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Titel S. Opstal

Artikel 1O1

t Het recht van opstal is een zakeliikrecht om in, op of boven een onroerende zaak van een

ander genouwài, wert<en of beplàntingen in eigendorn te hebben of te verkriigen'

Z Het recht van opstal kan zelfstandig dan wel aflrankeÍijk van een ander zakelijk recht of

van een recht vàn huur of pacht op Ae onroerende zaak worden verleend'

3 In de akte van vestÍging kan de opstaller de verplÍchting worden opgelegd aan de eigenaar

op al dan niet regelóatíg terugl(erende tijdstippen een geldsom - de retríbutie - te

betalen.

AÉikel 1O2

De bevoegdheden van de opstaÍier tot het gebi'uiken, aanbrengen en wegnernen van de

gebouweí, werken en Ueplantingen kunneÀ in de akte van vestÍging worden beperkt'

ArtikEl 1O3

Bij gebr.eke van een regeling daaromtrent in de akte van vestiging heeft de opstàller ten aanzíen

van de zaak waarop ,iiï, ru|t1t rust, de bevoegdheden die voor het volle genot van zijn recht

noeiig zijn.

AÉikel 1O4

1 De artilielen 9-a en L5-ziinvan overeenkomstige toepassing op het recht van opstal'

2Dee§tÍËieL-8-6.,82,S§,9-i,93,9*,gTenggzijnvanovereenkomstigetoepassingopeen
zelÍstandig recht van oPstal"

AÉikel 1O5

1 Wanneer het recht van opstal tenietgaat, gaat de eigendom van de gebouwen' werken en

beplantíngen van reehtswege over o! de àgenaar van de onroerende zaak waarop het

rustte.

z Voor zover niet in de akte van vestiging anders is bepaald, heeft de opstaÍler bij het einde

van z6n recht de bevoegdheid gebolwàn, werken en beplantingen die door hemzelt af een

rechtsvoorgungu, onre.llicht zí1n aangeb,racht dan wel van de eígenaar tegen vergoeding

der waarde ziin overgenomen weg te iemen, rnits h§ de onroerende zaak waarop het

recht rustte ln de oude toestand terugbrengt'

3 De artikgltut g-.? en -1-Q-Q ziin van overeenkornstiEe toepassing, met dien verstande dat het

aan de opstatiàr toetcomenOe retentierecht slechts de gebouwen, werken en beplantingen

omvat.

Titel 9. AFparteffientsrechten

Afdeling 1. Algemene bePalingen

Àrtikel 1O6

1 Een eigenaar, erfpachter of 6pstaÍler is bevoegd zijn recht op een gebouw rnet toebehoren

en op àe Aaarn6 behorende grond met toebehoren te splitsen in appartementsrechten'

2 Een eigenaar, erfpachter of opstaller is eveneens bevoegd zijn recht op een stuk gronci te

splitsen in appartementsrechten.
g Een appartementsrecht is cp zíjn beurt vocr splitsing in apparternent§rechten vatbaar' Een

appartementseigenaar is toi deze ondersplitsíng bevoegd, voor za\ter in de akte van

splitsing niet anders is bePaald.

4 Onder appartementsrecht wordt verstaan een aandeei in de goederen die in de spíitsing

ziin netiotfen, dat de bevoegdheid omvat tot het uítsluitend gebruik van bepaalde

gódeelten u"n't 
"i 

gebouw Aió UiSXens hun inrichting bestemd ziin of worden om als

afzonderlijk geheel-te worden geóruikt. Het aandeel kan mede omvatten de bevoegdheid

tot het uitstíitend gebruik van bepaalde Eedeeiten van de bU het gebouw behorende

grond. In het geval van Íid 2 omvat het aindeel de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik

ían bepaalde iedeelten van het stuk grond, die bliikens hun inrichting of aanduiding

bestemd zijn 6f worden om als afzonderlíjk geheeí te worden gebruíkt'

S Onder appartementseigenaar wordt verstaan de gerechtigde tot een appartementsrecht'

6 Onder gebouw wordt in dezetítel mede verstaan een groep van gebouwen die in één

sptítsing zljn betrokken.
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7 Een erfpachter of opstaÍler ís tot een splitsíng in appartementsrechten slechts bevoegd na
verkregen ioestemming van de grondeigenaar. ïndien deze de vereiste toestemming
kennelíjk zander redelíjke grond weÍgert of zich níet verklaatt, kan de toestemming op
verzoek van degene die haar behoeft worden vervangen door een machtiging van de
kantonrechter van de rechtbank van het arrondíssement waarin het gebouw of het
grootste gedeelte daarvan is gelegen.

Artikel 1O7

Een eigenaar, ertpachter of opstaller ís ook bevoegd in veÖand met een door hem beoogde
stichtíng aí gewiizigde inrichting van een gebouw zÍjn recht op het gebouw met toebehoren en de
daarbíJ behorende grond met toebehoren te splÍtsen in appartementsrechten. Ook in geval van
zodanige splitsing ontstaan de appartementsrechten op het tijdstip van inschrijvíng van de aKe
van splitsing.

ArtÍkel Í.O8

í De appartemeniseigenaars zíjn jegens elkander verpíícht cie bouw, cie inrichting van het
gebouw of de ínrichting of aanduiding van de grond tot stand te brengen en in staftd te
houden in overeenstemming met het daaromtrent ín de akte van splitsing bepaalde.

Z De rechter kan de uítspraak op een vordering, gegrond op het vorige lid, aanhouden
wanneer een op arllee-L-1é{Id--1-sndqr*a-d eft gegrond verzoek aanhangig is.

Artikel 1O9

L De splítsing geschiedt door een daartoe bestemde notariële akte, gevolgd door inschrijving
van díe akte in de openbare registers.

2 Aan de ÍnÍnuut van de akte van splitsing wordt een tekening gehecht, aangevende de
begrenzing van de onderscheidene gedeelten van het gebouw en de grond, die bestemd
zijn als afzonderlijk geheei te worden gebru[kt en waarvan volgens de akte het uitsluitend
gebruik in een appaftementsrecht zal zijn begrepen" De tekeníng dient te voldoen aan de
eísen, krachtens de wet bedoeld ín c$,kel,16 ii_d àyatrB-eeL3- voor de inschrijvÍng daarvan
te §tellen.

? Waar ín de bepalingen vail deze titel wordt gesproken van de akte van splitsing, is
hieronder de tekening begrepen, tenzij uit de bepaling het tegendeel blijkt.

AÉíkel 11O

1 Ondanks onbevoegdheid van degene die de splítsing heeft verrícht, om over een daarin
betrokken registergoed te beschikken, is de splitsing qeldig, índien zij is qevolgd door een
geldige overdracht van een appartementsrecht of vestiging van een beperkt recht op een
appartementsrecht.

