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l 'occasion d 'un accident ne se révèle une mal façon ou un 
défaut de nature à justifier la demande de remplacement. » 

L e contrat-type de vente doit en outre expres sémen t p r é 
voir que les biens faisant l'objet de l a vente ont é té réal isés 
con fo rmémen t au p résen t Cahier des charges et aux plans 
app rouvés par la V i l l e de Bruxelles. 

Les stipulations du p ré sen t chapitre : dispositions appl i 
cables à l'entreprise, surface du socle non comprise, 
devront obligatoirement ê t re annexées à chaque conven
tion de vente et faire partie in tégrante de celle-ci. 

Pour chaque vente distincte, un exemplaire de la conven
tion sera adressé dans la quinzaine de la conclusion à la 
V i l l e de Bruxelles. 

I l est exp re s sémen t précisé que toutes les dispositions de 
la convention type doivent être conformes à l 'arrêté royal 
du 1 e r juillet 1969 organisant la protection des personnes 
qui acqu iè ren t ou qui construisent des habitations sociales 
ou des habitations y assimilées, dans la mesure où i l n 'y 
est pas dérogé par le p résen t Cahier spécial . 

Financement. 

Dans 20 % des ventes au moins, la vente sera financée 
par le vendeur con fo rmémen t à la formule de finance
ment agréée par la V i l l e de Bruxelles et p roposée par le 
vendeur au moment du dépôt de son offre. 

Ce financement devra consister en un prêt remboursable 
par mensual i tés . L a garantie du vendeur peut consister en 
une h y p o t h è q u e sur le bien faisant l'objet de la conven
tion. 

L a formule de financement devra notamment répondre aux 
conditions suivantes : 

le prê t est remboursable par mensual i tés égales ; 
l ' intérêt maximum annuel est de 6,5 % sur les mon
tants restant à rembourser ; 
le cumul des intérêts est exclu ; 
le délai minimum de remboursement est de dix années ; 
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— en cas d'inobservation par l'acheteur des conditions du 
prêt , le solde ne peut être rendu exigible par le vendeur 
q u ' à défaut de deux paiements mensuels consécutifs 
au moins, et moyennant mise en demeure stipulant 
délai de grâce de quinze jours au moins, prenant cours 
au plus tôt à l 'échéance du deuxième paiement men
suel consécutif non acquit té ; 

— en cas d'exigibilité du solde, aucune sanction ne sera 
suppor tée par l'acheteur. L' intérêt sur les sommes 
restant à rembourser ne sera plus dû dans ce cas. 

L a sanction de l'inobservation des conditions sub. primo 
à sixto par le vendeur est consti tuée par une pénalité for
faitaire à charge de ce dernier et au profit de la Ville de 
Bruxelles, égale à 20 % du prix de vente net des biens 
compris dans la convention conclue en fraude de ces dis
positions et ce, i ndépendamment du recours éventuel du 
vendeur contre l'acheteur, en cas de fraude de ce dernier. 

Cette pénali té est due de plein droit et sans mise en 
demeure, du simple fait de l'infraction. 

Toutefois, le défaut de la communication à la Vi l le de 
Bruxelles dans les délais de l'exemplaire de la convention 
prévue sous le numéro 5° sera sanct ionné exclusivement 
par une pénalité de cent francs par jour de retard. 

Cette pénali té est due de plein droit et sans mise en 
demeure, du simple fait du retard. 

Toute publicité par le vendeur en vue de la vente d'ap
partements et de parkings, et faisant allusion à une quel
conque garantie de la Vi l l e de Bruxelles est interdite. E n 
cas d'infraction une amende de 1.000 francs par support 
publicitaire est due, de plein droit à la Vi l l e de Bruxelles 
(affiches, dépliants, prospectus,...). 

E n cas de publicité par voie de presse, cette amende est 
portée à 25.000 francs par annonce. 

L e vendeur pourra demander l'accord préalable de la Vi l le 
de Bruxelles, sur le contenu et la forme de cette publicité. 
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Article 77. — Obligations de l'acheteur. 

L a convention de vente doit imposer à l'acheteur une occu
pation personnelle de cinq années . 

L a sanction pour le vendeur de l'inobservation de cette con
dition dans la convention en t ra îne ra la débit ion de la pénal i té 
prévue au septimo ci-dessus. 

L'inobservation de ces conditions par l'acheteur entraîne 
la débition au profit de la V i l l e de Bruxelles d'une pénali té 
équivalente à la moit ié du revenu locatif net du bien vendu 
ou loué en infraction à la présente disposition (le revenu loca
tif net sera fixé forfaitairement selon le 5° de l'article B . 1 c i -
dessus). 

Toutefois, des dérogat ions pourront être accordées par la 
Vi l le de Bruxelles sur demande préalable de l'acheteur. 

L a Vi l l e de Bruxelles restera seul juge de l 'opportuni té de 
la dérogat ion. 

C H A P I T R E V . — D I S P O S I T I O N S A P P L I C A B L E S 
A L A R E A L I S A T I O N D E L A S U R F A C E D U S O C L E 

Article 78. — Définition matérielle de la surface du socle. 

L a définition matériel le de la surface du socle est détermi
née par les plans ci-annexés ainsi que les stipulations techni
ques du présent Cahier spécial. 

L'attention de l 'acquéreur est attirée sur le fait que ne sont 
notamment pas compris dans la surface du socle les piliers et 
les halls d 'entrée des immeubles d'habitation à ériger. 

Néanmoins , la Vi l le de Bruxelles, en sa qualité de propr ié
taire de la surface du socle, pourra y appuyer les constructions 
sans que cela ne donne droit à aucune espèce d ' indemnité au 
profit de l 'acquéreur, ou des acheteurs. 

E n ce qui concerne le volume compris dans la surface du 
socle, la Vi l le de Bruxelles pourra, en sa qualité de proprié
taire.' y eriaer toutes les constructions quelle désire. 
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Les normes de résistance de la surface du socle sont définies 
par les stipulations techniques du présent Cahier spécial et les 
plans n o s 2i à 6i qui y sont annexés . 

Article 79. — Cession. 

L 'acqué reu r cède à la V i l l e de Bruxelles, du fait de la vente 
du terrain et aux conditions du présent Cahier spécial, la plei
ne propr ié té de la surface du socle et des quotités indivises 
de terrain y afférentes. 

Toutefois, le transfert de la propr ié té ne s'opérera qu'au 
moment de la récept ion provisoire accordée par la Ville de 
Bruxelles, quant à la surface du socle et aux quotités indivi
ses du terrain. 

Article 80. — Prix. 

