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JUV/2220625 

Rep. nr.: 2022/ 

  

VERKAVELINGSAKTE 

 

HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG. 

OP $. 

TE BRUSSEL, $. 

Voor ons Meester VANDENBULCKE Julien, notaris te Brussel 

(derde kanton) die zijn ambt uitoefent in de besloten 

vennootschap «  Julien Vandenbulcke, Notaris », ingeschreven in 

het register der rechtspersonen onder nummer 0778.475.874, met 

zetel te 1020 Brussel, Edmond Tollenaerestraat 56-76, 

minuuthouder.  

IS VERSCHENEN: 

Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 

BRUSSEL, Openbare instelling, waarvan de zetel gevestigd is te 

Brussel, Hoogstraat 298A, ingeschreven in het rechtspersonen 

register van Brussel onder nummer 0212.346.955 en onderworpen 

aan de BTW onder nummer BE BE0212.346.955, hierna genoemd 

"OCMW", hier vertegenwoordigd door: 

- Mijnheer/Mevrouw $, raadslid, handelend 

overeenkomstig de volmacht hem/haar verleend door de Heer ZIAN 

Khalid, Voorzitter, op $, woonstkeuze doende op de zetel van 

het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel. 

- en haar directrice: mevrouw MOENS de HASE Sophie, 

woonstkeuze doende op de zetel van het Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn van Brussel, handelend overeenkomstig 

de volmacht haar verleend door Mevrouw Carine ELST, Secretaris-

generaal bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

van Brussel, die hiertoe gemachtigd werd bij beslissing van de 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel in de zitting 

van 5 april 2017. 

Dit alles krachtens de beschikkingen van artikel 28 van 

de Organieke Wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig, 

betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 

En in uitvoering van de beslissing van de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn van 10 augustus 2022, waarvan een 

uittreksel uit de notulen hierbij aangehecht zal blijven. 

Hierna samen genoemd « de comparant », « de verkavelaar 

» of « de grondeigenaar ». 

[1] VOORAFGAANDE UITEENZETTING 

(i) De comparant verzoekt de notaris, in toepassing van 

artikel 5.2.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna 
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V.C.R.O.), de verdelingsakte op te stellen van het hierna 

beschreven goed.   

(ii) Beschrijving van het goed:  

GEMEENTE KORTENBERG (ERPS-KWERPS) – TWEEDE AFDELING  

Vier percelen bouwgrond gelegen aan de Mechelsesteenweg, 

gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A 

nummers 393NP0000, 393BP0000, 393CP0000 en 393DP0000, voor een 

respectievelijke oppervlakte volgens recent kadastraal 

uittreksel van zes are negenenzeventig centiare (6a79ca), zes 

are zevenenzeventig centiare (6a77ca), zeven are veertien 

centiare (7a14ca) en zeven are tweeënvijftig centiare (7a52ca).  

Hierna genoemd: « het goed » of « de goederen ». 

(iii) Oorsprong van eigendom: 

Voormeld onroerend goed behoort de grondeigenaar toe om er 

sedert meer dan dertig jaar het voortdurend, onafgebroken, 

ongestoord, openbaar en niet dubbelzinnig bezit van te hebben 

gehad. 

(iv) Verkavelingsvoorstel: 

De comparanten hebben van het hoger beschreven goed een 

plan van verdeling in vier (4) kavels laten opmaken bestemd om 

bebouwd te worden en die de verkaveling, voorwerp van deze akte, 

uitmaken.  

Dit plan van verdeling opgemaakt door de besloten 

vennootschap MESO studiebureau met zetel te 1853 Grimbergen, 

Jan Mulsstraat 132 bus 0201, met referentie 2011-202, werd als 

bijlage bij de verkavelingsaanvraag ingediend bij het College 

van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kortenberg op 10 

juni 2021, volledig verklaard op 16 juni 2021. 