2 Een ongeldige splitsing wordt eveneens als geldig aangemerkt, wanneer een
appartementsrecht is verkregen door verjaríng.

AÉikel 111"

De akte van splitsing moet ínhouden:

a. de vermelding van de plaatselíjke ligging van het gebouw of de grond;

b, een nauwkeurige ornschrijving van de onderscheíden gedeeÍten van het gebouw of de
grond, díe bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, welke omschríjving
kan plaatsvinden door verwijzing naar de in e.r!rkci- 1,8.9lLda bedoelde tekening, alsmede
de vermelding voor elk dier gedeeÍten, tot weÍk appartementsrecht de bevoegdheid tot
gebruik daarvan behoott;

c" de icadastrale aanduiding van de appartementsrechten en de vermeldinE van de
a ppa rternentseigenaar;

d. een reglement, waartoe geacht worden te behoren de bepalingen van een nauwkeurig
aangeduid modelreglement dat is ingeschreven ín de openbare registers ter plaatse waar
de akte moet worden ingeschreven.

AÉikel 112
L Het reglement moet ínhouden:

a, welke schulden en kosten voor rekenÍng van de gezarnenlíjke
appa rtementseigenaars komen ;

b.
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een regelíng omtrent een jaarlijks op te stellen exploitatierekening, lopende over

rret vooriigÉande jaar, eíoe oàor de appartemÉntseigenaars te storten bÍjdragen;

c, een regeling onrtrent het gebruík, het beheer en het onderhoud van de gedeelten

díe niet besltemd ziln om àls afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

d. door wiens zarg eÍ\ tegen welke gevaren het gebouw ten behoeve van de

gezarnenlijte a ppa rtementseige naa rs moet worden v erzekerd ;

é, de oprichtíng van een vereniging van eígenaars, die ten doel heeft het behartígen

our q"*"àrfohappetiJke belàngÉn van de appartementseígenaars, en de statuten

van de verenÍging"

2 De statuten van de vereníging van eigenaars mo€ten bevatten:

a. de naam van de vereniging en de gemeente waar zii haar zetel heeft" De naam van

de verenigíng !"noet aanvangen *it ae woorden: "Vereníging van Ëígenaars". hetzij

voluit Eeschreven, hefzii uf{*t"tt tot "V. v. É.", en voorts meíding maken van de

iigging rran het Eebouw af de grand;

b. het doel van de vereniging;

c. een regeÍing omtrent door cie appariementseigenaars periodiek, tenrninste jaa;-Íijks,

aan de vereniging verschuldigde bijdragen;

d, de wijze van bijeenroeping van de vergadering van eigenaars en de bepaling van

het aantal stemmen dat ieder der appàrtementseigenaars ín de vergadering kan

uitbrengen-

3 Het reglement kan een regeting inhouden, krachtens welke aan alle of bepaalde

appartementsrechten rnede veibonden is het lidmaatschap van een andere, nader ín het

reglement omschreven verenigíng oí coöperatie, voor zover dit lídmaatschap in

overeenstemmlng is met de statuten van díe vereniging of coöperatie'

4 Het reglement kan inhouden een regeling omtrent het gebruik, het b.ehe-er en het

onderhoud u"n à" Eedeelten die beitemà ziln orn als afzonderlijk geheet te worden

gebruikt. ren zoàaíige regeling kan ínhoudén aat de vergaderíng van eigenaars bevoegd

is een appartemàntsËigenàar o:f degene die ziln rechten uítoefent, orn nader in het

reglement 
"r"g"g*r"ígewichtiEe 

iedenen het gebruik van deze gedeelten te ontzeggen'

ÀrtikÉl 1f3
,. De aandelen dÍe doar de splítsing in appartementsrechten ontstaan, zijn gelijk, tenzij bíj

de akte uun uptitring een andere verhbuding is bepaald. In het laatste geval blíjkt uit de

akte op welke grondsiag die verhouding berust'

2 In de schutden en kosten die íngevolge de wet of het regÍement voor rekening van de

gezamenlijke appartementseígenaars komen, m§eten zii onderling en jegens de

vereniging van'eigenaars vooi eÍk appartementsrecht een gelijk deel bijdragen, tenzii

daarvóorbij het ràglement een andere ve*rouding is bepaald'

3 Indien de appartementseígenaars voor een in het vorige lid genoemde schuld jegens de

schuldeisers gezamenlíjk àansprakelijk zijn en de verschuldigde prestatíe deelbaar is, zijn

zijíeder verbónden ,oor een deel, in cie verhouciing bedoeld in het vorige lid.

4 Indien de appartementseiEenaars voor een in lid 2 genoemde schulci gezarnenlijk

aansprakeliikziin, is de vèreniging voor die schuld hoofdelijk verbonden.

S Voor de schr.rlden der vereniging zijn z* die appartementseigenaar waren ten t'rjde van het

ontstaan van de schuld, melde vereniging hoofdetijk verbonden, en wel, indien de

prestatíe deeíbaar is, ieder voor een deel ín de verhouding bedoeld in lid 2"

Artíkel 114
1 Rust op het ogenblík van de inschrijving van de akte van splítsing een hypotheek, een

beslag of eenïoorr*cht op alle in ae splitsing betrokken regístergoederen, dan rust dit
verband, beslag of voorrecht van dat ógenntík af op elk der appartementsrechten voor de

gehele schuld.

Z Rust op het ogenblik van de inschrijving van de akte van splitsíng een hypotheek, een

beslag of u.nïoo.r"cht op slechts àen Oeet van de registergoederen, dan blijft de

bevoàgdheíd tat uitwinning van dit deel ondanks de splitsing bestaan; door de uitwinning

worrjt met betrekking tot dat deei de splitsing beëindigd'

3
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Een recht van erfdienstbaarheíd, erfpacht, opstal of vruchtgebruik, dat op dat ogenblik van

de inschrijving van de akte van splitsing rust op de registergoederen of een deel daarvan,
bestaat daarna ongewiizigd voort.

Artikel 115
I Wanneer een recht van erfracht of opstai in de splitsing wordt betrokken, wordt de canon

of retributie die daarna opeisbaar wordt, over de appartementsrechten verdeeld in een

verhouding als bedoeld in e:jijkei -1-§lLd2"
Z De vereniging van eigenaars is hoofdelijk verbonden voor de door een of meer

a ppa Éementsei genaa rs verschu ld i gde ca non of retributie.