L e prix de la surface du socle est définitivement fixé par la 
désignation de l ' acquéreur par la V i l l e de Bruxelles. 

Ce prix est néanmoins susceptible de modifications et sou
mis aux révisions contractuelles résultant des fluctuations des 
prix des matér iaux, matières ou produits mis en œuvre sur 
les chantiers, ainsi que des variations de salaires et charges 
sociales. 

L a révision du prix est appl iquée par la formule suivante : 

a s b i 
p = P ( + + c) 

S I 

Selon la définition donnée par l'article 4, littera e de l'ar
rêté royal du 1 e r juillet 1969 organisant la protection des per
sonnes qui acquièrent ou qui construisent des habitations 
sociales ou des habitations y assimilées. 

L a valeur du socle ne donnera lieu à aucune révision en 
cas de retard dans l 'achèvement de sa réalisation, hormis dans 
le cas où la formule de révision appliquée à la durée réelle 
d 'exécution conduit à une diminution de la valeur du socle. 

Il est expressément stipulé que ne donneront en aucun cas 
lieu à la révision de la valeur du socle : les variations des frais 
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de douane, des taxes ou impositions quelconques, des frais de 
transport par route, fer, eau, auxquels sont assujettis les 
matériaux, produits ou matières à mettre en œuvre, la prime 
de séparation éventuelle que l 'acquéreur devra payer à son 
personnel, les frais de brevet et de licence. 

A l'exception des prescriptions prévues par le présent article 
quant à la révision de la valeur du socle, tous droits et imposi
tions quelconques auxquels sont assujettis les matér iaux et 
objets à mettre en œuvre ou à fournir sont à charge de 
l 'acquéreur. 

Article 81. — Réception. 

L a surface du socle fait l'objet d'une réception technique 
préalable des matér iaux, d'une réception provisoire et d'une 
réception définitive par la Vi l l e de Bruxelles. 

L a réception technique des matér iaux s 'opérera selon les 
modalités prévues à l'article 12, litterae e et f de l 'arrêté 
ministériel du 14 octobre 1964. 

A noter que les dispositions de l'article 12 litterae b et c 
sont également d'application quant à la surface du socle. 

L a réception provisoire et la réception définitive de la sur
face du socle seront effectuées selon les modalités des arti
cles 43, literrae a, b, c, d et e de l 'arrêté ministériel du 
14 octobre 1964. 

Il est expressément stipulé qu'il y aura une réception pro
visoire et une réception définitive pour chacune des trois pha
ses de réalisation. 

Les délais d 'achèvement de ces phases sont ceux qui ont été 
stipulés dans l'offre et agréés par la Vil le de Bruxelles du fait 
de la désignation de l 'acquéreur. 

Le délai entre la réception provisoire et la réception défini
tive est de une année. 

Les obligations de l 'acquéreur jusqu'à la réception définitive 
sont celtes prévues par l'article 39 de l'arrête ministériel du 
14 octobre 1964. 
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E n ce qui concerne l 'utilisation des ouvrages par la Ville de 
Bruxelles i m m é d i a t e m e n t après la récept ion provisoire, celle-
ci se fera dans les conditions de l'article 40 de l 'arrêté ministé
riel du 14 octobre 1964. 

Article 82. — Responsabilité de l'acquéreur. 

L'art icle 41 de l 'ar rê té ministériel du 14 février 1964 est 
d'application. 

L a durée de la garantie des vices cachés de toutes les 
constructions, ma té r i aux et équ ipemen t s quelconques compris 
dans la surface du socle sera dans tous les cas de dix années 
à dater de la récept ion définitive, m ê m e en ce qui concerne 
les vices véniels n'affectant que de menus ouvrages. 

M ê m e s'ils ne sont pas affectés d'un vice aux termes de 
l'article 1641 du Code c iv i l , et i n d é p e n d a m m e n t de la garantie 
p révue au paragraphe précéden t , l'ensemble des constructions, 
ma té r i aux et équ ipement s compris dans la surface du socle 
fait l'objet d'une garantie de durée de deux ans à partir de la 
récept ion provisoire. 

Les stipulations de l'article 19 de l 'ar rê té ministériel du 
14 octobre 1964 sont d'application. 

Article 83. — Modifications à l'entreprise 
et révision des prix unitaires. 

Les dispositions de l'article 42 de l 'arrêté royal du 14 octo
bre 1964 sont d'application. 

Article 84. — Fraude et malfaçons. 

Les dispositions de l'article 45 de l 'arrêté ministériel du 
14 octobre 1964 sont d'application. 

Article 85. — Défauts d'exécution. 

Les dispositions des articles 46 et 47 de l 'arrêté ministériel 
du 14 octobre 1964 sont d'application. 
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Article 86. — Moyens d'action de la Ville de Bruxelles. 

Les dispositions de l'article 48, littera b de l 'arrêté ministé
riel du 14 octobre 1964 sont d'application. Toutefois, les 
pénalités prévues par cet article sont por tées en tous les cas 
à la somme de 2.000 francs. 

E n cas d ' inachèvement de chacune des phases de réalisation 
de la surface du socle dans les délais, une amende de retard 
sera due au profit de la V i l l e de Bruxelles dans les conditions 
prévues par l'article 48 littera c, 1° à 4° de l 'arrêté ministériel 
du 14 octobre 1964. 

Il est précisé que dans le calcul de la formule de l'article 48, 
littera c, 2°, la lettre M correspond à un tiers du prix de la 
surface du socle. 

Les mesures d'office et la compensation prévue par l 'arti
cle 48, litterae d et g de l 'arrêté ministériel du 14 octo
bre 1964 sont d'application. 

C H A P I T R E V I . — P I S C I N E 

Article 87. 

E n annexe de la présente vente, une entreprise distincte et 
facultative pour l 'acquéreur est prévue par le présent Cahier 
spécial. 

L a réalisation de cette piscine constitue une entreprise 
séparée. 

Cette piscine est construite sur un terrain dont la propriété 
reste à la V i l l e . 

Les dispositions du présent Cahier spécial communes pour 
l'entreprise et la surface du socle, ainsi que les dispositions 
part iculières applicables à la surface du socle sont d'applica
tion au contrat d'entreprise de la piscine, à l'exception de tou
tes stipulations relatives à la vente du terrain. 

Les travaux de la piscine se feront à prix global selon les 
stipulations de l'article 24. littera a de l 'arrêté ministériel du 
14 octobre 1964. 
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Outre les conditions prévues ci-avant, la réalisation de la 
piscine sera soumise aux conditions suivantes : 

Cautionnement : 

L'article 5 a de l 'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 est 
d'application. 

