkoper;

4. met overdracht ten bate van de kopers die in de plaats treden van
de verkoper van alle rechten en rechtsvorderingen van de
verkoper betreffende schade die aan het verkochte goed veroor-
zaakt werd of nog zou kunnen veroorzaakt worden door in de
omgeving gevestigde bedrijven (nijverheid, mijnen, enz...) al dan
niet meer in activiteit.

II. Situation hypothecaire - Charges et conditions de 1'alienation

Article 1"

Le bien immobilier derit dans 1'acte authentique ou dans la
convention sous seing prive portant promesse d'achat et de vente,
est vendu :
1. pour franc, quitte et libre de toute charge privilegiee et hypothe-

eaire, et de toutes inscriptions et transcriptions generalement
quelconques;

2. dans I'etat et la situation ou il se trouvait au moment de 1'entree
en jouissance des acquereurs qui declarent en outre expressement
connattre a fond le bien immobilier en question et accepter de
1'acheter dans cet etat sans jamais, pour quelque motif que ce
soit, pourvoir pretendre a une indemnisation quelconque ni a une
diminution du prix de vente mentidnne dans 1'acte authentique de
vente, lequel prix ayant un caractere forfaitaire absolu;

3. avec toutes les servitudes, tant actives que "passives, apparentes
ou occultes, continues ou discontinues qui pourraient 1'avantager
ou le grever, a charge pour les acquereurs de faire valoir les unes
a leur profit et de se defendre des autres, le tout a leurs frais,
risques et perils et sans aucun recours contre le vendeur;

4. avec transfert au profit des acquereurs, qui sont subroges au
vendeur, de tous les droits et actions du vendeurs concernant les
dommages qui ont ete ou pourraient encore etre occasionnes au
bien vendu par des entreprises etablies dans le voisinage (indus-
tries, charbonnages, etc...), que celles-ci soient ou non encore en
activite.

Artikel 2 Article'2

Er wordt door de verkoper derhalve geen enkele waarborg
gegeven noch wat betreft de staat van de bestaande gebouwen, noch
wat betreft de staat of de working van weike installaties of apparaten
ook waarmede bedoelde gebouwen eventueel zouden uitgerust zijn,
noch wat betreft de juiste oppervlakte of configuratie van het perceel
grond waarop de gebouwen werden ingeplant.

Bovendien zai de verkoper geen enkele vrijwaring noch waarborg
verschuldigd zijn, noch wat betreft het ongestoord bezit van het goed
noch wat betreft de zichtbare gebreken, die de verkoper zeifs heeft
waargenomen of had kunnen waarnemen, noch wat betreft de
verborgen gebreken die hij niet gekend heeft.

Op grond van de bepalingen van artikel 1643 van het burgerlijk
wetboek zai de verkoper in voorkomend geval alleen dienen in te
staan voor de verborgen gebreken waarvan door de kopers zou
bewezen worden dat zij hem bij de verkoop bekend waren.

Aucune garantie n'est des lors accordee par le vendeur, ni en ce
qui conceme I'etat des bailments existants, ni en ce qui concerne
I'etat ou le fonctionnement des installations ou appareils dont ces
batiments seraient eventuellement equipes, ni en ce qui concerne la
superficie exacte ou la configuration de la parcelle de terrain sur
laquelle les batiments sont implantes.

En outre, le vendeur ne devra donner aucune garantie, ni en ce
qui concerne la possession non troublee du bien, ni en ce qui
concerne les vices apparents que les acquereurs ont constate ou ont
pu constater par eux-memes, ni en ce qui conceme les vices caches
dont il n'a pas eu connaissance.

En vertu des .dispositions de 1'article '1643 du Code civil, le
vendeur ne sera tenu, le cas echeant, que des vices caches dont il
aurait ete prouve par les acquereurs qu'ils lui etaient connus au
moment de la vente.

Artikel 3

Elk verschil in oppervlakte, al bedraagt het meer of minder dan
een twintigste, maakt veriies of winst uit voor de kopers zonder dat
er uit dien hoofde enige rechtsvordering kan ingesteld worden noch
door de kopers noch door de verkoper.

Article 3

Toute difference de superficie, fut-elle superieure ou inferieure a
un vingtieme, fera profit ou perte pour 1'acquereur sans pouvoir
donner lieu a aucune action a intenter soit par 1'acquereur, soit par le
vendeur.
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Artikel 4 • Article 4

Indien ingevolge de uitvoering der wegen- en andere uitrustings-
werken of ingevolge rnocilijkheden die zich zouden hebben voorge-
daan ter gelegenheid van de uitvoering der bouwwerken, de
configuratie van het verkochte ontoerend goed, zoals het door een
gezworen landmeter op verzoek van de verkoper werd opgemeten
en afgepaald, niet volledig zou overeenstemmen met vroegere
plannen en bescheiden, door de kopers geviseerd, is alleen het
proces-verbaal van opmeting en afpaling rechtsgeldig en kan door de
kopers uit dien hoofde geen enkele rechtsvordering ingesteld
worden.

Si, par suite de 1'execution des travaux de voirie et autres travaux
d'equipement ou de difficultes qui se seraient presentees au cours de
1'execution des travaux de construction, la configuration du bien
vendu, tel qu'il a ete mesure et borne par un geometre expert a la
requere du vendeur, ne correspond pas entierement aux plans et
documents anterieurs, vises par 1'acquereur, Ie proces-verbal final de
mesurage et de bornage est seui valable en droit et aucune action ne
peut etre intentee de ce chef par 1'acquereur,

Artikel 5 ' . Article 5

Vanaf het verlijden der authentieke akte houdende verkoop van
het onroerend goed zullen de kopers er de voile eigendom en het
genot van hebben en er alle belastingen, taksen en lasten van
dragen, alsmede alle verzekeringspremies en retributies allerhande,
die er zouden op betrekking hebben.

Zij zullen bovendien in de plaats treden van de verkoper voor alle
contracten die door deze laatste zouden kunnen gesloten zijn
aangaande zowej het aansluiten op bepaalde gemeenschappelijke
leidingen (betreffende bvb. water, gas, electriciteit, T.V.- en radio-
distributie, enz...) als het gebruik of verbruik van genoemde
goederen en diensten. Wat de eventueel lopende brandverzekerin-
gen betret't zullen de kopers in de plaats van de verkoper treden
tenzij zij zouden verkiezen de bestaande polis op te zeggcn op eigen
risico, kosten en gevaar.

L'acquereur aura la pleine propriete et la jouissance du bien a
partir du jour de la passation de 1'acte authentique de vente et en
paiera toutes les taxes,' impositions et charges ainsi que toutes les
primes d'assurances et redevances qui s'y rapportent.

Us seront en outre subroges au vendeur pour tous contrats qui
auraient pu etre conclus par celui-ci concernant notammcnt Ie
raccordement aux reseaux de distribution commiins (tels que 1'eau,
Ie gaz, 1'electricite, la radio- et teledistribution, etc...) de meme que
1'utilisation ou la consommation de ces biens ct services. En ce qui
concerne 1'assurance-incendie en cours, 1'acquereur reprendra les
obligations du vendeur, & moins qu'il ne prefcere resilier la police
existante a ses frais, risques et perils.

Artikel 6 Article 6

De bij de verkoop van het onroerend goed betrokken partijen
vcrklaren en erkennen uitdrukkelijk dat dc verkoop geenszins de
rechten vermindert die de verkoper-bouwheer in voorkomend geval
zou kunnen doen gelden of inroepen ten opzichte van de aannemers
en de architecten met wie hij een of mecr verbintenissen heeft
gesloten voor de oprichting van de gebouwen en voor hun volledige
voltooiing evenals voor de aanleg en de uitrusting van de woonwijk
waarvan het verkochte onroerend goed deel uitmaakt.'