ÀËikel 116

[Red: Dit artikel is gewiizÍgd in verbanrj met de invoering van digitaal procerieren- Zte voor de

proceclur-es en gerechten waarvoor ciigitaai procederen gelcít het Overzicht gefaseerde

inwerkingtreding op www. ríjksoverheid. nllKEI. i
L Wanneer een recht van erfpacht of opstal in de splítsing betrokken is, geldt ter aanvullinE

vandea$j!ie|e|'8-Z|eclc{LZel-3en8§hetindevolgendeledenbepaaíde.
Z Opzeggíng van het recht wegens verzuim in de betaling van de canon of retributie kan

slechts qJschíeden, wanneer de gehele canon of retributie over twee achtereenvolgende
jaren onbetaald is gebleven.

3 Rust op een of meer appaÍtementsrechten een beperkt recht of een beslag dan ziin ertiEel
s7 tid !.lyag_e.{*q _z!fr, en a$&el E8 I-d 2 mede van overeenkomstige toepasslng met
betrekking tot dit beperkte recht of dit beslag'

4 Is het voor een appartementsrecht verschuldÍgde deel van de canon of retributie over de

turee achtereenvolgende jaren onbetaatd gebleven, dan kan het appartementsrecht door
de rechter op vordering vaíï de grondeigenaai- aan deze worden toegewezen' Hef

oproepÍngsbericht moet op straffe van niet-ontvankeliikheid binnen acht dagen urorden

betekend aan hen ciie ais beperkt gerechtigde of beslaglegger op het appartementsrecht in

de openbare registers staan ingeschreven'

S Door inschrijving in de openbare registers van het vonnis waarb§ de toewijzing is
uitgesproken, gaat het appartementsrecht op de grondeigenaar over en gaan de daarop
ruJtende beperkte rechten en beslagen teniet. Deze inschrilving geschiedt niet, voordat
het vonnis in kracht van gewijsde ís gegaan. Na deze inschrijving is de grondeígenaar
verplicht de waarde die het appartementsrecht heeft op het tijdstip van de inschrijving aan

de gewezen appartementseigenaar te vergoeden, na aftrek van hetgeen hij uit hoofde van
de erÍpacht van de gewezen appartementseÍgenaar te vorderen heeft. de kosten
daaronder begrepen.

6 In de akte van vestiging kan worden aangegelren op welke wíjze de waarde als bedoeld in
het vorige lid zal worden bePaald"

7 leder bedíng dat ten nadele van een appartementseigenaar van dit artikel afwiikt. Ís

nietig.

[Red: Voor overige gevallen luidt het artikel als volgt:]

Artikel ÍÍ.6

1 Wanneer een recht van erfpacht of opstal Ín de splitsíng betrokken is, geldt ter aanvulling
van de _ergke,lsl_S-Z_lqde[2-er-.-3_ en 8§ het ín de volgende leden bepaalde.

Z Apzegging van het recht wegens verzuim in de betaling van de canon of retributie kan
slechts geschieden, wanneer de gehele canon of retributie over twee achtereenvclgende
jaren onbetaald is gebleven.

Z Rust op een of meer appartementsrechten een beperkt recht of een beslag dan zijn a$jkel
87 l]!,?-§vesdcJ|e, en a_ri&ej_§8_l|d 2_ mede van overeenkomstige toepassing rnet
betrekkÍng tot dit beperkte recht of dit beslag.

4 Is het voor een appaftementsrecht verschuldigde deel van de canon of retributie over de

twee achtereenvolgende jaren onbetaald gebíeven, dan kan het apBartementsrecht door
de rechter op vordering van de grondeígenaar aan cieze worden toegewezen. De

dagvaarding moet CIp straÍfe van niet-ontvankelijkheid binnen acht dagen worden
betekend aan hen die als beperkt gerechtigde of beslagÍegger op het appartementsrecht in
de openbare registeÍ§ staan ingeschreven.

5
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Door inschr§ving in de openbare registers van het vonnis waarbij de toewijzing. is

uiigesproLei, gà"t het appartemenisrecht op de grondeigenaar Över en gaan de daarop

rustende beperkte rechten en beslagen teniet. Deze inschriiving geschiedt niet, voordat

het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Na deze inschrijving is de grondeigenaar

,àigfi.ni àe waarde Oie het appartementsrecht heefi op hei iíjdstip van cje inschrijving aan

de gewezen appartementseigenaar te vergoeden, na aftrek van hetgeen hij uit hoofde van

OÀ ËXpacnt van de gewezenlpparternentseigenaar te vorderen heeft, de kosten

daaronder begrePen.

In de akte van vestiging kan worden aangegeven op welke wijze de waarde als bedoeici in

het vorige tid zal worden bepaald.

leder beding dat ten nadele van een appa*ementseigenaar van dít artikel afwijkt, is

nietig.

Een appartementsrecht kan als een zelfstandig registergoed worden overgedragen'

toegecieeld, bezwaard en uitgewoilnen"

onverminderd het in a$JEei 1,i-+*LLà2 bepaalde kunnen goederen díe ín de splitsing

betrokken ziin niet Seïàà? ró* àen dàet worden overgedragen, verdeeld' bezwaarö aí

uitgewonnen.
Beëindiging van de splÍtsing met betrekkíng tot een gedeelte van de in cie splitsing

bÉtrokken r€gistergoederei kan slechts geschieden doar wiiziging van de akte van

splitsing.
In afwijking van lid 2 kunnen in de splitsing betrokken onroerende zaken door de

gezamÉnlgt<e appartementseígenaarc belast worden met een erfdíenstbaarheid'

Een appartementseigenaar kan, Yoar Tover in de akte van spiitsing niet anders is bepaald,

zsnder medewerkin{ r"tt de overige appartementseígenaars op het gedeelte van de

ànroerende zaken dÉt uestemd is óm als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruíkt,

een erfdienstbaarheíd vestigen ten behoeve van een ander gedeelte van die zaken sf van

een andere onroerende zaak.

Een appa*ementseigen aar kan, vaor zaveí in de akte van splítsing niet anders ís irepaaid'

zOnder'medewerking van de averige appartementseigenaars de vestiging van een

erfdienstbaarheid dió uiuluitend streK ten behoeve van een gedeeÍte van d9 onroerende

zaken dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te wCIrden gebruikt, aannemen

en van zodanige erfdienstbaarheid afstand doen.

De in dít artikel bedoeíde erfdienstbaarheden gaan teniet, wanneer de bevoegciheiri ioi
uitsluitend gebruík van het gedeelte dat met dà erfdienstbaarheid is belast of ten behoeve

waarvafi de erfdienstbaarheid is bedongen eindigt"

&rtií<e* iÉtra

Àrtïk** 119

Een appattement§etgenaar kan, voor zover in de akte van splitsing niei anders is bepaaícÍ,

zonder'medewerkíng van de overige appartementseigenaars en beperK gerechtigden op

nàt geOeette van dJonroerende zàken dat bestemd is om als afzondertijk geheel door hern

te líorden gebruíK, een recht van erfpacht en, behoudens vosr zover het betreft in de

splitsing betrokken gebouwen, werken en bepÍantingen, een recht van opstal vestigen.