(v) Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente 

Kortenberg heeft de verkaveling van voormeld goed goedgekeurd 

op 8 september 2021, onder referte omgevingsloket 

“OMV_2021100371” en referte gemeente Kortenberg 

“OMV_V_EK_2021_17”. 

De verkaveling werd afgeleverd op volgende lasten en 

voorwaarden, onder meer:  

« Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan 

bij de planologische en ruimtelijke motivering opgebouwd door 

de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar; 

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 08/09/2021 HET VOLGENDE: 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de 

omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden af aan de 

aanvrager, die er toe verplicht is: 
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1. De voorschriften in bijlage I te respecteren. Deze 

voorwaarden vervangen de voorgestelde voorschriften. 

2. Volgende bijkomende voorwaarden en/of lasten worden 

opgelegd: 

- De rioleringsplannen van de woningen zullen voor advies 

door de dienst Omgeving overgemaakt worden aan Aquafin ter 

controle en voor aansluiting op de riolering, zie advies 

Aquafin. 

- Er dient minimaal één autoparkeerplaats voorzien te 

worden op eigen terrein. Deze autoparkeerplaats mag niet in de 

achtertuin worden voorzien. 

- Per woongelegenheid met één slaapkamer dienen er minimaal 

twee fietsparkeervoorzieningen worden voorzien, en één 

bijkomende fietsparkeervoorziening per bijkomende slaapkamer. 

- Reliëfwijzigingen zijn uitsluitend toegestaan om de 

noodzakelijke aansluiting van de woning met de voorliggende 

straat te maken, ter hoogte van het terras om aansluiting te 

maken met de achtergevel en om aansluiting te maken met de 

aangekoppelde woning. 

- De woningen dienen afgewerkt te worden met een plat dak 

en een maximale kroonlijsthoogte van 6m50. 

- Er dienen minstens 3 laagstambomen worden geplant per 

tuinzone (max. hoogte 7 meter) in het eerstkomende plantseizoen 

volgend op de oprichting van de bijhorende woning. 

- Op de perceelshoeken dienen grenspalen voorzien te 

worden. 

- De verkavelaar is verantwoordelijk voor eventuele 

uitbreidingen van de riolering en dient te voorzien in een 

wachtaansluiting per perceel voor de aansluiting(en) van RWA en 

DWA. De verkavelaar staat in voor de kosten. 

- Alle reclame- of andere opschriften dienen uitsluitend 

in het Nederlands te zijn; 

- Op het moment van de realisering van de verkaveling 

dienen de meest recente wetgevingen en verordeningen 

gerespecteerd te worden. 

- De gemeente wijst de aanvragers op mogelijke 

geluidshinder wegens de aanvliegroute van de luchthaven van 

Zaventem. 

- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende 

reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder 

FLUVIUS voor elektriciteit en aardgas, inzake 

privéverkavelingen / sociale verkavelingen / industriële 

verkavelingen strikt na te leven. 

Deze teksten zijn verkrijgbaar op de website van de 
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distributienetbeheerder(s) www.fluvius.be. 

- De verkavelaar dient te voldoen aan alle voorwaarden 

opgelegd door Fluvius, Telenet, De Watergroep, Proximus en 

Aquafin en alle andere ontvangen adviezen. 

- De verkavelaar dient de kostprijs voor de hydraulische 

screening te betalen, overeenkomstig het gemeentelijk reglement 

d.d. 05-10-2009. 

- De loten kunnen slechts vervreemd en/of bebouwd worden 

nadat alle kosten voor de nutsmaatschappijen, het hydraulisch 

advies van Aquafin en de dossierkosten van de gemeente 

Kortenberg betaald zijn en nadat de grenspalen geplaats werden. 