Paiement : 

L'article 15 de l 'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 est 
d'application. 

Résiliation : 

L'article 22 de l 'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 est 
d'application. 

C H A P I T R E V I L — D E V E R S O I R D ' O R A G E 

Article 88. 

Le terrain vendu pourrait, postérieurement à la vente, être 
traversé par un déversoir d'orage. 

Le passage de ce déversoir constitue une servitude comprise 
dans la vente. 

L 'acquéreur ne pourra demander aucune espèce d'indemnité 
à la Vi l le , ni l'appeler en garantie à raison du passage de ce 
déversoir d'orage. 

Ce déversoir d'orage sera en principe situé dans le lot 2 
(phase 2). 

L a construction par l 'acquéreur d'une gaine destinée au 
passage de ce déversoir constitue une entreprise obligatoire 
comprise dans les conditions de la vente visée par le présent 
Cahier spécial. 

L"acquéreur est tenu de fournir à la Vi l le de Bruxelles les 
prix unitaires des matériaux à mettre en œuvre en vue de la 
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réalisation de cette entreprise dont les conditions techniques 
sont prévues par le présent Cahier spécial. 

Le prix de cette réalisation fera l'objet d'un paiement 
distinct à l 'acquéreur par le maître de l'ouvrage de l'entreprise, 
dont l'identité sera communiquée en temps utile à l 'acquéreur 
par les soins de la Vi l l e de Bruxelles. 

L a Vil le de Bruxelles garantit le paiement du prix de l'en
treprise calculé conformément aux prix unitaires précisés par 
l 'acquéreur dans son offre et dont le maître de l'ouvrage pour
ra se prévaloir. 

L'emplacement exact du déversoir et partant de la gaine à 
réaliser par l 'acquéreur sera défini par le maître de l'ouvrage 
lui-même et sous son entière responsabilité. 

F O R M U L A I R E S A J O I N D R E A L ' O F F R E 

1. Identité et raison sociale de l'offrant. 

2. Identité de l'entrepreneur général ou de gros œuvre. 

3. Liste portant identité des sous-traitants. 

4. Liste des travaux analogues réalisés par l'offrant. 

5. Prix maximum de vente des appartements au m 2 . 

6. Prix maximum de vente des emplacements de parkings. 

7. Prix forfaitaire de réalisation de la surface du socle. 
Métré détaillé et prix unitaires. 

8. Prix unitaires pour la réalisation du déversoir d'orage. 

9. (En option) Le prix forfaitaire de réalisation de la piscine. 

10. (Eventuellement) L'identité du ou des architectes. 

11. Surface nette des appartements : 

— Fla t s . 
— Appartements à une chambre à coucher. 

Appartements à deux chambres à coucher. 
— Appartements à trois chambres à coucher. 
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Surface nette totale : 
Bloc A . 
Bloc B . 
Bloc C . 
Bloc D . 
Bloc E . 
Bloc F . 

12. Planning des travaux. 

Lot 1. Bloc C : F i n du gros œuvre. 
F i n de chantier. 

Bloc D : F i n du gros œuvre. 
F i n de chantier. 

Parkings : F i n du gros œuvre. 
F i n de chantier. 

Surface du socle. 

Lot 2. Bloc A : F i n du gros œuvre. 
F i n de chantier. 

Bloc B : F i n du gros œuvre. 
F i n de chantier. 

Parkings : F i n du gros œuvre. 
F i n de chantier. 

Surface du socle. 

Lot 3. Bloc E : F i n du gros œuvre. 
F i n de chantier. 

Bloc F : F i n du gros œuvre. 
F i n de chantier. 

Parkings : F i n du gros œuvre. 
F i n de chantier. 

Surface du socle. 

Piscine, (en option) F i n du gros œuvre. 
F i n de chantier. 
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C H A P I T R E V I I I . — P R E S C R I P T I O N S 
U R B A N I S T I Q U E S 

A. — Dimensions d'ouvrages. 

a) Immeubles à usage de logements : 

Les dimensions données au plan sont des dimensions maxi
mum et s'entendent hors tout y compris les cabanons d'ascen
seurs, étages techniques et cheminées de ventilation. L e plan 
indique les limites ext rêmes et les limites obligatoires des 
bâ t iments . Une tolérance en moins de 1,50 m est admise en 
hauteur. 

Les cheminées du chauffage (une au maximum par immeu
ble) pourront dépasser le gabarit d'une hauteur de 2 m. 

Elles pourront être situées contre les pignons (à l'exception 
des pignons N o r d des Blocs D et E ) , hors gabarit et devront 
être revêtues du matér iau de parement de la façade princi
pale. 

Les étages dit techniques, les cheminées de ventilation, 
cabanons, etc., sont compris dans le gabarit et protégés de 
toute vue horizontale par un mur acrotère ou un claustra. 

Les dimensions en plan sont réductibles au gré du construc
teur. 

Les balcons ou les brise-soleil construits en porte à faux 
sans colonnes ni parois latérales opaques peuvent être 
construits hors gabarit. Les descentes d'eau sont dissimulées 
et empruntent obligatoirement les gaines sanitaires (v. Des
cription des travaux art. 2.4.5.). 

b) Espaces publics de circulation et de jeux, jardins : 

Les cotes de niveaux obligatoires de sol fini sont indiquées 
aux plans et coupes. Les plans et coupes indiquent en outre 
les dimensions obligatoires et les hauteurs libres minimum 
sous poutres. 

c) Parkings : 
Tous les espaces où les piétons et les voitures ont accès 

auront une hauteur libre minimum hors tout de 2,20 m sous 
plafond et de 2,00 m sous poutre. 
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d) Implantation générale : 

L a f a ç a d e principale des immeubles forme avec l'aligne
ment de la rue de l ' H é l i p o r t un angle de ± 26°33 ' : on le 
vérif iera par la valeur de sa tangente (0,5) et par le parfait 
pa ra l l é l i sme de la ligne joignant les angles obligés des façades 
N o r d et Ouest, avec l 'alignement de la rue de l 'Héliport . 

B. — Matériaux et aspect des ouvrages. 

a) Immeubles à usage de logements. 

1° Parties privatives (étages) . 

Les 4 façades sont réal isées en m a t é r i a u x de parement de 
teinte claire naturelle. L e b é t o n brut, les briques, les maté
riaux vernissés et l'asbeste-ciment peint sont interdits. 

L ' adop t ion de murs rideaux en bois peint ou verni, en 
a lumin ium anod i sé , en acier à peindre ou inoxydable est auto
r isée . 

Les vitrages teintés sont au tor i sés . 