In de akte van vestiging van het recht wordt bepaald in hoeverre de gerechtigde naast de

appartementseigenalr Éoofdeliik aansprakelijk is voor de ter zake van het

appartemenisrecht versch uÍdigde bíjdragen.

Tenzij bij de vestíging van het recht van erÍpacht anders wordt bepaald, wordt het aan een

"ppurt"*"ntsrectit 
vérbanden stemrecht ín de vergaderíng van eigenaars uitgeoefend

door de erfpachter. Tenzil bíj de vestiging van het recht van. opstal anders wgrdt bepaald,

behoudt de appartementseig-enaar die een recht van opstal heeft gevestigd, het aan ziin

appartementsrecht verbonden stemrecht in cie vergadering van eígenaars"

j

Artikel L17

Artik*[ n3.Ë

L

Een appartementseigenaar mag zander toestemming van de overige

appartennentseigena-ars in een óedeeÍte dat besten'ld is om ais afuonderlijk geheeÍ door

trem te worden óebruikt, veranàeringen aanbrengen, mits deze geen nadeel aan een

ander gedeelte ioebrengen. Van hetgeen hij bij een geoorloofde verandering wegneernt

wordt hij enig eigenaar'
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Z Hij ís verplicht de vereniging van eigenaars onverwijld van een verandering kennis te
georen. Leidt de verandeiing tot een wijziging van de verzekeringspremie, dan komt het

verschil voor rekening van hem en ziin rechtsopvolgers'

3 BlÍjkt ten gevolge van een veranderíng de waarde van de in de splitsing betrokken
goideren Éii aJopnemng van de splítsing te zijn verminderd, dan wcrdt hiermede, ook al

was de verjndering geoorloofd, bíj de vendelíng van de gemeenschap rekeníng gehoucien

ten laste van hem Oià ee verandering heeft aangebracht cf ziin rechtsopvolger.

4 Bíi het reglement kan van dit artíkei worden afgeweken en kunnen voor de toepassing van

iirj Z w;jzigingen in de wijze van gebruik met veranderingen worden gelijkgesteld.

AÉikel 12O

L Onverminderd het in arli&e1_112 iid.4 bepaalde is een appartementseigenaar bevoegd het

gedeelte dat bestemd ís om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, zelf te
gebruíken of aan een ander in gebruik te geven, rnet inbegrip van het hem toekomende

rnedegebruík van de gedeelten die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden

gebruikt'
Z VoorschrÍften van het reglement omtrent gebruík, beheer en onderhoud zijn ook van

toepassing op degeen diè het gebruik verkrijgt. Andere bepalinEen van het reglement

kunnen in-het reglement op de gebruíker van toepassíng worden verkíaard.

g Ten aanzÍen van een huurder geldt een na het tot stand komen van de huurovereenkomst

ingeschreven regtementsbepaiing niet, tenzij hij daarin heeft toegestemd' Weigert hii zijn

toestemming of ïerklaart hij zich niet, dan kan de kantonrechter van de rechtbank van het

arrondíssemlnt waarin het gebouw of het grootste deel daarvan is gelegen, op vezoek
van iedere appartementseigenaar beslissen dat de reglementsbepaling ten aanzien van de

huurder ko,mt te geiden.

4 Na opheffing van de splitsing zijn de gerechtÍgden tot de goederen die in de splitsing
waren betrokken, verplicht een verhuur gestand te doen, míts de tijd van de verhuur ín

overeenstemming is rnet het plaatseliik gebruik en de verhuur niet op ongewone, voor hen

bezwarende voorwaarden is geschied.

Artikel 121
I In alle gevallen raraarín een appartementseigenaar voor het verrichten van een bepaalde

handelíng met betrekking tot de gedeelten die niet bestemd zíjn als afzonderlíjk geheel

gebruiktte r,vcrden en, in het geval van een beding als bedoeld in ai-t:k-ej-i-1?lill jl, Ínet

Éetrekking tot gedeelten die bàstemd zijn als afzonderlijk geheel gebruikt te worden,

medewerking of toestennrning behoeft van een of meer andere appartementseigenaar§,
van de vereniging van eígenaars of van haàr arganefi, of waarin de vereniging of haar

organen voor hef verríchien van zodanige handeling toestemrning behoeven van een of
meer appartementseigenaars, kan die medewerking of toestemmíng op verzoek van
degeen die haar behoàft, worden vervangen door een machtiging van de kantonrechter
van de rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte

daarvan ís gelegen. De machtígíng kan worden verleend, indien de medewerking of
toestemmiíg zónder redelijke grond wordt geweigerd of degene die haar moet geven zich

niet verkÍaa*.
2 Gaat de handeling met kosten gepaard, dan kan de kantonrechter op verzoek van een

appartementseigànaar of van de vereniEing van eigenaars tevens bepalen in welke
verhouding aÍie of bepaaÍde appartementseígenaars sf de vereniging van eigenaarc in de

kosten moeten bijdragen.
3 Betreft het de aanbrenging van een nieuw werk of nieuwe installatie, dan kan de

kantonrechter desverzocht ook een regeling vaststellen, bepalende dat en in welke

verhouding de appartementseÍgenaafls van alle of bepaaÍde appartementsrechten de

kosten van onderhoucj van het werk of de insialíatíe ín de toekomst zuiien dragen.

4 Betreft het de medewerkíng of toestemming voor een handeíing betreffende het beheer of
het onderhoud van de onderscheiden gedeelten van het gebouw, waarvoor medewerking
of toestemming is verleend door een of meer appartementseigenaars aan wie ten minste
de helft van hJt aantal stemmen in de vergadering van eígenaars toekomt, dan kan de
machtiging ook worden verleend op vezoek van cie gemeente waarin het gebouw is
gelegeÀ indien de staat van het gebouw niet voldoet aan erLrle].lg'-e§i-§-!.elid, of -ib.
LweCde*11_d'jali_delryljj]].gweI dan wel sprake ís van een ernstige dreiging van het
sntstaan van een zodanige situatie.
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Artikel 122
1 overgang onder bijzondere titel of toedeling van een appartementsrecht omvat, voor

zöver nlet anOÉrs is Uepaata, mede de als Jppa*ementseigenaar verkregen rechten'

2 Na de overgang of toedeling moet de verkriiger onverwijid schrifteiíjk aan cje vereniging

van eÍgenaars mededeting doen van zijn verkrijging'

B Voor de ter zake van het verkregene verschuldigde bijdragen die in het lopende of het

voorafgaande boekiaar opeisbaar zijn gewarden of nog zullen worden, ziin de verkríjger en

cie vroeEere appa rt-emeniseigenaa r hoofdel ij k a a nspra kel ij k.