De kopers zullen zich derhalve niet kunnen verzetten noch tegen
de voltooiing van de bouwwerken noch tegen de tuinaanleg, de
inrichting van de omgeving en de uitvoring van wegen- en andere
uitrustingswerken voor gemeenschappelijke diensten en andere, en
zullen derhalve nooit uit dien hoofde enige aanspraak op vergoeding
kunnen maken.

Les parties interessees a la vente du bien immpbilier declarent et
reconnaissent expressement que la vente ne diminue en rien les
droits que Ie vendeur, maitre de I'ouvrage, pourrait faire valoir ou
invoquer vis-a-vis des entrepreneurs, fournisscurs et architectes a
1'egard desquels il aurait pris un ou plusieurs engagements pour la
construction des immeubles et leur complet parachevement, ainsi
que pour 1'amenagement et 1'equipement de I'ensemble residentiel
dont Ie bien vendu fait partie.

L'acquereur ne pourra des lors s'opposer, ni a I'achevement des
travaux de construction, ni a 1'amenagement des jardins et des
abords, ni a 1'execution des travaux de voirie et autres travaux
d'equipement pour les services communs ou autres, et ne pourra en
consequencve jamais pretendre a un quelconque dedommagement
de ce chef.

Artikel 7

Tot en met de eindoplevering van de gebouwen of in voorkomend
geval van de werken die een bestanddeel uitmaken van het
verkochte onroerende goed is aan de kopers verboden - tenzij zij er
uitdrukkelijk en vooraf toe gemachtigd werden door de verkoper -
op enigerlei wijze rechtstreeks tussen te komen bij de in artikel 6
hicrboven bedoelde aannemers, leveranciers en/of architecten in
verband met de werken die deze laatste voor rekening van de
verkoper uitvoeren.

Article 7

Jusqu'au moment de la reception definitive des constructions ou,
Ie cas echeant, des travaux qui constituent une partie de 1'immcublc
vendu, il est interdit a 1'acquereur, sauf s'il y a ete expressement et
prealablement autorise par Ie vendeur, d'intervenir dircctement de
quelque fa9on que ce soit aupres des entrepreneurs, fournisseurs ct
architectes vises a 1'article 6 ci-dessus, du chef des travaux que ceux-
ci executent pour Ie compte du vendeur.
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Te dien einde geven de kopers bij deze onherroepelijk volmacht
aan de. verkoper om hen ter zake voor alles te vertegenwoordigen en
stemmen van heden en voor de toekomst uitdrukkelijk in met de
beslissingen die de verkoper in de uitoefening van het hem aldus
toegckend mandaat zou nemen en met de ov'ereenkomsten die hj in
voorkomend gcval zou sluiten.

A cette fin, 1'acquereur donne mandat irrevocable au vendeur
pour Ie representer en cette matiere en tout et pour tout et marque
des a present et pour lors expressement son accord sur les decisions
que Ie vendeur prendra en execution du mandat a lui ainsi confie et
avec conventions et marches qu'il pourrait conclure Ie cas echeant.

Vanaf de eindoplevering zullen de verkopers van het onroerend
goed echter gerechtigd zijn in voorkomend geval tegen de aanne-
mcrs en de architccten de bepalingisn in te roepen van de artikels
1792 en 2270 van het burgerlijk wetboek betreffende de tienjarige
verantwoordelijkheid van aannemers en architecten daar zij door de
verkoop in de plaats getreden zijn van de verkoper-bouwheer.

A partir de la reception definitive, 1'acquereur du bien sera
toutefois en droit d'invoquer Ie cas echeant, contre les entrepreneurs
et architectes, les dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil
touchant la responsabilite decennale des entrepreneurs et architec-
tes, etant donne que, par la vente, il est subroge au vendeur-maitre
de 1'ouvrage.

III. Bestemming van het verkochte goed

Artikel 8

Het verkochte onroerende goed maakt deel uit van een geheel of
gedeeltelijk verkaveld ofgeordend, overeenkomstig zijn maatschap-
pelijk doel in uitvoering van een door de Nationale Maatschappij
voor de Huisvcsting goedgekeurd programma.

De aldus aangelegde wijk heeft een uitsluitend residentieel
karakter en is principieel bestemd om bewoond te worden door
personen die de tot het verwerven of het in huur nemenv an een
sociale woning gestelde voorwaarden vervullen.

III. Destination du bien vendu

Article 8

L'immeuble vendu fait partie d'un ensemble de terrains entiere-
ment ou partiellement lotis ou amenages par Ie vendeur conforme-
ment a son objet social, en execution d'un programme approuve par
la Societe Nationale du Logement.

Le lotissement ou 1'ensemble (la cite) ainsi loti ou amenage a un
caractere exclusivement residentiel et est, en principe, destine a etre
habite par des personnes qui remplissent les conditions requises pour
acquerir ou louer un logement social.

IV. Erfdienstbaarheden - Stcdebouvvkundigc
en esthetische voorschriften

Artikel 9

Elk van de percelen van bedoelde woonwijk is, het een ten
voordele van het andere, met de hierna vermelde eeuwigdorende
erfdienstbaarheden bezwaard en dit zonder onderscheid of zij al dan
niet vervreemd werden of in het patrimonium van de verkoper
gebleven zijn om verhuurd te worden :

a) de gebouwen zijn principieel bestemd om uitsluitend te dienen
als woning en moeten derhalve het residentieel karakter dat
oorspronkelijk door de verkoper gegeven werd, ongeschonden
behouden;

b) het goed mag in geen enkel geval, noch geheel noch gedeeltelijk
aangewend worden als of dienen tot uitbating van een drankslij-
terij, spijshuis of herberg;

c) de uitoefening van enigerlei activiteit, die in strijd zou zijn met
di'e opgelegde bestemming of van aard zou zijn om op weike
wijze ook afbreuk te doen aan het residentieel karakter van de
gebouwen in het bijzonder en van de wijk in het algemeen, is
derhalve in en om het verkochte goed verboden;

d) er mag derhalve geen enkele wijziging, waarvoor de instemming
of toelating van de bevoegde diensten voor Stedebouw en
Ruimtelijke Ordening vereist is, aangebracht worden noch aan
de bestaande gebouwen, aan of op de bijhorende grond en
andere aanhorigheden, noch aan de aanleg en de beplantingen
van het gedeelte van de tuin gelegen tussen die gebouwen en/of
privatieve tuinen en de openbare weg, tenzij .dit zou geschieden
overeenkomstig de door de verkoper schriftelijk goedgekeurde
plannen en voorschriften voor de ganse wijk of verkaveling

• opgemaakt door een ontwerper aangesteld door de verkoper.

Het is bovendien verboden op de gebouwen of op enige andere
plaats van het goed, een van buiten at zichtbare radio- en/of T.V.-
antenne te'installeren of te laten installeren tenzij dit uitdrukkelijk
door de verkoper zou toegestaan worden bij ontstentenis van eike
mogelijkheid tot aansluiting op een gemeenschappelijke radio- en
T.V.-antenne of op een commercieel distributienet.

TV. Servitudes - Prescriptions
urbanistiques et esthetiques

Article 9 •

Chacun des lots de 1'ensemble dont question ci-dessus est greve,,
1'un au profit de 1'autre, des servitudes perpetuelles reprises ci-apres,
et ce, sans egard au fait que ces lots aient ou non ete vendus ou qu'ils
soient demeures dans le patrimoine du vendeur pour etre loue :

a) les constructions sont en principe destines a un usage exclusif
' d'habitat et doivent des lors garder intact le caractere residentiel
qui leur a ete donne a 1'origine par le vendeur;

b) le bien vendu ne peut en aucun cas etre affecte, en tout ou en
partie, ni a 1'exploitation d'un debit de boissons, ni a celle d'un
restaurant ou d'une auberge;

c) touts activite contraire a cette destination, ou simplement de
nature a porter atteinte au caractere residentiel des constructions
en particulier et de la cite en general, est des lors i.nterdite dans le
bien vendu;

d) aucune modification, pour laquelle I'accord ou 1'autorisation des
services competents en matiere d'Urbanisme et d'Amenagement
du Territoire sont requis, ne peut des lors etre apportee ni aux
constructions ni au terrain y attenant et autres dependances
existantes, ni a 1'amenagement et aux plantations de la partie de
jardin situee entre ces batiments et la voie publique, a moins que
ceci ne se fasse suivant les plans et prescriptions approuves par
ecrit par le vendeur etablis pour 1'ensemble de la cite ou du
lotissement, par un architecte designs par lui.