Les toitures-terrasses peuvent être accessibles. De toute 
m a n i è r e , afin de donner un bon aspect aux toitures visibles 
des autres immeubles, les toitures des immeubles B , C , D , E 
et F seront recouverts d 'un dallage au choix du constructeur. 

Aucune chape asphaltique, aucun r evê t emen t bitumineux 
ou similaire ne sera visible. Ces dispositions sont également 
d 'application pour les toitures des cabanons et locaux techni
ques éventue ls . 

2" Espaces publics de circulation, aires de jeux et jardins. 

A. — GENERALITES 

Toutes les surfaces à destination de jardin, d'aires de jeux 
ou de circulations sont é tabl ies au dépa r t d'une dalle en bé ton , 
exception faite toutefois des surfaces sur terre franche du 
niveau 0,00. 
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B. — S U R F A C E S D E C I R C U L A T I O N S P O U R P I E T O N S 

Le revêtement se fait en dalles mobiles d'aspect et de 
texture en harmonie avec les matériaux employés pour le 
revêtement des façades. 

Les pilotis, poutres et plafonds seront réalisés en béton 
blanc lisse ou bouchardé ou en béton architectural. 

Si après décoffrage ou bouchardage les armatures appa
raissent, le délégué de la Vi l le de Bruxelles a le droit de refu
ser la construction en béton, de faire démolir et reconstruire 
par les soins et aux frais de l'entrepreneur et sans aucun droit 
de réclamation. 

Les surfaces de circulation pour véhicules sont décrites aux 
prescriptions techniques, article 3 D . Les percements à pré
voir seront indiqués ultérieurement par le délégué de la Ville 
de Bruxelles. 

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur la nécessité de 
réaliser une parfaite régularité dimensionnelle des poutres et 
pilotis. Les matériaux extérieurs des halls d'entrée et parties 
communes ou privatives des immeubles situés au niveau des 
espaces de circulation, sont réalisés en matériaux de parement. 
Les portes coupe-vent donnant accès aux espaces de circu
lation et publics seront du même type que les portes d'entrée 
et châssis des halls d'entrée des immeubles. Ces portes coupe-
vent ne font pas partie des travaux faisant l'objet du présent 
cachier des charges. 

C. — A M E N A G E M E N T DES JARDINS 

Voir Description des travaux, article A . 

3' Pa rk ings . 

Des emplacements pour parkings sont situés aux niveaux 
( + 0,20) et ( 2,80). Ils sont prévus pour 450 voitures. 

L'entrepreneur prévoira une solution en variante d'un 
niveau enterré supplémentaire (— 6,00) qui lui permettra de 
réaliser un emplacement par logement. 

Chaque emplacement aura au moins 12,5 m 2 de surface 
nette et sera dégagé par un couloir libre de tout point d'appui 
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d'une surface min imum de 15 m 2 (cette surface pouvant ser
vir cependant de dégagemen t à deux voitures). 

L a disposition « en bataille » est r e c o m m a n d é e . Les hau
teurs sous plafond ne seront pas inférieures à 2,20 m et 
2,00 m sous poutres lorsque celles-ci se situent au-dessus d'un 
passage ou d'un emplacement. 

Les ma té r i aux de façade autor isés et interdits sont les 
m ê m e s que ceux des immeubles à usage de logements (v. ci-
avant, B , a, 1°). 

Les portes des garages sont en bois ou en métal . Les 
volets à enroulement et grilles sont interdits. 

C H A P I T R E I X . — D E S C R I P T I O N D E S T R A V A U X 

Article premier. — Définition du terrain 
et limite d'entreprise. 

L e terrain est défini au plan n° 1 c i -annexé. Les repères 
d'alignement et de nivellement seront donnés sur place par les 
délégués de la V i l l e de Bruxelles. L e plan indique en outre 
la limite d'entreprise des trois phases de réalisation. 

Article 2. — Logements. 

Six immeubles sont principalement dest inés au logement. 
Leurs dimensions maximum sont données au plan. 

L e soumissionnaire en proposera les dimensions hors tout 
(voir prescriptions). Les parties de ces immeubles non desti
nées au logement ou à ses services seront destinées à des équi
pements sociaux (voir art. 3) ou à des espaces publics de 
circulation. 

2.1. Programme général. 

Les plans indiquent l'emplacement p roposé pour les 
caves au cas où des débar ras ne sont pas prévus au 
niveau des appartements. 
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L a surface brute de ces caves ou de ces d é b a r r a s ne 
sera pas infér ieure à 4 m 2 par logement. Dans le cas 
où les d é b a r r a s sont p r é v u s au niveau des apparte
ments, les surfaces ind iquées « caves » pourront ê t re 
des t inées au parking, à l 'exception des surfaces à 
rése rver au loca l vide-poubelles, et à la chaufferie. 

L a proport ion de logements mis en vente sera la sui
vante : 

60 % de flats et d'appartements à une chambre à 
coucher, 

25 % d'appartements à 2 chambres à coucher et 

15 % d'appartements à 3 chambres à coucher. 

U n logement de concierge par immeuble est p révu . 

Les locaux communs de chaque immeuble compren
dront le hall d ' en t rée , une chaufferie (v. art. 2.4.4), 
un local vide-poubelle (v. art. 2.4.1) une salle de 
r éun ion de 15 m 2 et un dépôt pour voitures d'enfants. 
L e plan indique la surface maximum à réserver au 
hal l d ' en t rée , à la salle de réun ion et au dépôt , et à la 
zone dans laquelle ces locaux peuvent être aménagés . 
L a chaufferie se situe obligatoirement au 0,20 ou 
plus bas. Sa toiture n ' émerge pas des volumes du socle 
définis aux plans. 

Dimensions des appartements. 

Les dimensions des appartements seront au min imum : 

Nombre de personnes m2 

2 40 m 2 

3 51 m 2 

4 62 m 2 

5 . 70 m 2 

6 77 m 2 

Ces chiffres contiennent un déba r ras de 4 à 5 m 2 de 
capaci té situé ou non au niveau de l'appartement. 

Les surfaces sont calculées dans l'axe des murs sépara-
tifs entre appartements ou entre appartement et locaux 
communs, et à l ' intérieur des murs extérieurs . 
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2.3. Dimension minimum 
pris). 

Salle de sé jour /co in 
à manger 

Cuisine 

Chambre à coucher 
principale 

Chambre pour 
1 personne 

Chambre secondaire 
pour 2 personnes 

Salle de bains 

W . C . 

des pièces (axe des murs com-

: 21 m 2 pour les appartements 
à 1 et 2 chambres à 
coucher ; 

28 m 2 pour les appartements 
à 3 chambres à cou
cher. 