4 ïn het reglement kan worden bepaald in hoeverre voor bijdragen, genoemd in het vol-ige

lid, alleen de vroegere eigenaar of alleen de verkrijger aansprakelijk zal zíjn' In het

reglement kan ooË worden bepaald dat voor bepaalde bijdragen die later opeisbaar

worden de vroegere appartementseigenaar in piaats van de verkríjger verbonden zal zíin'

F De notarís draagt zarg dataan de akte van overdracht oftoedeling een door het bestuur

van de vereniging van eigenaars afgegeven verklaring wordt gehecht, die met betrekking

tot de in lid 3 óeíoemae-AitAragen waarvoor de verkrijger aansprakeliik zal zÍin, een

opgave inhoud"t van hetgeen dJ betrokken appartementseigenaar op de dag van de

overdracht of toedelíng àan de vereníEing schuldig is' De verkrijger is jegens de

vereniging niet verder aansprakeiljk din tot het bedrag dat uii r1e opgave blíjkt'

6 De verklaring houdt tevens een Opgave in van de omvang van het reservefoncjs van de

vereniging, bedoeld in ë-Ltrkel-La§J-r-dl'

Artikel 123
L In geval van vruchtgebruik van een appartementsrecht treedt de vruchtgebruiker in de

ptaírc van de appartementseigenaar ien aanzien van de aansprakelijkheid voor de

gezamenlijke schulden en de aan o'e gezameniijke appartementseigenaam en de

vereniging u"" 
"ià*niars 

verschuldigie bijdragen. De vruchtgebruiker is echter bevoegd

de door hem betJalde bedragen, voór zover zij niet betrekking hebben op de gewone

lasten en hersteltingen, biÍ hk einde van het vruchtgebruik van de appartementseigenaar

terug te vorderen.
Z Wanneer de appartementseigenaar schulden of bijdragen als bedoeld in Íid t heeft

voldaan, x"nïij van Ae vrucÉtgebruiker vorderen dat deze hem de betaalde bedragen'

vermeerdero met de rente vanàf de dag der betaling, teruggeeft voor zover zíi ap gewone

lasten en herstellingen betrekking hebben. Van de andere door de appartementseigenaar

betaalde bedragen ïs de vruchtgóbruiker slechts de rente van de dag der betaling tot het

einde van het vruchtgebruik verschuldigd'

B Tenzij bU de ínstelling van het vruchtgebruik anders wordt bepaald wordt het aan een

appartementsrecht verbonden stemrecht Ín de vergadering van eigenaars uítgeoefend

door de vruchtgebruiker'
4 &tike_i iea is van overeenkomstige to€passing bij de vestigíng, bÍj overdra€ht en bii het

éinàe van het vruchtgebruik van een appartementsrecht'

Àfdeling 2. De vereniging van eigenaars

Artikel 124
L De vereniging van eigenaars is een rechtspersoon'

2 Itte-l 1 -v-an,B-qeK z as van toepas§ing behoudens de arïkelet-4, 6' L3--i!d 2' lf'' L8' l-9

leden-1-:3,-rio--+Jlesele-eia,Jrd,-L.Lureeileiin -e[Li!dJ, Z§, ?L-en ?2 eÍ] met inachtneming

van de in ae voiöendà aftikelen van de onderhavige titel aangegeven afwiÍkingen'

3 ïii-el 2__vaa§!_ek 2 is stechts van toëpassÍng voor zover de onderhavige afdelíng daarnaar

venvijst.

Artikel 125
1 Aan de vergaciering van eigenaars komen in cje vereniging aíle bevoegdheden toe, die r-iiet

door wet of statuten aan andere organen ziÍn opgedragen'

Z ledere appartementseígenaar is van rechtswege lid van de vereníging van eigenaars.

lí/anneer een Íid optrouÉt appartementseigenaar te zijn, eindigt zijn lídmaatschap van

rechtswege.
3 Aitjgel--*S-lid:iaLFac! 2- is van toepasslng'

Artikel 126

hup:l/wetten"overheid.nl/BWBR0005 28 8 I 20 \7 -09'A U $/aÍdrukken 8-rL-20í7



wefren.nl - Regeling - Burgerti.ik tlVetboek Boek 5 - B\M8R0005288 pagina 23 van28

1 De vereniging van eígenaars voert het beheer over de gemeenschap, met uitzondering
van de geàeelten die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. De

vereniging houdt een reservefonds in stand ter bestrijdÍng van andere dan de gewone
jaarliÍkse kosten.

2 De verenigíng kan binnen de grenzen van haar bevoqdheid de gezamenlijke
appartementseigenaars in en buiten rechte vertegenwoordigen.

? De vereniging ziet toe op de nakorníng van de verplíchtingen die voor de

appartementseigenaars uít het bíj of krachtens de wet en het reglement bepaalde iegens
eÍkander voorivÍoeien en kan te dÍen einde in rechte tegen hen optreden. Onder
appaÉementseigenaars wordt hier begrepen hij die een gebruiksrecht aan een
appaftementseigenaar ontleent.

4 Zalang tweederde deeJ van de appartementsrechten niet ís overgedragen onmiddetlijk na

oprichting van de vereniging van eigenaars, gaat de vereniging van eigenaars geen

overeenkomsten voor onderhoud aan met een íangere looptijd dan een jaar.

Afiikel L27
1 Alle appartementseígenaars hebben toegang tot de vergadering van eigenaans' De

besluiten worden genomen bíj volstrekte meerderheid van de uítgebrachte stemmen, voor
zaver de statuten niet anders bepalen.

2 ïenzij de statuten anders bepalen, wordt de voorzitter van de vergadering van eigenaars
door de vergaderíng uit de leden der vereniging benoemd. Zavtel de voorzitter als het
besiuur van de vereniging zijn bevoegd de vergaderïng bíjeen te roepen.