II est en outre interdit d'installer ou de laisser installer sur les
constructions ou sur toute autre partie du bien vendu, une antennc
de radio ou de T.V. visible de 1'exterieur, a moins que ceci ne soit
expressement autorise par le vendeur, a defaut de toute possibility
de raccordement a une antenne collective ou a un reseau commercial
de distribution.
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Ten einde de bewoners van de wijk in de mogelijkheid te stellen
aan te sluiten op een gemeenschapp-elijke radio- en T.V.-antenne,
zai de verkoper, in de mate van het mogelijke en voor zover zulks
noodzakelijk blijkt, het nodige doen om de wijk van de vereiste
gemeenschappelijke installaties te voorzien of pni de aansluiting
ervan te verzekeren op een distributienet uitgebaat door derden en
dit mits een evenredige tussenkomst wprdt betaald door de kopers -
en/of huurders, wanneer het huurwoningen betreft - in de onkosten
van aanleg, aanpassing, onderhoud en werking die er zouden aan
verbonden zijn;

e) er mag op geen enkele van buiten at zichtbare plaats in of op het
goed enig reklameteken, enig uithangbord of aanplakbrief aan-
gebracht worden van aard om het residentieel karakter van de
wijk of de goede verstandhouding onder de bewoners in het
gedrang te brengen.

Afin d'assurer aux habitants de 1'ensemble residentiel, dans les
meilleures conditions, une bonne reception des emissions de radio et
de T.V., Ie vendeur fera lui-meme, dans la mesure du possible et
pour autant que de besoin, Ie necessaire pour equiper Ie complexe
residentiel des installations communes requises, ou d'en assurer Ie
raccordement a un reseau de distribution exploite par des tiers, et ce
moyennant paiement par 1'acquereur - ou par ]e locataire lorsqu'il
s'agit de logements loues - d'une quote-part proportionnelle des
frais d'amenagement, d'entretien et de fonctionnement y relatives.

e) il est interdit de placer sur un ou dans Ie bien vendu, a un
qiielconque endroit visible de 1'exterieur, un signal ou panneau
publicitaire, enseigne ou affiche de nature a perturber Ie
caractere residentiel de 1'ensemble ou susceptible de nuire & la
bonne entente entre les habitants de 1'ensemble residentiel.

Artikel 10 Article 10

Het is de kopers verder verboden zonder uitdrukkelijke toelating
van dc verkoper:

a) enig geverfd buitenoppervlak van de gebouwen in een andere
kleur te schilderen dan de kleur van de verfweike oorspronkelijk
door toedoen van de verkopende maatschappij werd aangebracht
of door haar werd toegelaten of voorgeschreven;

b) de hekjes te verplaatsen, te wijzigen of in een andere kleur te
schilderen;

c) de bestaande omheiningen geheel of gcdeeltelijk te verwijderen
of te wijzigen of er openingen in te maken;

d j iets te planten in de stroken van achteruitbouw, aan de openbare
weg of terzijde, tot aan de achteruitbouwiijn der constructies,
wanneer deze stroken van achteruitbouw tussen aan elkaar
grenzende percelen niet afgesloten zijn;

c) in de stroken van achteruitbouw andere voetpaden, wegetjes of
doorgangen aan te leggen dan de toegangsweg of de gangen
weike door de ontwerper van de wijk zijn tot stand gebracht,
bloemen of planten te kweken tussen belendende percelen die
niet zijdelings afgesloten zijn;

/) op enigerlei manier het trace, de schikkingen evenals de breedte
van de bestaande toegangswegen of gangen te wijzigen of er
bomen, sierplanten of struiken op te planten;

g ) in de hoven en tuintjes bomen, heesters of struiken te verwijde-
ren of te verplanten;

h) enige handeling te stellen die van aard is om abnormale
burenhinder te verwekken en afbreuk te doen aan de atmosfeer
van rust en kalmte die moet heersen in een wijk met residentieel
karakter.

II est en outre interdit aux acquereurs, sans autorisation expresse
du vendeur,:

a) de repeindre une quelconque surface exterieure en un autre ton
que celui de la peinture appliquee & 1'origine par Ie vendeur ou
autorisee ou prescrite par lui;

b) de deplacer ou de transformer les portillons ou de les peindre en
un autre ton;

c) d'enlever, de trouer ou de modifier d'aucune maniere les cl6tures
existantes;

d) de planter quoi que ce soil dans les zones de recul a front de rue
ou dans leurs retours lateraux, jusqu'& 1'alignement arriere des
constructions lorsque lesdites zones de recul ne sont pas clfiturecs
entre parcelles contiguees;

e) de tracer dans la zone de recul des sentiers, allees ou passages
autres que la venelle d'acces ou les couloirs etablis par 1'auteur
du projet ou d'y cultiver des fleurs lorsque les jardins ne sont pas
cl6tures lateralement entre parcelles contigues;

f ) de modifier d'aucune facon Ie trace, les dispositions ainsi que la
largeur des venelles ou couloirs d'acces ou d'y planter des arb
res, arbrisseaux ou plantes d'ornement;

g ) d'enlever ou de transplanter des arbres ou arbustes dans les
jardins et jardinets;

h) de poser tout acte de nature & creer des troubles anormaux de
voisinage et de nuire a I'atmosphere de caime et de repos qui doit
regner dans un quartier residentiel.

In die omstandigheden is het hun verboden andere dan niet
gevaarlijke huisdieren te houden en dan nog op voorwaarde dat er
daaruit geen abnormale hinder zou voortvloeien voor de buren.

Dans ces conditions, il leur est interdit de tenir des animaux autres
qu'animaux domestiques non dangereux et a condition qu'il n'en
resulte aucun trouble anormal pour les voisins.

Artikel 11 • Article 11

De kopers verbinden er zich toe, van heden af en voor de
toekomst zowel voor zichzelf als voor hun eventuele rechtverkrijgen-
den :

a) bovenvermelde erfidenstbaarheden, van stedebouwkundige en
esthetische aard, te eerbiedigen;

b) de andere ten laste van het verkochte goed gevestigde erfdienst-
baarheden te eerbiedigen, onder meer diegenen weike betrek-
king hebben op waterleidingen, riolen, telefoon, energieleidin-
gen, televisie- en radio-distributie en andere soortgelijke dien-
sten;

Les acquereurs s'engagent des a present et pour lors, tant pour
eux-memes que pour leurs ayants-droit eventuels ;

a) a respecter les servitudes d'ordre urbanistique et esthetique
reprises ci-dessus;

b) & respecter les autres servitudes etablies a charge du bien vendu,
notamment celles qui concernent les conduites d'eau, les egouts,
les conduites d'energie, les cables de raccordement au telephone,
a la radio, a la teledistribution et autres services scmblables;
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c) de onderhouds- en buitenschilderwerken uit te voeren waartoe
de verkopende vennootschap beslist heeft en dit volgcns de door
haar verstrekte richtlijnen, onder haar toezicht en op de door
haar bepaalde tijdstippen, ofdeze werke nte laten uitvoeren door
de verkopende vennootschap zeif, na daartoe te zijn aangemaand
per eenvoudige ter post aangetekende brief die gedurende
vijfticn dagen zonder gevolg zou zijn gebleven;

d) het snoeien en hot periodieke onderhoud van de afsluitingen
rond het vcrkochte goed evenals van de bomen, boompjes,
struiken en grasperken in de stroken van achteruitbouw aan de
straakant of terzijde uitsluitend te laten verrichten door toedoen
en/of volgens de beslissingen van de verkopende vennootschap
en dit alles op kosten van de koper.

c) a effectuer les travaux d'entretien et de peinture des facades
exterieures, decides par la societe venderesse, selon ses directi-
ves, sous sa surveillance et aux epoques prescrites par elle, ou a
laisser executer ces travaux par les soins de la societe venderesse'
elle-meme apres mise en demeure par simple lettre recomman-
dee a la poste restee sans suite pendant quinze jours;

d) & laisser effectuer, exclusivement par les soins ct selon les
decisions 'de la societe venderesse, la taille et 1'entretien periodi-
que des haies de cl6ture entourant Ie bien ainsi que les arbres,
arbrisseaux, buissons et pelouses dans les zones de recul a front
'de rue ou dans leurs retours lateriaux. Ie tout aux frais de
1'acquereur.