Nadat voldaan is aan deze voorwaarden en lasten levert het 

college van burgemeester en schepenen een attest af dat de 

kavels mogen vervreemd en/of bebouwd worden. » 

(vi) Vaststelling van de uitvoering van de lasten 

Er blijkt uit een attest uitgereikt door het College van 

Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kortenberg van 9 

februari 2022 dat voldaan werd aan de volgende vereisten: 

-betaling van de dossierkosten aan de gemeente Kortenberg; 

-betaling van het hydraulisch advies van Aquafin; 

-de voorwaarden van De Watergroep weren voldaan; 

-het plaatsen van de grenspalen door landmeter-expert 

Dieter Hoefs op 25 januari 2022. 

En dat de loten derhalve mogen worden verkocht.  

[2] AKTE VAN VERDELING 

Voormelde omgevingsvergunning voor het verkavelen van 

gronden staat de verdeling van voorgeschreven goed toe in vier 

(4) kavels, met name: 

KAVEL 1 :  

Een perceel bouwgrond voor halfopen bebouwing, gelegen te 

Kortenberg, Mechelsesteenweg, gekadastreerd volgens recent 

kadastraal uittreksel sectie A nummer 393NP0000, met een 

oppervlakte volgens recent kadastraal uittreksel van zes are 

negenenzeventig centiare (6a79ca), en volgens het 

verkavelingsplan van zes are negenenzeventig centiare (6a79ca), 

zoals afgebeeld onder lot 1 op het hieraan gehechte 

verkavelingsplan, en met gereserveerde kadastrale 

perceelsidentificatie 24025 A 393 H P0000; 

KAVEL 2 :  

Een perceel bouwgrond voor halfopen bebouwing, gelegen te 

Kortenberg, Mechelsesteenweg, gekadastreerd volgens recent 

kadastraal uittreksel sectie A nummer 0393BP0000, met een 

oppervlakte volgens recent kadastraal uittreksel van zes are 

zevenenzeventig centiare (6a77ca), en volgens verkavelingsplan 
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van zes are zevenenzeventig centiare (6a77ca), zoals afgebeeld 

onder lot 2 op het hieraan gehechte verkavelingsplan, en met 

gereserveerde kadastrale perceelsidentificatie 24025 A 393 K 

P0000; 

KAVEL 3 :  

Een perceel bouwgrond voor halfopen bebouwing, gelegen te 

Kortenberg, Mechelsesteenweg, gekadastreerd volgens recent 

kadastraal uittreksel sectie A nummer 0393CP0000, met een 

oppervlakte volgens recent kadastraal uittreksel van zeven are 

veertien centiare (7a14ca), en volgens verkavelingsplan van 

zeven are veertien centiare (7a14ca), zoals afgebeeld onder lot 

3 op het hieraan gehecht verkavelingsplan, en met een 

gereserveerde kadastrale perceelsidentificatie 24025 A 393 L 

P0000; 

KAVEL 4 :  

Een perceel bouwgrond voor halfopen bebouwing, gelegen te 

Kortenberg, Mechelsesteenweg, gekadastreerd volgens recent 

kadastraal uittreksel sectie A nummer 0393DP0000, met een 

oppervlakte volgens recent kadastraal uittreksel van zeven are 

tweeënvijftig centiare (7a52ca), en volgens verkavelingsplan 

van zeven are tweeënvijftig centiare (7a52ca), zoals afgebeeld 

onder lot 4 op het hieraan gehecht verkavelingsplan en met een 

gereserveerde kadastrale perceelsidentificatie 24025 A 393 M 

P0000. 

De hiervoor vermelde oppervlakten zijn opgegeven zoals 

vermeld op het proces-verbaal van meting en afpaling, opgesteld 

door de besloten vennootschap MESO studiebureau met zetel te 

1853 Grimbergen, Jan Mulsstraat 132 bus 0201, met referentie 

2011-202. 

De partijen verklaren betreffende het aan deze akte 

gehechte metingsplan: 

- dat dit plan opgenomen werd in de databank van de 

plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie onder het referentienummer 24025/10366; 

- dat dit plan sinds deze opname niet meer gewijzigd 

werd. 

Gelet op de opname van het plan in voormelde databank, 

verzoeken partijen bij toepassing van artikel 26, 3e lid, 2° 

Wetboek Registratierechten dit plan niet te registreren. 