3 In geval van ondersplitsing komen de stemmen van de appartementseigenaar wiens recht
ís gespiitst, toe aan de gerechtigden tot cie door de ondee'splitsing ontstane
apparternentsrechten. Deze stemmen worden in de vergadering van eÍgenaars uitgebracht
door het bestuur van de bij de ondersplitsing opgerichte vereniging van eigenaars. De

stemmen behoeven níet eensíuídend te worden uitgebracht. De gerechtigdën tot de door
de ondersplitsing ontstane apparternentsrechten zijn bevoegd de vergadering van
eígenaars bij te wonen. Het bestuur, bedoeld Ín de tweede zin. is bevoegd orn in de
vergadering het woord te voeren"

Artikel 127a
1 In geval van een ernstige dreiging van het ontstaan van een situatie waarin een gedeelte

van het gebouw dat niet bestemd ís voor gebruik als afzonderlijk geheel niet voÍdoet aan

ertike-L.1e, -eerste-1§, of Lb-, .&y*ee-deji-d" vfl).-de-!Ua!l{19!§eJ, kan de gemeente op haar
verzoek ra;orden gemachtigd door de kantonrechter van de rechtbank van het
arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan ís gelegen om:

a. een vergadering van eigenaars bÍjeen te roepen op de wijze als in de statuten
bepaald;

b. de vergaderíng bij te wonen, daarin het woord te voeren en voorstellen te doen
omtrent:

het beheer en het onderhoud van de onderscheíden gedeelten van het
gebouw;

biidragen aan het reservefonds;

het licimaatschap van een andere vereniging of coöperatíe met het oog op het
onderhoud van de onderscheiden gedeelten van het gebouw;

de samenstelling van het bestuur;
het uítbesteden van het beheer aan een prafessionele beheerder;

c. anderen dan bestuursleden te belasten met de leiding van de vergadering.

2 BU de oproeping ingevolge het eeste lid wordt vermeld dat zii krachtens rechterlijke
machtiging en voor rekening van de gemeente geschiedt. De oproepÍng, die geschiedt op
de wijze zoals is bepaald in het reglement of de statuten van de vereníging van eigenaars,
is rechtsgeldig, ook índien mocht blíjken dat de machtiging ten onrechte was verleend.

3 ïegen de beschÍkking van de kantonrechter is generlei voorzíening toegelaten, behoudens
cassatie in het belang der wet.

ArtÍkel 128
I
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De vergadering van eigenaars is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de

gedeelten Oie íiet besíemd ziin als afzoinCerliik geheel te worden gebruikt, voor zover het

ieglernent daarover Eeen bepalingen bevat'

2 Iedere appartementselgenaar kan een gebruiken vragen te verklaren of hij bereid is een ín

het vorige lid bedoelde regel na te leven" Is de gebruiker daaftoe niet bereid of verklaaft

híj zich niet, dan kan de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied het gebouw of het

giootste gedeelte daarvan is gelegen, op verzoek van iedere appartementseigenaar

Éesiissen-dat de regel ten aanzien van de gebruiker komt te gelden'

Artikel 129
I Voor de toepassíng van à-Lt-iÀCl .14--v-an,Fqek.e wordt de akte van splitsing gelijkgesteld met

de statuten.
2 Voor de toepassing van er!ke,!,.15 iid .l-§-ndej -f- vat EpeL 2 geldt het reglement dat

krachtens a ifitel íl I oncl-íij àeei van de akte van splitsing uitmaakt' niet als een

reglement.

AÉikeÍ t3O
1 In afwijking van ai'iikcl-l5lrd-3-yal*Br:ek]-geschiedt de vernietiging van een besluit van

€en orgaan *ran aó vèrenigíng van eigènaars door een uitspraak van de kantonrechter van

de rechtbank van het arrondissemenl waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan

is qelegen, op verzoekvan degene die de vernietigíng krachtens dit lid kan vorderen'

2 Het verzoek tot vernietiging moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de

verzoeker van het besluit treeft kennis genoínen of heeft kunnen kennis nemen.

3 De verzoeker, alle andere stemgerechtígden en de vereniging van eigenaars worden bij

ftame opgero€pen 6Íïr op het verzoek te worden gehoord. Hoger beroep kan slechts

worden íngesteld bínnen een maand na de dagtekening der eindbeschikking.

4 De rechter voor wie het verzoek aanhangíg is, is bevoegci het besiuit ie schorsen totciat op

het verzoek onherroepelijk is beslist.

Artikel 131
I Het bestuur van de verenigíng wordt gevormd door één hestuurder, tenzii de statuten

bepalen dat er twee of meàr iullen zíjn. trn het laatste geval wordt de vereniging, voor

zsver Ín de statuten niet anders is bepaald, tegenover derden door ieder der bestuurders

vertegenwoordigd.
2 llet bestuur wordt door de vergadering van eigena ars, al dan níet uít de leden, benoemd

en kan te alÍen tijde door haar-wordeígeschorst of ontslagen. Een veroordeling tot herstel

van de dienstbetíekking tussen de vereniging en een bestuurder kan door de recÍ:ter niet

worden uitgesProken.

3 Vaar zaver de statuten niet anders bepalen, beheert het bestuur de rniddelen der

vereniging en draagt het zorg voor de tenuítvoerlegging van de besluiten van de

vergaderÍng van eigenaars"

* Bij besluít van de vergaderÍng van eigenaars kan van het vorige lid worden afgeweken en

kunnen aan het bestuur aan*ilzingen met betrekking tot de uitoefening van zijn taak

worden gegeven. Deze besluiten kunnen nlet worden ingeroepen tegen de wederpartij,

tenzii zil haar bekend $/aren of behoorden te zijn'

AÉikel 132
De appartementseigenaars en de gebruikers van de voor het gebruik als afzonderlijk geheel

bestemde gedeelteí zijn verpticht een bestuurder en door hern aan te wijzen personen toegang

tot die gedéeken te verschaffen, wanneer dit voor de vervulling van de taak van het bestuur

noodzakeíiJk is.

Artiket 133
1 Btj belet of ontstentenis van het bestuur wordt dít vervangen door de voorzitter van de

vérgaderíng van eigenaars, tenzij in de statuten of door de vergadering een andere

voorziening is getroffen-

Z In gevallen waarin de vereniging of de gezarneníijke appartementseigenaars een belang

hebben. tegenstrijdig met dat van een Éestuurder, treedt de voorzitter van de vergadering

van eigenaars bij 
-beíet 

of ontstentenis van andere bestuurders eveneens in de píaats van

het bestuur.
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Artikel 134
1 Exploiten en kennisgevingen, gerícht tot de gezamenlijke appartementseigenaars, kunnen

aan de persoon of de woonplaats van een bestuurder van de vereniging worden gedaan;

ziJ behoeven dan niet de namén en de woonplaatsen van de appartementseigenaars te
bevatten.

Z De bestuurder deelt de appartementseigenaarc onverwíjld de inhoud van het exploit of de
kennisgeving rnede.

AÉikel 135
De e.r-L&e-Lel -45)idÉ en 4-&-yaL&seÀ2 ziln van toepassing.

Afdeli ng 3, Rechten uit verzekeri ngsovereen komsten

Artikel 135
1 Hij, die krachtens het reglement verplicht is het qebouw te doen verzekeren,

vertegenwoordigt de gezamenlijke appartementseigenaars bÍj de uitoefening van de
rechten die uÍt de verzekeríngsovereenkomst voortvloeÍen, en voert voor hen het beheer
over de ontvangen verzekeringspenningen.