Artikel 12 Article 12

De kopers zien bovendien uitdrukkelijk en definitief af van het
recht bomen, jonge boompjes en heesters te doen vellen of snoeien
weike geplant zijn op het verworven perceel grond, of op de grens
van dit perceel en van het openbaar domein, of nog op de grens van
belendende eigendommen of die zich zouden bevinden op ander-
mans eigendom (van derden, van de verkopende vennootschap,
staat of gemcente) op minder dan 2 meter afstand van het verworven
goed, aangezien de in de wijk bestaande of aangelegde beplantin-
gen, de arehitectonische opvatting van het geheel, de inplanting van
de gebouwen en het uiteriijk aspect ervan, de tint van de gebruikte
verf en van de aangewende materialen per definitie en door
bestemming een tweevoudige utbanistische en esthetische erfdienst-
baarheid uitmaken opgelegd in het algemeen belang ter bescherming
en verfraaiing van het leefmilieu.

Les acquereurs renoncent expressement et a jamais au droit de
faire abattre ou elaguer des arbres, baliveaux ou arbustes plantes
dans les zones de recul ou sur les limites de celles-ci et du domaine
public, ou encore sur la limite des proprietes contigues ou qui se
trouveraient sur Ie terrain d'autrui (de tiers, de la societe vende-
resse, de la commune ou de 1'Etat) & moins de deux metres du bien
acquis, attendu que les plantations existantes ou creees dans la cite,
la conception architectonique de 1'ensemble, 1'implantation des
bailments et leur aspect exterieur, )e ton des peintures et materiaux
utilises constituent par definition et destination une double servitude
urbanistique et esthetique, imposee dans 1'interet general con-line
protection et embellissement du milieu et de 1'envirpnnement.

V. Beding van niet verkoop -
Verbintenis van persoonlijke bewoning

Artikel 13

Gedurende een termijn van twintig jaar ingaande bij de onderte-
kening van de authentieke akte, houdende verkoop van het goed,
ontzeggen de verwervers zich het recht het bedoelde goed geheel of
gedeeltelijk te verkopen met zakelijke rechten te bezwaren, te
verhuren of op enigeriei wijze ter beschikking te stellen van derden,
al dan niet familieleden of verwanten, zonder daartoe vooraf
schriftelijke mactitiging bekomen te hebben van de verkoper terzake
handelend in overeenstemming met de Nationale Maatschappij voor
de Huisvesting.

Het is de kopers derhalve gedurende dezelfde periode ook
verboden het goed met hypotheek te bezwaren tenzij met het
akkoord en onder de voorwaarden door de verkoper, in overeen-
stemming met de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting
bepaald. Dit verbod geldt evenwel niet voor de hypotheken geno-
men tot waarborg van de leningen bij het verlijden van de
verkoopakte aangegaan, uitsluitend bestemd tot financiering van de
aankoop van bewust onroerend goed en dit zonder afbreuk te doen
aan de bepalingen van artikel 15, 1° hieronder.

In geval van onverlijden van een der echtgenoten blijft de
overlevende samen met de rechtverkrijgende(n) van de overledene
verder gehouden tot het naleven van de aangegane verbintenissen.

V. Clause de non-alienation - >
Engagement d'occupation personnelle

Article 13

Durant un delai de 20 ans & partir de la date de la passation de
1'acte de vente, 1'acquereur se denie tout droit de vendre ou de
louer, en tout en partie. Ie bien vendu, de Ie grever des droits reels
ou de Ie mettre d'une quelconque facon & la disposition de tiers,
qu'ils soient ou non membres de la famiUe ou parents, sans
1'autorisation expresse et ecrite du vendeur agissant avec 1'accord de
la Societe Nationale du Logement.

II leur est des lors interdit pendant la meme periode d'hypothe-
quer Ie bien, si ce n'est avec 1'accord et aux conditions fixees par Ie
vendeur et par la Societe Nationale du Logement. Cette interdiction
ne s'applique toutefois pas aux hypotheques prises en garantie des
prets contractes lors de la passation de 1'acte de vente et destines
exclusivement au financement de 1'achat du bien en cause et cela
sans prejudice aux dispositions de 1'article 15, 1" ci-dessous.

En cas de deces de 1'un des epoux, 1'epoux survivant et les ayants-
droit du defunt restent tenus de respecter 1'engagement pris.

Artikel 14

De kopers gaan bovendien elk afzonderlijk hoofdelijk en solidair
de verbintenis aan het verworven goed gedurende diezelfde periode
van twintig jaar samen persoonlijk te bewonen als vaste woonplaats,
er hun domicilie gevestigd te houden, en er uitsluitend de leden van
hun gezin te huisesten. Andere personen al dan niet familieleden of
verwanten, mogen gehuisvest worden indien zulks gebeurt met de
voorafgaande toestemming van de verkoper en de Nationale Maat-
schappij voor de Huisvesting.

Article 14

Les acquereurs s'engagent en outre, chacun separement, person-
nellement et solidairement a habiter eux-memes Ie bien acquis
comme residence fixe et ce pendant la meme periode de 20 ans, d'y
elire domicile, et de n'y loger uniquement les membres de leur
menage. D'autres personnes, qu'elles soient ou non des membres de
la famille ou des parents, peuvent y etre logees, moyennant 1'accord
prealable du vendeur et de la Societe Nationale du Logement.
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• Artikel 15 Article 15

Ten einde de bij bovenvermelde artikels aangegane verbintenissen
in alle gevallen te kunnen naleven gaan de ko'pers vanaf heden en
voor de toekomst tegenover de verkoper volgende uitdrukkelijke
verbintenissen aan, waartoe zij ook hun rechtverkrijgenden verplich-
ten :

1. de hypothecaire of andere schulden, die zij met het oog op de
betaling van de aankoopprijs, de verfraaiing of verbetering van
het goed of om enige andere reden zouden aangegaan hebben en
waarmede het goed zou belast zijn of belast kunnen worden,
regelmatig te betalen, zowel in kapitaal als in interest, ten-einde
alle onroerend beslag en eike verkoop. bij gedwongen ten
uitvoerlegging te vermijden;

2. bij vereffening der goederengemeenschap ingevolge ontbinding
van het huwelijk door echtscheiding of ingevolge gerechtelijke
scheiding van goederen of indien het hen om enige andere reden
dat hot overlijden onmogelijk zou zijn het goed nog verder samen
te bewonen, zich wat de verkoop, de verhuring of ter beschikking
stelling van het goed aan derden betreft, in alles te schikken naar
de beslissingen die terzake door de verkoper zouden genomen
worden in uitvoering van de desbetreffende bepalingen, vermeld
in titel VI van onderhavig bestek.