: 6 m 2 une kitchenette peut 
être incorporée au l i -
vings des flats. 

: 12 m 2 . 

: 6 m 2 . 

10 m 2 . 

4 m 2 . 

1,20 m X 0,90. 

2.4. Equipements collectifs. 

2.4.1. Vide-poubelles. 

Chaque appartement est desservi par une chute d'or
dures. Celle-ci est de section ronde ou carrée, à parois 
lisses. 

L a disposition et la ventilation du local vide-poubelles 
sont conformes aux règlements de la Vi l le de Bruxel
les. Le local vide-poubelles se situe obligatoirement 
au niveau + 0,20. Les bouches de décharge doivent 
être robustes, de maniement simple, étanches aux 
poussières et aux odeurs. 

2.4.2. Ascenceurs et cages d'escalier. 

Les halls d'entrée des immeubles à usage de logements 
comportent obligatoirement un local spécial pour les 
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voitures d'enfant au niveau + 3,50. O n tiendra comp
te des dimensions courantes des voitures. Les cabines 
des ascenseurs sont p r évues pour recevoir une person
ne par cinq appartements p révus , avec un minimum 
de 3 personnes. 

Les dispositions des cages d'escalier, escaliers de 
secours et ascenseurs, sont conformes aux règlements 
et dispositions légales en mat iè re de sécuri té . Une 
cabine d'ascenseur par dégagemen t a les dimensions 
minimum suivantes en plan permettant l ' introduction 
des c i v i è r e s : 2,20 m X 1,20 m. 

Les escaliers sont réalisés en marbre, en granito, en 
bé ton pré fabr iqué ou en é léments de terre cuite. Les 
portes donnant accès aux espaces publics de circula
tion sont en verre de sécuri té placées ou non dans un 
cadre en aluminium anodisé . L e type des portes doit 
être agréé par la V i l l e de Bruxelles. 

2.4.3. Locaux compteurs. 

A moins que les règlements des sociétés distributrices 
ne s'y opposent, les compteurs d'eau, de gaz et d 'élec
tricité sont en principe accessibles depuis les dégage
ments communs, de façon à ce que les habitants ne 
soient pas dérangés par le passage de l'agent inspec
teur. 

2.4.4. Chaufferie. 

Chaque immeuble est équipé d'une chaufferie centrale 
au gaz qui fournira les calories nécessaires pour obte
nir les tempéra tures suivantes par — 10° à l 'extérieur : 

L i v i n g 22° 
Chambres à coucher 20° 

Cuisine 1°° 
Salle de bains 22° 
Dégagements intérieurs 18° 

E n outre, la chaufferie sera assez puissante pour four
nir un nombre de calories suffisant aux équipements 
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collectifs, en d'autres termes les suppléments de calo
ries suivants doivent être fournis : 

pour le bloc A : 28.500 calories ; 

pour le bloc B : 50.000 calories ; 

pour le bloc C : 1 10.000 calories ; 

pour le bloc D : 300.000 calories ; 

pour le bloc E : 110.000 calories ; 

pour le bloc F : 75.000 calories. 

Les carneaux seront d imens ionnés en conséquence. 

L a cheminée du bloc C contient les carneaux prove
nant des chaufferies du bassin de natation (1 million 
de calories) et de l'église (120.000 K / C ) , celle du 
bloc F contient les carneaux provenant de la chauffe
rie de l 'école (700.000 K / C ) . 

2.4.5. Gaines. 

Chaque immeuble sera équ ipé des gaines nécessaires 
aux ventilations et tuyauteries. Aucune colonne mon
tante ne sera apparente dans les locaux d'habitation 
ni dans les dégagement s ou les locaux communs, à 
l 'exception des caves. 

E n outre, trois gaines supp lémenta i r e s de 1 m X 
1,50 m de section, avec échelons , seront aménagées 
dans les immeubles B , C , D , E et F afin de permettre 
l 'installation ul tér ieure des tuyauteries et ventilations 
des équ ipemen t s sociaux. Il est admis toutefois que 
par immeuble trois des gaines nécessaires aux venti
lations et tuyauteries des appartements soient augmen
tées de 1 m 2 . 

Ces dispositions sont réduites à deux gaines supplé
mentaires ou deux augmentations de section pour 
l ' immeuble A (v. 2.4.8). 

2.4.6. Distribution d'eau chaude. 

L e soumissionnaire installe un système de distribution 
d'eau chaude pour chaque appartement. Les équ ipe-
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ments sociaux s i tués sous les blocs devront bénéf ic ie r 
de cette dis tr ibut ion : le constructeur p r é v o i r a à cette 
fin trois circuits en attente pour les immeubles B , C , 
D , E et F et deux circuits pour l ' immeuble A avec 
compteur de passage. 

2.4.7. Electricité/Gaz. 

Toutes les installations é l ec t r iques sont réal isées con
f o r m é m e n t aux prescriptions des normes belges et des 
compagnies distributrices. Tous les tubes sont encas
t rés sauf dans les caves, garages et chaufferie o ù l ' i n 
stallation sera apparente. 

Les é q u i p e m e n t s sociaux s i tués sous les blocs devront 
ê t re a l i m e n t é s de la m ê m e façon . L e constructeur p r é 
voi ra à cette fin trois alimentations en attente par 
immeuble. 

2.4.7.1. Radio/TV. 

Les immeubles reço iven t la radio distribution et la 
t é lé -d i s t r ibu t ion . L e constructeur p r évo i r a tous les pas
sages de câb les et de tubages qui seraient nécessa i r e s 
pour ce service. Les antennes individuelles sont inter
dites. Les gaines p r é v u e s au § 2.4.5. sont p ro l o n g ées 
jusqu'au niveau des égou t s . E l les sont équ ipées d'une 
chambre de visite et d 'un sterfput vent i lé . 

2.5. Equipement et construction des appartements. 

2.5.1. Electricité. 

Les installations é lec t r iques sont réal isées c o n f o r m é 
ment aux prescriptions des normes belges et des com
pagnies d 'é lectr ic i té ; elles sont réal isées en tubes 
thermoplastiques ou en tubes d'acier. Tous les tubes 
sont encas t rés sauf dans les caves, garages et chauf
ferie où l ' installation sera apparente. Les installations 
doivent recevoir la garantie de confort é lec t r ique . 

Les interrupteurs et prises de courant sont encas t rés . 
Les interrupteurs sont silencieux et du type à bascule. 
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L ' é q u i p e m e n t é lectr ique comprend au minimum : 

L i v i n g : 
1 centre à double allumage (un ou deux selon la 

surface, voir plan) ; 
3 prises de courant ; 
T . V . — F . M . Tubage en attente pour radiodistribu-

tion et té lédis t r ibut ion. 