Z Zadra tot herstel ís besloten, worden de verzekeringspenningen tot dit doel aangewend,
met dien verstande dat de verhoudÍng van de waarde van de appartementsrechten na het
herstel dezelfde moet zijn als tevoren. Bíj de berekening van die waarde mag echter geen

rekening worden gehouden met veranderingen die een appartementseigenaar in het
gedeeite dat bestemci is orn als afuonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, heeft
aangebraeht, tenzij híj hiervan tijdig aan de vereniging van eígenaars haci kennis gegeven.

3 Herstel van schade aan gedeelten dÍe bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden
gebruií<t, geschiedt zoveel mogelijk voÍEens de aanwijzíngen van de
appartementseigenëars die het aangaat.

4 Uitkering aan ieder der appartementseigenaars van het hem toekomende aandeel in de
assurantiepenningen geschiedt slechts:
a. indlen na het herstel van de schade een overschot aanwezig blUkt te ziin;
b. indien díe maanden zijn verlopen nadat de vergadering van eigenaars heeft

besloten van hersteÍ of verder herstel af te zien;

c. in geval van opheffing van de splitsing"

5 Van het bepaalde in dit artikel kan in het reglement worden afgeweken.

Artikel 138
Geschiilen over hersteÍ of de wijze van herstel beslist de kantonrechter van de rechtbank van het
arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daaryan is gelegen, op verzoek van
de meest gerede paftU. Floger beroep kan slechts worden ingesteld binnen een maand na de
dagtekening van de eindbeschikking.

Afdeling 4.Wijziging rían de alcte van splitsing en opheffing van de
splitsing
Artikel 139
1 De akte van sptítsing kan worden gewijzÍgd met medewerking van alle

appartennentseigenaars.
2 De wíjziging kan ook met medewerking van het bestuur geschíeden, indien het tot de

wijziging strekkende besluit is genomen in de verqaderÍng van eigenaars rnet een
rneercierheid van ten minste vier vijfden van het aantal stemmen dat aan de
appartementseigenaars toekomt of met een zorjanige grotere rneerderheid als in de akte
van splitsing is bepaald. De termijn voor oproeping tot de vergadering bedraagt ten
mínste vijftien dagen. AlILle.i 4?" j-e§-ei,r -L esrs-Le-.lir, ?- gsi$!-q.-4in,._qit 

--]- ven -See!*? ís van
overeen komstige toepassing.

3 Wilziging van de aKe van splitsing behoeft de toestemrninq van hen die een beperkt recht
op een appartementsrecht hebben, van hen díe daarop beslag hebben gelegd alsmede,
indien een recht van erfpacht of opstal in de splitsíng is betrokken, van de grondeigenaar.
Ook is toestemming nodig van de gerechtigden tot een erfdienstbaarheid, indien hun recht
door de wijziging wordt verkort.

4
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Inciien de wíjziging uitsluitend beirekking heeft op het reqlement, is de toesiemming i/an

de beslagleggers niet nodig"

5 De wijzígíng geschiedt door een daartoe bestemde notariële akte, gevolgd door

inschrijving u"n di" akte in de openbare registers. Indien de wijzíging betrekking heeft op

de begrenzing van gedeelten van het gebouw of de grond die bestemd zijn als afzonderlijk

geneelte woiden géb*itt, is n*rtg1j!g Lld ? van overeenkomstige toepassíng"

Artikel 14O

Indien een of meer der in de ieden*1.-eL-3-v-a1-iu*t vq-ritre- *$i§l genoemden zich niet

verklaren af zander redelijke grond weígeren hun medewerking of toestemming te

verlenen, kan deze wordei ,irrangen àoor een machtiging van de kantonrechter van de

rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeeite daarvan is

gelegen.

De machtiging kan slechts worden verleend op verzoek van een of meer

appartemJntsligenaars aan wie ten minste de helft van het aantat stemmen in de

verEadering van eigenaars toekomt-

De rnachtiging kan ook op verzoek van twee appaÉementseigenaars, of op- verzoek van

*en apparíeríentseigenaar aan wie verschillende appartementsrechten toebehoren worden

verleend, $ranneer dl wijzigÍng uitsiuitenci strekt tot een verandering van de onderlinge

Uàgrenzing der gedeelten ale bestemd zijn doar hen als afzonderlijk geheel te worden

gefiruikt, àt Oan niet gepaard gaande met een verandering Ín de onderlinge verhouding

van hun aandelen ln óe'goeCJren die in de splitsing zijn betrokken, of van hun bijdragen

in de schuidën en kosteíd;e ingevolge r;e wet of het reglement voor rekening van de

gezamenlijke a ppartementseígenaars komen'

Alle personen wier medewerkinE oí toesternming ingevolge aL!1.KË-L1:-9- is vereist, worden

bij name opgeroepen orn op een verzoek als in de vorige leden bedoeld te worden

gehoord.

;É

d

&rt§kei 14.*a
Indien een of meer van de in de le-dgrl*t-;:l -3-::O,:-ari!rel,l-$ genoemden zich niet

verklaren af zsnder redelijke grond weigeren hun medewerking of toestemrning te

verlenen voor een wiiziging vàn het reglement voorgesteld op de voet van a,r!.ikel 1i /e.

e-Cl?!e-li-d. a$efge.€l-b,J.an dere worden vervangen door een rnachtiging van de

ffiioÀrechaer van dË rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het
grootste gedeelte daarvan is gelegen.

De machtiging kan slechts worden verleend op verzoek van de gemeente waarin het
gebouw is gelegen, indien een of meer appaÍtementseígenaars aan rrvie ten minste de helft

van het aantal stemmen in de vergadering van eigenaars toekomt zich voor de

desbetreffende reglementswijziEing heeft sf hebben verklaard"

Alle personen van wíe medewerking of toestemming ingevolge a*Lhe! 13't is vereist,

woden bij name opgeroepen om op een venoek als bedoeld ín het tweede lid te worden

gehoord.

§rtik*l Í.4Sk

à-

3

B

?

Op vorderíng van een apparternentseigenaar dÍe niet voor een overeenkomstig erlikel 13,9-

yà Z Uii meJrderheid van stemmen genomen besluit tot wíjzÍgÍng van de akte van splitsíng

fréJn gestemd, wordt het besluit bij rechterlUke uitspraak vernietigd.

De hevoegdheid om vernietiging te vorderen verjaart door verloop van drie maanden,

welke teóiin begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop het besluit door

de vergadering van eigenaars is genomen.

De rechter kan de vordering a?vtijzen, wanneer de eiser geen schade lijdt of hem een

redelijke schadeloosstelling wordi aangeboden en voor de betaling hiervan voldoende

zekerheid is gesteld.