Afin de pouvoir respecter dans tous les cas les engagements
souscrits par les articles ci-dessus, les acquereurs prennent vis-a-vis
du vendeur les engagements formels suivants, auxquels ils obligcnt
egalement leurs heritiers :

1. de payer regulierement, tant en capital qu'en interets, les dettes
hypothecaires et autres, contractees en vue du paiemcnt du prix
d'achat, de 1'embelissement ou de 1'amelioration du bien ou pour
toute autre raison et qui pourraient greyer Ie bicn, et ce, afin
d'eviter toute saisie immobiliere ou vente par execution forcee;

2. en cas de liquidaation de la communaute des biens par suite de
dissolution du mariage par divorce ou par suite de separation
judiciaire des biens, ou ail cas ou, pour toute autre raison que Ie
deces, il leur serait impossible de continuer a occuper Ie bien
ensemble, de se conformer en tout, en ce qui concerne ('aliena-
tion du bien, sa location ou sa mise a la disposition, de tiers, aux
dispositions qui seraient prises en la matiere par Ie vendeur en
application des clauses reprises sous Ie litre VI du present cahier
des charges.

VI. Niet-naleving van de contractuele bepalingen - Strafmaatregelen

•Artikel 16

Aangezien de algemenc voorschriften, Fasten, voorwaarden en
bedingen, vervat in onderhavig bestek NM/V.82 en de bijzondere
voorwaarden van verkoop vermeld in de' authentieke akte van
verkoop verband houden met het karakter « intuitu personae » dat
de verkoper van een sociale woning in hoofde van de kopers
kenmerkt, is het vereist dat de verkoper te alien tijde over de
mogelijkheid zou beschikken de overtredingen ervan daadwerkelijk
te bestraffen.

al Gedurende een termijn van 5 jaar, ingaande daags na het
veriijden van de autentieke akte houdende verkoop van het goed zai
de verkoper derhalve kunnen gebruik maken van het beding van
wederinkoop.

b) Gedurende een termijn van 20 jaar, ingaande op dezelfde
datum, is hem bovendien de mogelijkheid geboden, zonder afbreuk
te doen aan andere middelen waarover hij contractueel beschikt, de
verkoop van rechtswege nietig te doen verklaren - en dit zonder
voorafgaande ingebrekestelling - in geval van niet naleving door de
kopers van enig voorschrift, voorwaarde, beding of bepaling in
onderhavig bestek NM/V.82 of in de authentieke akte houdende
verkoop vervat.

c) Daarenboven geniet de verkoper jegens de kopers, zonder
enige beperking in duur en in alle omstandigheden, een recht van
voorkoop dat kan uitgeoefend worden afgezien van eike contractu-
ele sanctie die zou genomen worden in geval er tot de verkoop zou
overgegaan worden voor het verstrijken van de hierboven gestelde
termijncn.

A. Beding van wederinkoop

Artikel 17

Gedurende een termijn van 5 jaar, ingaande daags na het veriijden
van de akte houdende verkoop van het goed, heeft de verkoper, op
grond van de artikels 1659 en volgende van het burgerlijk wetboek,
het recht dit verkochte goed terug in haar patrimonium op te nemen
bij toepassing van het beding van wederinkoop, waardoorde ver-
koop « ab initio » vernietigd wordt en het bedoeld goed geacht
wordt nooit het patrimonium van de verkoper te hebben verlaten.

VI. Non-respect des clauses contractuelles - Sanctions

Article 16

Etant donne que les clauses generales, charges ct conditions
contenues dans Ie present SN/V.82 et les conditions speciales
mentionnees dans 1'acte authentique de vente sont liees au caractere
« intuitu personse » qui caracterise la vente d'une habitation sociale
dans Ie chef des acquereurs, il est indispensable que Ie vendeur
dispose en tout temps de la possibility de sanctionner effectivemcnt
les infractions :

a) Pendant un delai. de 5 ans, prenant cours au lendemain dc la
date de 1'acte authentique du bien. Ie vendeur pourra des lors faire
usage de la faculte de remere.

b) Pendant un delai de 20 ans, prenant cours a la meme date, Ie
vendeur aura en outre la possibility, sans prejudice des autres
moyens contractuels dont il dispose, de faire annuler la vcntc do
plein droit - et ce, sans mise en demeure prealable - en cas de non-
respect par les acquereurs de 1'une ou 1'autre prescription, clause ou
condition contenue dans Ie present cahier des charges SN/V.75 ou
dans 1'acte authentique de vente.

c) En outre, Ie vendeur jouit & I'egard des acquereurs, sans
.limitation de delai et dans toutes circonstances, d'un droit dc
preemption qui peut etre exerce independamment de toute sanction
contractuelle qui serait prise au cas oil il serait precede a la rcvente
avant 1'expiration des delais dont question ci-dessous.

A. Faculte de remere

Article 17

Pendant un delai de 5 ans & partir de la date de 1'acte de vente du
bien, Ie vendeur dispose, en vertu des articles 1659 et suivants du
Code civil, du droit de reprendre Ie bien vendu dans son patrimoine
et ce par application de la faculte de reniere par laquclle la vente est
annulee « ab initio » et Ie bien en cause est considere comme n'ayant
jamais quitte Ie patrimoine du vendeur.
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Artikel IS • Articfe 2S

De verkoper verbindt er zich toe slechts gebruik te maken van zijn
kontraktueel bedongen recht van wederinkoop indien het zou
bliJken dat de kopers :

1. de door hen bij deze, zowel persoonlijke hoofdelijke als
solidair en. ondeelbaar aangegane verbintenissen niet naleven;

2. naar een toestand evolueren die het hen onmogelijk of quasi
onmogelijk maakt het verworven goed :
- samen verder te bewonen afgezien dan van het geval dat een van

beide echtgenoten zou overlijden;
- in eigendom te behouden.

De verkoper behoudt zich het recht voor, in akkoord met de
Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, soeverein te oordelen
nopens de opportuniteit van de uitoefening van zijn recht van
wederinkoop.

Het recht van wederinkoop kan ook uitgeoefend worden tegen de
personen die v66or het verstrijken van de gestelde termijn, het
onroerend goed, hetzij uit de hand, hetzij openbaar, zowel bij
vrijwillige of gedwongen verkoop zouden verworven hebben en dit
gedurende de periode die nog blijft te lopen om de termijn van vijf
jaar te volcindigen.

Le vendeur s'engage a ne faire usage de son droit de remere qu'au
•cas ou il apparattrait que les acquereurs ;

1. negligent de respecter les engagements pris par eux tant a titre
personnel que solidairement;

2. evoluent vers une situation telle qu'il leur est impossible ou
quasi impossible :
- de continuer a occuper ensemble le bien acquis, abstraction faite

du cas de deces de 1'un, des deux cpoux;
- d'en conserver la propriete.

Le vendeur se reserve le droit, en accord avec la Societe Nationale
du Logement, de juger souverainement de 1'opportunite de faire
usage de so ndroit de remere.'

Le droit de remere peut egalement etre exerce a 1'encontre des
personnes qui auraient acquis 1'immeuble avant 1'expiration du delai
prescrit, soit de gre a gre, soit en vente publique, tant en vente
volontaire que forcee, et ce, pendant la periode qui reste a courir
pour achever le delai de 5 ans.

Artikel 19

Het recht van wederinkoop kan echter ook uitgeoefend worden
indien daartoe bij gemeen akkoord tussen verkoper en kopers zou
besloten worden zonder dat het in dat geval vereist is dat er een
specificke inbreuk op de aangegane verbintenissen of opgelegde
verbodsbepalingen zou gepleegd zijn.

Article 19

Le droit de remere peut egalement etre exerce a 1'encontre des
personnes qui auraient acquis 1'immeuble avant les acquereurs sans
qu'il y ait, en ce cas, infraction specifique aux engagements pris ou
aux clauses d'interdiction contractuelles.