Cuisine : 
1 centre à simple allumage ; 
1 prise de courant ; 
1 prise pour frigo ; 
1 prise pour hotte. 

Hal le : 
2 prises pour cuisinière électr ique et lave-vaisselle ; 
1 centre à double allumage ; 
1 t é l éphone pr ivé relié à l 'entrée principale niveau 

3,50, avec ouvre-porte automatique connecté au 
parlophone ; 

1 sonnerie d 'ent rée avec bouton poussoir. 

Grande chambre à coucher : 
1 centre à double allumage ; 
3 prises de courant. 

Petite chambre à coucher : 
1 centre à simple allumage ; 
2 prises de courant. 

W . C . : 
1 centre à simple allumage. 

Salle de bain : 
1 simple allumage ; 
2 prises de courant. 

Dans le hall d 'entrée niveau 3,50, un parlophone, un 
ouvre-porte et une plaque de sonnerie avec porte-noms 
éclairé pour chaque appartement (grande plaque en 
aluminium anodisé) . 
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L e hal l d ' e n t r é e , les cages d'escaliers, les couloirs et 
les sous-sols avec minuterie s é p a r é e (interrupteur à 
bouton). 

Les caves ou rése rves individuelles ont un éc la i r age 
individuel . 

Les appartements sont é q u i p é s d 'un tube pour té lé
phone avec paires en attente. 

2.5.2. Cuisine. 

L ' é q u i p e m e n t de la cuisine comprend ; les armoires 
standard d é v e l o p p a n t une surface m i n i m u m de 3 m 2 , 
y compris armoire sous évier et hotte ; un évier 1,20 m 
m i n i m u m à deux bacs et égou t to i r , robinet m é l a n g e u r . 

L ' a l imenta t ion en gaz est obligatoire dans chaque 
cuisine. 

2.5.3. Installations sanitaires. 

Dans les logements de plus de deux personnes, le 
W . C . est distinct de l a salle de bain. L ' é q u i p e m e n t 
sanitaire comprend : 

1 W . C . syphonique monobloc ; 
1 baignoire encas t r ée 1 m 50 au moins avec robinet 

m é l a n g e u r , douche flexible et potence ; 
1 bidet ; 
1 lavabo 0,60 à 0,65 m de large avec miroir é tagère 

avec galerie et deux porte-essuies. 

Les robinetteries complè t e s , tuyauteries, e tc . . 

2.5.4. Chauffage. 

Tous les appartements sont équ ipés des tuyauteries, 
radiateurs, accessoires tels que purgeurs et robinets 
de commande, supports, e tc . . de façon à assurer aux 
appartements les t e m p é r a t u r e s d e m a n d é e s (voir 2.4.4.). 
L e calcul des déperd i t ions se fera c o n f o r m é m e n t à la 
norme allemande D . I . N . 470 (édit ion 1947). L e cal 
cul des radiateurs (surface de chauffe) se fera confor
m é m e n t à la norme N . B . N . 326. 
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Ces calculs doivent être soumis à l'approbation de la 
V i l l e de Bruxelles. 

2.5.5. Parachèvement des surfaces. 

2.5.5.1. Sols. 

Les revê tements suivants seront placés : 

Hal ls d 'en t rée au niveau 3,50 : marbre, granito ou terre 
cuite. 

Hal ls communs : marbre, granito ou terre cuite. 
Hal ls privatifs : idem, parquet ou vinyl . 
Cuisine, W . C . , salle de bain, granito, grès cérame ou 

m o s a ï q u e . 

L i v i n g et chambres : parquet, v inyl en plaques ou en 
rouleau posé sur chape isolante ou lino. 

Dans toutes les pièces le balatum est interdit. 

L a pose de plinthes est obligatoire partout. 

2.5.5.2. Murs et plafonds. 

Tous les murs et plafonds des locaux privatifs sont 
revêtus d'un enduit lisse. Les murs et plafonds des 
locaux communs sont revêtus d'un enduit gratté. Ils 
peuvent toutefois être réalisés en briques de parement 
ou en briques locales soigneusement triées et rejoin
toyées et peintes. Les revêtements en bois ou en mar
bre sont éga lement admis. 

Les plafonds des locaux communs peuvent être peints 
sur coffrage lisse, p lafonnés enduits ou recouverts de 
planchettes : ils recevront de toute maniè re un traite
ment décoratif (à l'exception des dégagements des 
caves). Les murs des locaux sanitaires et de la cui
sine sont revêtus de faïence ou de mosa ïque jusqu 'à 
1 m 50 du sol. 

Tous les enduits verticaux reçoivent une peinture lava
ble ou sont tapissés avec un papier ou un revêtement 
plastique lavable, d'une parfaite tenue. Tous les enduits 
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horizontaux, les m a ç o n n e r i e s de blocs (admises pour 
les murs de caves) ou de briques locales et les bé tons 
reçoivent une peinture lavable. 

2.5.5.3. Menuiseries. 

Toutes les menuiseries sont peintes ou vernies. 

2.5.6. Quincailleries et accessoires. 

Toutes les menuiseries sont pourvues des huisseries, 
quincailleries et accessoires indispensables à leur bon 
fonctionnement et à la sécur i té des habitants. 

2.5.7. Volets. 

Toutes les fenêtres et por tes- fenêt res des locaux d'habi
tation en contact avec une circulation publique sont 
équ ipés de volets lourds ou semi-lourds à enroulement 
et enrouleur encas t ré . 

2.5.8. Feux ouverts et cheminées. 

U n conduit pour chauffage d'appoint doit être p révu 

dans chaque l iving. 

Article 3. — Aménagement des jardins, des aires de jeux 
et des circulations. 

A . — Généralités. 

L a dalle en bé ton sur laquelle sont établies les surfaces à 
destination de jardins, d'aires de jeux ou de circulations est 
pro tégée par une é tanchéi té double faite d'un roofing double 
à â m e de cuivre ou d 'aluminium collé sur un butyl. Une chape 
de 5 cm d 'épaisseur a rmée protège cette é tanchéi té (voir 
croquis C ) . 

B . Surfaces de circulations pour piétons. 

Les dalles mobiles de revêtement sont placées sur plots. Les 
joints sont ouverts, les écoulements sont récupérés au niveau 
de la protection de la dalle. Les points d'avalement sont en 
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nombre suffisant pour permettre l 'évacuation instantanée même 
lors de préc ipat ions importantes. Ces dispositifs sont d'accès 
facile afin de pouvoir en vérifier, aisément, le bon fonction
nement. 