§rtikei 141
Bij gebreke van de in de +C]iiele!j,39, j.4íJ- en .!.{0-q bedoelde toestemming of daarvoor in

Oé öfrutr tredende mactrtiging wordt de wíjziging vernietigd blj rechterlijke uitspraak op

vordering van degeen wiens toestemming achterwege is gebleven.

De bevoegdheid om vernietÍginE te vorderen verjaart door verloop van een jaar, welke

termijn begínt met de aanvang van de dag, volgende op die waarop degeen die de
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vernietÍgíng kan vorderen kennis heeft genomen van de wiiziging dan wel hern schriftetiik
van die wijziging mededeiing is gedaan.

3 De rechter kan de vordering afwijzen, wanneer de eiser geen schade liidt of hem een
recieíijke schaeieioossteiíing woreit aangebocien en voor de betaling hÍeruan voldoende
zekerheíd is gesteld"

Arrt:ikel L42
1 Beperkte rechten en beslagen, waarmee de apparternentsrechten zijn belast, rusten na de

wijziging van de akte van spÍitsing op de gewijzigde appartementsrechten, tenzij de aKe
van wijziging anders bepaatt.

2 Voorrechten blÍjven na de wiiziging bestaan.

A;rtikrel t43
1 De splitsíng wordt van rechtswege opgeheven:

ö. baj hét eindigen van een in de splítsing betrokken recht van erfpacht of opstal,
r,vanneer naast dit recht geen andere registergoederen in de splitsing betrokken zijn
en de beëíndiging niet gepaard gaat met de vestiging van een nieuw recht van
erfpacht of opstal van de apparternenGeigenaars op dezelfde onroerende zaak;

b. door inschrijving in de openbare registers van het vonnis waarbij een in de splitsing
betrokken kadastraal perceel in zijn geheei is onteigend, uranneer geen andere
percelen in de sptifsing betrokken zijn.

2 In alle andere gevallen geschiedt de opheffÍng van de spíítsing door een daartoe bestemde
notariële akte, gevolgd door inschrijving van die akte in de openbare registers. De

arlkelsx_jj"9_lqden l-srr 3, 1éO-]edgn 1, z en 4 en l3-l zijn van overeenkomstige
toepassing.

ÀrtÍÍcel 144
1 Op verzaek van een persoon wiens medewerkíng of toestemmíng tot de wÍjziging van de

akte van splitsing of tot opheffing van de splitsíng is vereíst, kan de kantonrechter van de
rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is
geiegen, beveien dat de akte van splitsíng wordt gewijzigci dan wel cie spiitsing wordt
opgeheven:
a" wanneër de akte van spíitsing niet voldoet aan de in de aririrelcl-i-lL en ,L12

gestelde vereisten;
b. wanneer uit de ínrichting van de gedeelten van het gebouw of uit de ínrichting of

aanduíding van de gedeelten van de grond die bestemd zijn als afzonderl$k geheel
te worden gebruikt, deze bestemming niet blíjkt;

c. wanneer de bouw of ínrichting van het gebouw dan wel de inrichting of aanduiding
van de grond niet of niet meer beantwoordt aan de omschrijving in de akte van
splitsing;

d. ín geval van splitsing met toepassing van eÉLke| 107, wanneer de stÍchting of de
gewijzigde ínrichtíng van het gebouw niet bínnen een termijn van drie jaren te
rekenen vanaf de dag van de inschriivínq ís voltooid;

e. wanneer een recht van erfpacht of opstal dat naast een of meer andere
registergoederen in de splitsing betrokken is. eindigt;

§, wanneer een deel der in de splitsing betrokken registergoederen is uitgewonnen,
een gedeelte van de kadastrale percelen is onteigend, of degene die de splitsing
verricht heeft onbevoegd was over een deel der Ín de splitsing betrokken
registergoederen te beschikken ;

g, wanneer het gebouw ernstig is beschadigd of geheel of gedeeltelijk is gesloopt,
tenzij herstel binnen redelijke tíjd is te verwachten;

h. wanneer alle appartemëntseigenaars zich bij een overeenkomst tot de wijzlging of
opheffing hebben verboncÍen.

2 Aan de toewíjzing van het verzaek kan de rechter voorwaarden verbinden.

3 ÀGeel-L_*0JLdl is van overeenkomstige toepassing.

Àrtiket 145
1
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De appartementseigenaars zijn verplicht aan een.bevel als bedoeld in het vorige artikel

uitvoeríng t* g*o"nl zodraae nesctritt<ing in kracht van gewiisde is gegaan' De in de

artikelen là?--re,,Jet.L cni en -Li3 -LLsl-? bidoelde toestemming is in dit geval niet vereist'

2 Indien de kantonrechter met toepassing van aÉilqi 3t0-yan-Lscl":-3- een

vertegenuroo rdiger heeft aangewezen, itett nij op veàoek van de meest gerede partij of

ambtshalve diens salaris vast; het salarís komt ten laste van de vertegenwoordigde'

Artikel Í.46
Beperkte rechten, beslagen en voorrechten op een appartementsrecht rusten na opheffing vafi

de sptitsing op het aandód van de gev{ezen apparternentseigenaar in de goederen díe in de

splitsing betíokken waren'

Artikel 147
I De vereníging van eigenaars worcii door opheffing van de spiitsing van t-echtsvr/ege

ontbonden.
2 De vereffening geschiedt met inachtneming van de volgende afwijkingen van de aitLb"cl§-l

23-24--v-e-n -Bsc"LZ.
3 De vereffenaar draagt hetgeen na voldoening der schuldeisers van het verïnogen van de

ontbonden 
"àr"À,ijiríg 

is oiergeblevenr over lan tren die bij de opheffing van de splitsing

appartementseig;naàr *aren] ieder voor een aandeel als bedoeld in aËrKei 11'3 iLd L'

4 De arlikglë-lL?-].-tiej--i-d-er-d-e1*eiiL-en iiS-* en ?3glid-t'-na,n."Bggy-Zziin niet van toepassing'

De in ai!&elrJli.'l-4Gtgsek Z bedoelde nederlegging geschiedt binnen het

arrondissemeííwà# t eígàtouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen. In plaats

van de in erl&el_Z4-ld ?,_yans seklen art-Lh-el,-?9-5,-e-e,:E,!e iiil. tprs-qele .raEi&,v-an he-!

-We,ï$se*-y-4ry-Blrrg.e-dilke§elh!§v9-rdering 
aangewezen rechter geÍdt als bevoegd díezelfde

rechter oinneíwËns?éirriigeÈieà rrét gèuouw of het grootste gedeelte daaruan is

gelegen.
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