B. Nietigverklaring van de verkoop - Ontbindende voorwaarde -
Betaling van een nieerprijs bij wijze van schadevergoeding

Artikel 20

In geval van nict-uitvoering of niet-naleving voor de kopers van
enige in onderhavig bestek of in de authentieke akte houdende
verkoop opgenomcn beschikking, voorwaarde of beding zai de
verkoop, zonder afbreuk te doen aan de andere kontraktuele
rechtsmiddelen waarover de verkoper beschikt, van rechtswege
nietig kunnen verklaard worden en dit zonder voorafgaande inge-
brekstelling.

Het recht de ontbindende voorwaarde in te roepen is de verkoper
voorbehouden gedurende een termijn van twingig jaar eveneens.
ingaande daags na het verlijden van de authentieke akte houdende
verkoop tenzij wat betreft de inbreuken op zijn recht van voorkoop
in welk geval het recht de ontbindende voorwaarde in te roepen niet
in de tijd beperkt is.

B. Annulation de la vente - Condition resolutoire - Paiement d'un
supplement de prix a titre de dedommagement

Article 20

En cas de non-execution ou de non-respect par les acquereurs de
1'une. ou 1'autre prescription, clause ou condition reprise dans le
present cahier des charges ou dans 1'acte authentique de vente, la
vente pourra, sans prejudice des autres moyens contractuels de droit
dont dispose le vendeur, etre annulee de pelin droit, et ce sans mise
en demeure prealable.

Le droit d'invoquer la condition resolutoire est reseryee au
vendeur pendant un delai de 20 ans a partir du lendemain de la date
de la passation de 1'acte authentique de vente, sauf en ce qui
concerne les infractions a son droit de preemption, pour lesquelles
sond roit d'invoquer la solution resolutoire n'est pas limite dans le
temps.

Artikel 21 . • Article 21

In dezelfdc omstandigheden als bepaald in artikel 20 hierboven za)
de verkoper bQvcndien gedurende eenzelfde periode, voor zover hij
geen gebruik maakt of niet meer kan maken van zijn recht van
wederinkoop en ook de nietigheid van de. overeenkomst niet wenst
in te roepen, gerechtigd zijn de onmiddellijke betaling te eisen, bij
wijze van schadevergoeding, van een som die principieel minimaal
25 % en maximaal 100 % van de oorspronkelijke verkoopprijs
bedraagt naar gelang van de waarde van het onroerend goed zoals
die op de dag van de toepassing van bedoeld strafbeding zai blijken
uit een schatting opgemaakt door de ontvanger der registratie, op
verzoek van de verkoper en dit onverminderd het recht voor de
verkoper en voor de andere eigenaars-van de wijk eventueel de
verdere naleving van de bestaande erfdienstbaarheden te eisen en
het good in zijn oorspronkelijke staat te doen herstellen.

Dans les memes circonstances que celles prevues a 1'article 20 ci-
dessus, le vendeur aura en outre le droit, durant la meme periode,
pour autant qu'il ne desire ou ne puisse plus faire usage de son droit
de remere ou ne desire invoquer 1'annulation de la vente, d'exiger le
paiement immediat, a titre de dommages-interets, d'une somme
egale en principe a minimum 25 % et maximum 100 % du prix de
vente 'initial, selon la valeur du bien telle qu'elle sera fixee au
moment de 1'application de la sanction sur la base d'une estimation
etablie par le Receveur de 1'Enregistremenl a la requete du vendeur,
et ce, sans prejudice au droit pour le vendeur et pour les autres
proprietaires de 1'ensemble residentiel d'exiger le respect des
servitudes existantes et de faire retablir'le bien dans son etat primitif.
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VII. Recht van voorkoop - Modaliteiten van uitoefening

Artikel22

Bovendien zai de verkoper te alien tijde, zonder beperking van
duur en zonder afbreuk te doen aan de andere contractuele
penalisaties, een recht van voorkoop kunnen uitoefenen indien
bedoeld onroerend goed, om weike reden ook uit de hand of
openbaar zou verkocht worden door de huidige kopers of door hun
rechtverkrijgenden. Dit recht van voorkoop is aan de verkoper
voorbehouden ten einde hem in de mogelijkheid te stellen een met
de financiele tussenkomst van de gemeenschap opgetrokken woning
in de sector van de sociale huisvesting te behouden.

De uitoefening van dit recht, niet geregeld zijnde door het
Burgerlijk Wetboek, zai op grond van volgende kontraktuele
beschjkkingen geschieden :

VIII. Droit de preemption - Moilalitcs d'exccution

Article 22

En outre, Ie vendeur pourra, en tout temps et sans limitation de
duree et sans prejudice aux autres penalties contractuelles, excrcer
un droit de preemption au cas ou Ie bien en cause serait, pour
quelque motif que ce soit, vendu de gre a gre ou publiquement par
les acquereurs actuels ou leurs heritiers. Ce droit de preemption cst
reserve au vendeur afin de lui donner la possibilite de maintenir dans
Ie secteur du logement social 1'habitation construite avec 1'aide
fmanciere de la collectivite.

L'exercice de ce droit, n'etant pas reglee par Ie Code civil, devra
se t'aire sur la base des dispositions contractuelles suivantes :

A. Verkoop uit de hand A. En cas de vente de gre a gre :

a) De kopers mogen het onroerend goed niet uit de hand aan
derden verkopen zonder vooraf aan de verkoper de gelegenheid te
hebben gegeven zijn recht van voorkoop uit te oefenen. Te dien
einde zullen zij hem bij een ter post aangetekend schrijven kennis
geven van de prijs waarvoor en de voorwaarden waaronder zij bereid
zijn bedoeld onroerend goed te verkopen. Deze kennisgeving geldt
als aanbod voor verkoop.

b) De verkoper beschikt over een termijn van 30 werkdagen -
lopende vanaf de postdatum van kennisgeving - om een eventuele
aanvaarding van het aanbod aan de aanbieders te notificeren bij een
ter post aangetekend schrijven. Deze notificatie heeft voor gevolg
dat de verkoop, overeenkomstig artikel 1583 van het Burgeriijk
Wetboek, tussen partijen voltrokken is zodra de aanvaarding door
de verkoper ter kennis is gekomen van de aanbieders.

c) Indien de verkoper het aanbod binnen de gestelde termijn niet
aanvaardt. mogen de aanbieders bedoeld onroerend goed niet uit de
hand voor een lagere prijs of onder gunstiger voorwaarden aan een
derde verkopen zonder uitdrukkelijke en voorafgaande instemming
van de verkoper.
Indien na verloop van een termijn van een jaar na het aanbod, het
goed niet aan een derde verkocht werd, moet, bij eventuele
verkoop, een nieuw aanbod aan de verkoper in deze gedaan worden.
De verkoper (in de akte waarvan onderhavig bestek deel uitmaakt
de kopers genoemd) moet binnen de maand na de registratie bij een
ter post aangetekend schrijven aan de maatschappij-vrkoopster een
attest oversturen opgemaakt door de notaris die de akte heeft
verleden, attest waarin de prijs en de voorwaarden van de verkoop
vermeld staan.

a) Les acquereurs ne peuvent vendre Ie bien immobilier de gre a
gre a un tiers sans avoir prealablement donne au vendeur 1'occasion
d'exercer son droit de preemption.
A cette fin, ils lui feront connattre, par lettre recommandee, Ie prix
et les conditions auxquelles ils sont disposes a vendre leur bien. Cet
avis tient lieu d'offre de vente.

b) Le vendeur dispose d'un delai de 30 jours ouvrables - a partir
de la date du depot a la poste de la lettred'avis - pour notificr son
acceptation eventuelle de 1'offre a 1'acquereur initial interesse, par
lettre recommandee.
Cette notification a pour consequence, conformement a 1'article
1583 du Code civil, que la vente est parfaite entre les parties des que
1'acceptation du vendeur est parvenue a 1'acquereur initial.

a) Si le vendeur n'accepte pas 1'offre dc vente dans le delai requis,
1'acquereur initial ne peut vendre le bien immobilier a un prix
inferieur ou a des conditions plus avantageuses a un tirs sans
autorisation expresseet prealable au vendeur.
Si, apres un delai d'un an apres 1'offre de vente, le bien n'est pas
vendu a un tiers, 1'acquereur initial devra, en cas de vente
eventuelle, faire une nouvelle offre a la societe venderesse.
Le vendeur (nomine acquereur dans 1'acte auquel est joint le present
cahier des charges) doit, dans un delai d'un mois apres 1'enregistre-
ment, envoyer a la societe venderesse, par lettre recommandee, une .
attestation delivree par le notaire qui a passe 1'acte, attestation dans
laquelle seront mentionnes le prix et les conditions de la vente.