Partijen verzoeken bovendien de overschrijving van dit 

plan, zonder de aanbieding ervan, bij toepassing van artikel 

3.30 §3 van het Burgerlijk Wetboek. 

[3] LASTEN EN VOORWAARDEN 

A. Voorschriften van de openbare overheden 
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De bepalingen uitgevaardigd door de openbare overheden 

zijn opgenomen in de omgevingsvergunning voor het verkavelen 

van gronden, in het verdelingsplan en de bijlagen. Als zodanig 

gelden zij voor de houder van de omgevingsvergunning voor het 

verkavelen van gronden en voor de verwervers van de loten, 

krachtens de wet, en zij worden in deze akte als inlichting 

overgenomen. 

Deze voorschriften moeten nageleefd worden door de houder 

van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, de 

verwervers van de kavels en hun rechtsopvolgers, voor zover zij 

niet door de bevoegde overheden gewijzigd worden. Deze 

voorschriften zijn niet van conventionele aard; zij zijn slechts 

van bestuurlijke aard. 

Zij kunnen door de bevoegde overheden gewijzigd worden 

zonder tussenkomst van de houder van de omgevingsvergunning voor 

het verkavelen van gronden of van zijn rechtsopvolgers, en 

zonder verhaal jegens hem, overeenkomstig de wettelijke en 

reglementaire bepalingen inzake ruimtelijke ordening. 

Overeenkomstig deze bepalingen kunnen zij het voorwerp 

uitmaken van een wijzigende verdelingsakte. 

Door het feit van de verwerving geeft de verwerver van een 

lot volmacht aan de houder van de omgevingsvergunning voor het 

verkavelen van gronden om hem te vertegenwoordigen bij de 

ondertekening van deze wijzigende akte. 

B. De conventionele voorschriften 

Elke akte van overdracht of aanwijzing van een zakelijk 

recht betreffende een kavel van de verkaveling, moet bevatten :  

- de uitdrukkelijke vermelding dat de verwerver een goede 

kennis heeft van het geheel van de bedingen en voorschriften in 

deze akte opgenomen en van de bijlagen, dat afschrift ervan aan 

hem werd overhandigd en dat hij zichzelf en zijn rechtsopvolgers 

er uitdrukkelijk toe verbindt al deze bedingen stipt na te 

leven, daar hij in alle rechten en verplichtingen ervan 

gesubrogeerd is; 

- de verbintenis door de verwerver aanvaard om op zijn 

beurt, bij iedere latere vervreemding en in de akten die deze 

vaststellen, de naleving van deze bedingen en voorwaarden op te 

leggen; 

- de overname van deze bedingen en voorwaarden ofwel 

woordelijk, ofwel door verwijzing naar onderhavige akte of naar 

een andere eerder overgeschreven akte waarin ze integraal zijn 

opgenomen. 

De verwerver moet de erfdienstbaarheden naleven die zouden 

kunnen volgen uit de ligging van de goederen, en hij mag geen 
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werken ondernemen die de naburige erven zouden kunnen schaden, 

of zij nu op een hoger, lager, of gelijk niveau liggen. 

Elke verwerver van de kavels uit de verkaveling wordt 

geacht de verkochte grond onderzocht te hebben. Hij ontzegt zich 

derhalve het recht op enig verhaal tegen de verkavelaar/verkoper 

wegens de aard en de staat van de bodem en van de ondergrond, 

of wegens al wat zich daarop of daarin zou bevinden, of nog 

wegens het niveau van de grondwaterlaag. De verkoper bedingt 

vrijstelling voor zich van elke aansprakelijkheid of waarborg 

uit dien hoofde, en met name van deze volgend uit de artikelen 

1641 en 1643 van het oud Burgerlijk Wetboek. 