C . — Aménagement des jardin. 

1 ) Drainage : Toutes les surfaces recevant des plantations 
ou des bacs à sable sont drainées selon le principe géné
ral suivant. 

Sur chape de protection de l 'étanchéité, 15 cm de gravier 
type « plaquette de Meuse » granulométr ie 5/30, indemne 
de tout agrégat inférieur à 5 mm. Par 50 m 2 , il est prévu 
un point d'avalement dont la crépine est disposée, hori
zontalement à 9 cm du niveau supérieur de la chape, de 
manière telle que la couche drainante constitue une réser
ve d'eau. U n feutre de laine minérale est déroulé au-des
sus du gravier. Ce feutre, d'une épaisseur constante de 
minimum 2,5 cm est posé en observant des recouvre
ments d'au moins 10 cm à la jonction des différents élé
ments. Au-dessus de cette laine minérale une couche de 
tourbe neutre est placée sur 15 cm d'épaisseur. L'entre
preneur se conformera au détail-type joint au présent 
Cahier des charges. 

L 'é tanchéi té de la chape sera testée sous 15 cm d'eau. 

2) Substrat : il s'agit de terre arable de première qualité, 
conforme aux prescriptions du Cahier des charges-type 
n° 108 applicable aux entreprises de travaux à exécuter 
sur les routes de l'Etat — Fascicule G , Engazonnements 
et plantation. 

Cette terre est enrichie des amendements et engrais 
requis. 

3) Végétaux : l'entrepreneur a dans ses obligations la fourni
ture et la plantation des végétaux dont T a liste exempla-
tive est donnée ci-après dans les proportions suivantes : 
Trois arbres hautes tiges par 50 m 2 minimum soit : une 
haute tige à grand développement et deux hautes tiges 
à développement moyen. 

U n buisson 3"M grandeur par 2 m 2 . 
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4) 

Un buisson 2°* grandeur par m 2 . 

Deux buissons l r e grandeur par m 2 . 

Quatre plants 4 0 / 6 0 par m 2 . 
Six à neuf plants rempants par m 2 . 

Les plantations à prévoir sont consti tuées de 2 /3 de végé
taux à feuillage persistant ou semi-persistant et de 1/3 de 
feuillage caduc. 

a) Hauteurs : dès la plantation, toutes les plantes ont les 
dimensions minimales suivantes : 
plantations basses : 40 à 60 cm ; 
plantations moyennes : 100 à 150 cm ; 
plantations hautes : 200 à 250 cm ; 
arbres haute-tige : 0 14/16. 

b) Espèces : ces exemples sont donnés à titre purement 
indicatif. 
Cela ne constitue pas un choix limitatif. 
Formes arbustives : rosier, polyantha et botanique ; 
rhosodendron hybride et Ponticum, azalées, Uex, 
Osmanthus, Skimmia, Hypericum, Viburnum, Cor
nus, Seringa, Ribes, Malus, Prunus. Zabeliana et 
lusitanica, Weigelia, Genista, Cytisus, Forsythia, 
Rhus, etc. . 
Hautes tiges et 1/2 tiges: Crataegus. Carpinus, Acer 
platanoïdes et Campestre, Salix, Cerasus, Malus, 
Acacia , etc.. 
Plantes tapissantes et grimpantes: Hedera, Polygo-
num, Ajuga, Vinva, Pachysandra, etc.. 
Résineux: Taxus, Juniperus, Pinus Montana et 
Nana. Retisnopora, Gingko biloba, etc.. 

Arrosement : un point d'arrosement est nécessaire par 

± 50 m. 
Chaque emplacement est déterminé aux plans. Il s'agit 
d'un robinet-vanne terminé par un embout fileté 3/4. 
Toute la canalisation doit pouvoir être mise hors service 
et vidanaée. par robinet purgeur, en hiver. 
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Chaque point terminal est équipé d'un flexible permettant 
d'atteindre tous les endroits plantés. 

5) Sable : tous les bacs à sable sont en béton, sans arrêtes 
vives ni parties saillantes. Ils sont comblés en superposant 
successivement : 
— 10 cm de gravier de drainage ; 
— un feutre de laine minérale de 25 mm d'épaisseur 

(19/20 K g / m 3 ) ; 
— sable blanc dit « de M o l » additionné de 10 % de 

sciure de bois. 
Trois tablettes en béton sont prévues (voir croquis ci-
joint). 

6) Murs et murets : les murs et murets sont construits en 
moellons de grès de Meuse non équarris, appareillés en 
opus incertum. Ils sont tous protégés par une dalle de 
couverture de même nature bien horizontale. Leur épais
seur est de 40 cm. Leur pose ne compromet pas la par
faite étanchéité des couvrages situés sous les niveaux de 
jardins. 

7) Aire de jeux : le revêtement est constitué de la façon 
suivante : 
— une aire en béton maigre type 2 de minimum 20 cm 

d'épaisseur ; 
— un revêtement en blocs asphaltiques dits blocs de 

trottoirs de 300 X 150 X 30 mm, répondant aux 
prescriptions du chapitre 3 de l'article 12 du fasci
cule V I , posé à plat, à joints serrés suivant prescrip
tions de l'article 26 du même fascicule, sur lit de 
mortier de ciment dosé à raison de 400 kg de ciment 
P . N . par m 3 de sable de rivière. Epaisseur totale : 
environ 5 cm de pavement compris. 
Les pentes à réaliser sont de 2 % ; 

— tous les blocs sont posés face grésée vue. 

8) leux - Engins : toutes les aires de jeux sont équipées des 
engins mentionnés aux plans. Ces appareils doivent être 
agréés par les instances compétentes du Dépar tement de 
l'Education Physique et des Sports. L a fourniture de ces 
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engins est hors entreprise. Us seront installés conformé
ment aux indications des délégués de la Vi l le de Bru
xelles. 

9) Bancs : les bancs répondent à l'esthétique du croquis 
joint au présent Cahier des charges spéciales. Les piete-
ments sont métalliques traités antirouille et protégés par 
minimum trois couches de peinture dont deux d'émail 
pur ou encore par trempage dans un bain d'enrobage plas
tique. 

Les traverses sont en matière synthétique inaltérable. 
Les teintes sont à soumettre pour approbation. 

10) Poubelles : capacité minimum 20 litres par 25 m 2 de 
surface de jeux ou jardinée. 
Montants fixes traités antirouille et revêtus de peinture 
inaltérable. 
Les récipients proprement dits sont exécutés en tôle gal
vanisée, métallisée en inoxydable d'une garantie mini
mum de 20 ans. Le dispositif de fixation prévoit l'enlè
vement aisé du récipient pour la vidange tout en ne 
permettant cette opération qu'au personnel d'entretien. 