B. Opcnbare verkoop • B. Vente publique

a) Bij openbare verkoop is de verkoper gehouden ten minste
15 dagen tevoren aan de oorspronkelijke verkoper in deze kennis te
geven van plaats, dag en ur van de verkoop.

b} Bij het einde van de opbieding en v66r de toewijzing zai door
de intrsumenterende notaris in het openbaar de vraag gesteld
worden of de oorspronkelijke verkoper zijn recht van voorkoop wil
uitoefenen voor e laatst geboden prijs.

c) In geval van negatief antwoord, afwezigheid of stilzwijgen van
de oorspronkelijke verkoper, wordt de verkoop voortgezet.

d) In geval het eigendom terug openbaar wordt opgerocpen ten
gevolge van de uitoefening van het recht van hoger bod, dient
eenzelfde kennisgeving als in a) hierboven 8 dagen tevoren aan de
oorspronkelijke verkoper te worden betekend en dien eenzelfde
vraag als in b) hierboven hem in het openbaar v66r de toewijzing
gesteld te worden.

a) En cas de vente publique, le vendeur est tenu d'aviser le
vendeur initial au moins quinze jours a 1'avance du lieu, jour ct heure
de la vente.

b) A la fin des encheres et avant I'adjudication, le notaire
instrumentant posera publiquement la question si le vendeur initial
desire exercer son droit de preemption pour le montant de la
derniere offre.

c) En cas de reponse negative, de silence ou d'absence du
vendeur initial, la vente est poursuivie.

d) Au cas ou le bien est a nouveau remis en vent publique a la
suite de 1'exercice de la faculte de surenchere, le meme avis que celui
prevu au point a) ci-dessus doit etre signifie huit jours & 1'avance au
vendeur initial et la meme question que celle prevue au point b) ci-
dessus doit etre posee en public avant I'adjudication definitive.
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C. rn-de-plaatsstelling en schadevergoeding C. Subrogation et dedommagement

En cas de vente de gre & gr6 ou de vente publique, en
meconnaissance du droit de preemption du vendeur initial - ou sans
son autorisation expresse - celui-ci a Ie droit, soit d'etre subrog^ a
1'acheteur, soit de reclamer du proprietaire vendeur un dedommage-
ment s'elevant a 25 % du prix de vente.

Ingcval van verkoop uit de hand of openbaar met miskenning van
dc rcchten van voorkoop van de oorspronkelijke verkoper - of
zonder zijn uitdrukkelijke instemming - heeft deze het recht, ofwel
in de plaats gesteld te worden van de koper ofwel van de verkoper
een schadevergoeding te eisen ten bedrage van 25 % van de
verkoopprijs.

Wat de in-de-plaatsstelling dient de eis door de oorspronkelijke
verkoper ingesteld te worden en tegen de verkoper (oorspronkelijke
kopcr) en tegen de nieuwe koper, en die eis zai slechts ontvankelijk
zijn na inschrijving op de kant van de overschrijving van de betwiste
akte en in voorkomend geval op de kant van de overschrijving van
de laatst overgeschreven titel.

De in-de-plaatsgestelde betaalt aan de koper de prijs terug die
deze heeft betaald.

Hij is slechts gehouden voor de verplichtingen die voor de koper
voortlvoeien uit de authentieke akte van verkoop en tot de lasten
waarin de koper heeft toegestemd, voor zover die lasten zijn
ingeschreven of overgeschreven v66r de inschrijving van zijn eis.

De vordering tot naasting en in-de-plaatsstelling en de vordering
tot schadeloosstelling verjaren, bij openbare verkoop door verloop
van drie maanden te rekenen van de datum van toewijzing en bij
verkoop uit de hand door verloop van drie maanden te rekenen van
de kennisgeving van die verkoop aan de oorsproneklijke verkoper
indien een dergelijke kennisgeving heeft plaatsgehad en anders door
verloop van twee jaren na de overschrijving van de akte van
verkoop.

En ce qui concerne la subrogation, Ie recours doit etre introduit et
centre Ie vendeur (acquereur initial) et centre Ie nouvel acquereur,
et ce recours ne sera recevable qu'apres inscription en marge de la
transcription de 1'acte contest^ et, Ie cas echeant, en marge de la
transcription du dernier titre transcrit.

Le subroge rembourse a 1'acquereur Ie prix que celui-ci a paye.

II n'est tenu qu'aux obligations qui decoulent pour 1'acquereur de
1'acte authentique de vente et aux charges que cet acquereur a
accepte, pour autant que ces charges soient inscrites ou transcrites
avant 1'inscription de son recours.

L'action en retrait et subrogation et 1'action en indemnisation se
prescrivent, en cas de vente publique, par trois mois a dater de
1'adjudication et, en cas de vente de gr6 a gr6, par trois mois a dater
de la notification de cette vente au vendeur initial, si une telle
notification a ete faite et, dans le cas contraire, par deux ans a dater
de la transcription de 1'acte de vente.

VIII. Varia

Artikel 23

De kopers verbinden er zich toe het gekochte goed, voor de
vollcdige vervangingswaarde van de gebouwen, tegen brand, blik-
sem en ontploffingen allerhande te verzekeren bij een Belgische of
een in Belgie gevestigde verzekeringsmaatschappij, de premies
regelmatig te betalen en het verzekerd kapitaal regelmatig te laten
aanpasscn.

VIII. Divers

Article 23

Les acquereurs s'engagent a assurer le bien acquis pour sa valeur
totale de remplaccment centre 1'incendie, la foudre et les explosions
ainsi que contre le recours des voisins, aupres d'une compagnie
d'assurances beiges ou etablie en Belgique, a payer regulierement
les primes et a faire adapter regulierement le capital assure.

Artikel 24 Article 24

Indien nieuwe werken van bestrating, aanleg van voetpaden,
afsluitingen leidingen, enz..., enz..., nodig mochten worden geacht
door de verkoper zullen de kopers een evenredig deel van de kosten
dezer werken moeten ten laste nemen.

De geschillen, weike dienaangaande zouden kunnen rijzen, zullen
in de eerste plaats aan de appreciatie van de Nationale Maatschappij
voor de Huisvesting voorgelegd worden.

Indien er geen regeling in der minne mogelijk blijkt zai het geschil
beslecht worden door de terzake bevoegde rechtbanken.

Si des travaux nouveaux de pavages, trottoirs, clfltures, canalisa-
tions, etc... sont juges necessaires par le vendeur, les acquereurs
devront supporter une part proportionnelle du cout de ces travaux.

Les differends qui pourraient surgir a ce sujet seront soumis en
premier lieu a 1'appreciation de la Societe Nationale du Logement.

Dans le cas ou il ne pourrait etre resolu a 1'amiable, le litige sera
tranche par les tribunaux competents en la matiere.