C. Algemene voorwaarden 

1. Verbintenis te bouwen 

Voor de gronden in deze akte beschreven, bestaat geen 

verplichting tot bouwen. De verwervers worden er evenwel op 

gewezen dat de gemeente Kortenberg krachtens de wettelijke 

bepalingen gerechtigd is een jaarlijkse belasting te heffen op 

de niet gebouwde gronden gelegen in een verkaveling. 

De verwerver dient zelf zorg te dragen voor het indienen 

van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het stellen 

van stedenbouwkundige handelingen, overeenkomstig de 

voorschriften terzake en de voorwaarden van dit bestek. 

2. Algemeen verkavelingsplan 

Elke verwerver zal dienen na te leven de rooilijnen, 

stroken “non aedificandi” en de inplantingen opgelegd door het 

algemeen verkavelingsplan en de bijlagen ervan, alsook de 

plannen aangehecht aan zijn akte van verwerving, voor zover zij 

niet gewijzigd zijn door de bevoegde overheden. 

[4] AANGEHECHTE STUKKEN 

Bovendien hebben de comparanten aan de ondergetekende 

Notaris volgende stukken overhandigd om gehecht te blijven aan 

deze akte en te worden overgeschreven of neergelegd bij de 

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie:  

1. een eensluidend afschrift van de omgevingsvergunning 

voor het verkavelen van gronden uitgereikt door het College van 

Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kortenberg op 8 

september 2021, met zijn bijlagen;  

2. een attest uitgereikt door het College van Burgemeester 

en Schepenen van de gemeente Kortenberg de dato 9 februari 2022 

dat onder andere bevestigt dat aan de voorwaarden voldaan werden 

en dat kan worden overgegaan tot verkoop van de individuele 

kavels; 

3. een exemplaar van het voormelde proces-verbaal van 

meting en afpaling, opgesteld door de besloten vennootschap MESO 
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studiebureau met zetel te 1853 Grimbergen, Jan Mulsstraat 132 

bus 0201, met referentie 2011-202, zoals neergelegd in de 

databank van de plannen van afbakening van de Algemene 

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder het 

referentienummer 24025/10366. 

[5] SLOTBEPALINGEN 

KOSTEN 

Bij het verlijden van de koopakten of vervreemdingsakten 

zal elke verwerver van een kavel ter ontlasting van de houder 

van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden een 

forfaitair deel in de kosten van deze akte betalen.  

ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 

wordt ontslagen van de verplichting een ambtshalve inschrijving 

te nemen bij de overschrijving van deze akte. 

KEUZE VAN WOONST 

Ter uitvoering van deze akte doet de comparant keuze van 

woonst in zijn huidige of toekomstige zetel. 

BURGERLIJKE STAND 

De ondergetekende notaris betuigt: 

- de burgerlijke staat van de comparant overeenkomstig de 

wet en meer bepaald op basis van het nationaal nummer; 

- de exactheid van de naam, de rechtsvorm, de 

maatschappelijke zetel, de oprichtingsdatum en het 

ondernemingsnummer van de comparant op basis van de door de wet 

vereiste stukken; 

- overeenkomstig artikel 11 van de Ventôsewet, de naam, 

voornamen, geboortedatum en geboorteplaats en woonplaats van de 

comparant op basis van hun identiteitskaart. 

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN 

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen 

werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een 

andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een 

raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of 

onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. 

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN) 

Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00). 

WAARVAN AKTE 

Opgesteld en verleden op datum en plaats zoals hierboven 

aangegeven. 

Partijen verklaren het ontwerp van deze akte ontvangen te 

hebben op 20 november 2022, hetzij minstens vijf werkdagen voor 

het verlijden van deze akte. 

Na voorlezing, integraal wat betreft de hiertoe door de 
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wet aangeduide gedeelten van de akte en de aan het 

oorspronkelijk meegedeelde ontwerp aangebrachte wijzigingen, en 

gedeeltelijk wat betreft de andere vermeldingen, en na volledige 

toelichting hebben de comparanten met mij, Notaris, getekend. 