Artikel 25

De kopers zijn er eventueel toe gehouden jaarlijks, op een door de
verkoper te bepalen tijdstip, hun evenredig aandeel te betalen in d6
uitgaven weike veroorzaakt worden door of weike rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de oprichting, het beheer en het
ondcrhoud van bcstaande of tot stand te brengen gemeenschappe-
lijke voorzieningen evenals met de oprichting, het beheer en het
onderhoud van bestaande of aan te leggen gedeelten weike voor
gemecnschappelijk gcbruik worden tendienste gesteld van de eige-
naars van goederen weike van de vennootschap voortkomen of van

Article 25

Les acquereurs seront eventuellement tenus de payer annuelle-
ment, aux epoques a fixer par le vendeur, leur part proportionnelle
dans les depenses ocasionnees par ou se rapportant directement ou
indirectement a I'etablissement, la gestion, 1'entretien des services
communs existants ou a creer ainsi qu'a I'etablissement, la gestion et
1'entretien des parties, existantes ou a creer, destinees a I'usage
commun des proprietaires de biens provenant de la society ou des
locataires de biens restant propriete de ladite society et sis dans la
meme localite, sans qu'il soit pour cela necessaire qu'ils fassent
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voornoemde vennootschap en gelegen zijn in dezelfde localiteit,
zonder dat het vereist is dat zij daarom deel uitmaken van dezelfde
wijk, zoals parken. wandclwegen, beplantingen, grasperken, wegen,
sociale gebouwen, T.V.- en radio-distributie-antennes-of -netten,
enz..., enz...

partie de la meme cite, tels que pares, pietonniers, plantations,
pelouses, voiries, immeubles sociaux, antennes ou reseaux de
distribution de T.V. et de radio, etc... etc...

Deze opsomming is louterexemplatief. Cette enumeration est purement exemplative.

Het evenredig aandeel, waarvan sprake in voorgaande alinea, zai
door de kopers aan de verkoper betaald worden binnen de maand na
er toe uitgenodig te zijn.

Indien die uitnodiging meer dan een maand zonder gevolg blijft,
kan het verschuldigd bedrag, na ingebrekestelling bij een ter post
aangetekend schrijven, met 10 % verhoogd worden bij wijze van
forfaitaire vergoeding en dit onafgezien van de verdere onkosten van
vervolging.

Tot waarborg van de regelmatige betaling van hun evenredig
aandeel zullen de kopers bovendien bij het verlijden der authentieke
akte in handen van de verkoper een somi van 2.500 fr. consigneren,
zonder dat hun daarop interest zai verschuldigd zijn.

Deze som kan, naar gelang van de stijging van het prijsindexcijfer
bij consumptie van het Rijk, door de verkoper verhoogd worden tot
een bedrag overeenstemmend met het jaariijks evenredig aandeel
door de kopers te betalen. Bovendien zai, bij eventuele latere
verkoop, om weike reden ook, deze som van 2.5UO fr. (eventueel
verhoogd zoals hierboven bepaald) bij de verkoper op naam van de
nieuwe koper renteloos gedeponeerd blijven en dit op grond van de
in-de-plaatsstelling, doch deze laatste zai het bewuste bedrag aan de
vroegere koper terugbetalen. Dezelfde regeling zai « mutatis mutan-
dis » ook gelden voor alle latere eigendomsoverdrachten van het
goed.

La part proportionnelle dont il est question au precedent alinea
sera payee par les acquereurs au vendeur dans un delai d'un mois
apres y avoir ete invites.

Si 1'invitation a payer est restee plus d'un mois sans suite. Ie
montant du peut, apres mise en demeure significe par lettre
recommandee, etre majore de 10 % a titre d'indemnite forfaitaire,
et ce, sans prejudice d'autres frais de poursuite.

En garantie du paiement regulier de leur part proportionnelle, les
acquereurs consigneront en outre, entre les mains du vendeur, au
moment de la passation de 1'acte authentique, une somme de
2.500 F, non remuneratoire d'interets.

Cette somme peut, suivant la hausse de 1'indice des prix ^ la
consommation du Royaume, etre portee a un montant correspon-
dant a la quote-part annuelle proportionnelle a payer par 1'acque-
reur. En outre, en cas de vente ulterieure pour quelque raison que ce
soit, cette somme de 2.500 F (eventuellement majoree commc dit ci-
dessus) restera deposee sans interet chez Ie vendeur au nom du
nouvel acquereur, et cela en vertu de la substitution, mais ce dernier
remboursera ce montant a 1'acquereur precedent. La meme regle
sera appliquee « mutatis mutandis » pour tous les transferts ulte-
rieurs de la propriete du bien.

Artikel26

In geval bij het verlijden van de authentieke akte de aanpassings-
werken van de wijk, waar het verkochte goed gelegen is, nog niet
volledig zouden uitgevoerd zijn en zo bij de verdeling van de emit
voortvloeiende kosten, de werkelijke kostprijs van het vervreemde
goed hoger moest liggen dan de oorspronkelijk vastgestelde ver-
koopprijs kunnen de kopers ertoe verplicht worden en naar evenre-
digheid bepaalde bijkomende som te betalen waarvan het bedrag bij
het eerste verzoek in handen van de verkoper zai dienen gestort te
worden.

Article 26

Dans Ie cas ou, lors dc la passation de 1'acte authentique dc vente,
les travaux d'amenagement du quartier ou 1'immeuble est situe, nc
seraient pas termines et que, du fait de la repartition des frais a
resulter de leur achevement, )e coflt reel du bien vendu dcpasserait
Ie prix de vente initialement Bxe, les acquereurs seront tenus de
payer un supplement proportionnel dont Ie montant sera verse a la
premiere requisition du vendeur.

Artikel 27 Article 27

Alle bepalingen van onderhavig bestek zijn van toepassing op alle
verkopen door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting of
door de door haar erkende vennootschappen gedaan voor zover er
niet van afgeweken wordt in de bijzondere voorwaarde.n van de akte
houdende verkoop.

Een exemplaar van het huidige' algemeen bestek zai bij het
verlijden aan de koopakte na voorlezing aan de kopers overhandigd
worden en de akte houdende verkoop zai vermelden dat het
algemeen bestek, dat er integraal deel van uitmaakt :

- ofwel geranschikt werd onder de minuten van notaris ... te ...
geregistreerd onder nr. ... en overgeschreven werd op het
Hypotheekkantoor te .... boekdeel ..., biz. ...;

- ot'wel als bijiagc gevoegd is bij de akte en waarvan het integrerend
deel uitmaakt, betreffende de verkoop door dezelfde verkoper
van het goed (huis...) gelegen ..., en die verleden werd op datum
van ... v66r notaris ..., te ..., geregistreerd onder nr. ... te ..., en
overgeschreven in het ... kantoor der hypotheken te ... onder ...,
boekdeel..., biz. ...

Toutes les dispositions du present cahier des charges sont applica-
bles a toutes les ventes realisees par la Societe Nationale du
Logement ou parses societes agreees pour autant qu'il n'y soit pas
deroge par les conditions speciales de 1'acte authentique de vente.

Un exemplaire du present cahier general des charges sera remis
apres lecture aux acquereurs lors de la passation de 1'acte dc vente et
il sera mentionne dans 1'acte authentique de vente que Ie cahier
general des charges, qui en fait partie integrante, est :

- ou bien classe parmi les minutes du notaire ..., a ..., enregistre
sous Ie n° ... et inscrit au bureau des hypotheques de ,.,, volume
...,p...;

- ou bien annexe a 1'acte dont il fait partie integrante, rclatif a la
vente par Ie meme vendeur du bien (maison ...), sis... et qui a etc
passe Ie ... devant Ie notaire . . . ,&.., , enregistre sous Ie n",.., a ...
et inscrit au ... bureau des hypotheques a .... sous Ie n"..., volume
...,p. ...
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Indien dit niet het geval is, wordt onderhavig algemeen bestek
« ne varietur » ondertekend door de partijen en de instrumente-
rende notaris om gehecht te blijven aan en integrerend deel uit te
maken van de verkoopakte heden verleden door notaris ..., te ...

Si ce n'est pas Ie cas. Ie present cahier des charges sera signe « ne
varietur » par les parties et Ie notaire instrumentant, pour demeurer
annexe a et faire partie integrante de 1'acte pass6 devant Ie notaire ...
a.. . .
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