D. — Rampes et escaliers — Circulations pour véhicules. 

Aucune rampe pour piétons ou automobiles n'aura une 
pente supérieure à 10 %. Les rampes pour piétons et pour 
véhicules sont réalisées dans le même matériau que celui des 
circulations pour piétons. Leur résistance est indiquée aux 
plans et au présent Cahier des charges (article 2.3., chapi
tre XI I ) . L'attention de l'entrepreneur est attirée sur la 
circulation occasionnelle des véhicules de service qui emprunte
ront les zones de circulation piétonnière. Cette circulation 
conditionne les critères de résistance indiqués aux plans et au 
présent Cahier des charges, articles 2 et 3, chapitre X I I . 

Les garde-corps sont conformes à l'article G ci-dessous et 
résistent à une charge horizontale de 200 kg/met appliquée à 
hauteur de la main courante. 

Les marches des escaliers extérieurs ont un giron de 30 cm 
une hauteur de 15 cm. Us sont réalisés dans le même maté-
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riau que celui des circulations piétonnières. Les rampes d'es
calier sont en Western R e d Cedar. 

E . — Eclairage public. 

Les poteaux d'éclairage public sont indiqués aux plans. Ils 
sont traités antirouille, l'usage de poteaux en béton est interdit. 
Les appareils d 'éclairage répondent à l 'esthétique des croquis 
joints au présent Cahier des charges spéciales. Pour éviter 
l 'éblouissement et la dé tér iora t ion , la source de lumière est 
invisible et protégée. 

L'entreprise comporte l'installation et la fourniture des 
points d 'éclairage des espaces publics. Cet éclairage est réalisé 
par appareils encastrés d'un type é tanche à soumettre à la 
V i l l e de Bruxelles. 

Les fils et tubes d'alimentation sont invisibles. 

L a hauteur des points lumineux à l 'air libre ou sous pla
fond est rigoureusement identique, de manière à fourni l ' i l lu
sion d'un plan continu. On installe un point lumineux tous les 
20 m 2 . Les rampes sont éclairées par appliques, ainsi que les 
escaliers. Une applique tous les 4 mètres . 

F . — Pergola/Lanterne.au. 

Réalisés en poteaux et poutres de Western Red Cedar et 
recouverts de profilés U en verre armé extrudé. Les vitrages 
verticaux sont en verre a rmé ou plastique à haute résistance et 
sont placés dans un châssis en aluminium anodisé conformé
ment au croquis de principe joint au présent Cahier des char
ges. U n lanterneau circulaire en plastique a rmé est installé au 
niveau + 7,50 (voir plans et coupes). 

G . — Garde-corps. 

Leur résistance est celle des garde-corps des rampes et esca
liers (voir art. D ci-avant). 

a) En béton armé : 

Aspect du béton comme décrit aux prescriptions urbanis-
tiques art. 2 B . V o i r croquis de principe joint au présent 
Cahier des charges. Ce garde-corps peut être interrompu 

http://Lanterne.au
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par des fentes qu i seront vitrées ou non selon les indica
tions des plans et c o n f o r m é m e n t à l 'article b ci-dessous. 
Accoudoi r s parfaitement lisses. 

b) En plaques de verre armé ou plastique : 

De haute rés is tance , parfaitement transparent, con fo rmé
ment au détai l de principe ci-joint. Les coupe-vent sont 
interrompus tous les mè t res par une fente de 4 à 5 cm. 
Les montants sont en a luminium anodisé . 

c) En maçonnerie : 

Description comme les murets décri ts ci-avant art. 306. 

H . — Clôtures provisoires de chantier. Clôtures entre phases 
de réalisation. 

A prévoir , soit entre parties de socle ouvertes au public 
avant réal isat ion de l a total i té du chantier, sont entre parties 
de socle ouvertes au public et les chantiers futurs de l'îlot : 
école, piscine, église, et d'une man iè re générale partout où la 
sécuri té l'exige. Ces c lô tures sont p lacées de man iè re parfaite
ment stable, leur en lèvement n ' en t r a îne ra aucune détér io ta t ion 
des ouvrages définitifs. Leu r résis tance est celle exigée pour les 
garde-corps (v. art. D ci-avant). El les sont réalisées en bois 
c o n f o r m é m e n t à l 'es thét ique du croquis joint au présent cahier 
des charges. L a structure des clôtures n'est pas visible depuis 
les circulations p ié tonnières sur socle. 

I. — Pièce d'eau. 

E n bé ton a r m é protégé par une é tanchéi té , celle-ci recou
verte à son tour d'un bé ton maigre avec chape de protection 
en polyester transparent. L'entrepreneur garantit la parfaite 
é tanchéi té . 

I l proposera un système de renouvellement et d 'évacuat ion 
de l'eau, y compris la mise hors service en hiver. 

J . — Sculpture. 

L a sculpture renseignée aux plans ne fait pas partie des tra
vaux faisant l'objet du présent cahier des charges. 
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K . — Bacs à fleurs. 

Des bacs à fleurs sur plan rectangulaire ou carré, en asbeste-
ciment moulé ou en béton blanc, d'une surface de 1,5 m 2 envi
ron, sont à prévoir dans les surfaces de circulations pour pié
tons, et à poser à la place des dalles sur plots. Quantité : 
80 bacs pour l'ensemble du socle. 

L . — Dolomie. 

Surface en dolomie, conformément aux plans, à aménager 
au niveau + 7,50. 

Les tracés des emplacements au sol, la signalisation et 
l'éclairage des parkings permettront une parfaite lisibilité. 

L a ventilation forcée des parkings permettra de ne pas 
dépasser une teneur maximum en C O 2. Le taux de renou
vellement de l'air sera fonction du nombre de voitures. 

Les ventilations en façade seront réalisées par grilles ou 
claustras. 

Le constructeur est tenu de remettre, avec ses documents 
d'exécution, une note de calcul relative à la ventilation des 
parkings. 

Tous les murs qui séparent les ouvrages faisant l'objet du 
présent cahier des charges des ouvrages futurs de l'îlot (école, 
piscine, église) devront avoir un bon aspect de finition au 
cas où la non-simultanéité des entreprises les laisseraient visi
bles depuis la voirie publique ou le socle. Ils sont réalisés en 
briques ou en blocs de béton, rejointoyés en montant et 
régulièrement appareillés. 

Les poutres et colonnes de béton sont dans le plan extérieur 
de la maçonnerie et régulièrement coffrées et exécutées, sans 
coulées de ciment sur la maçonnerie ni armatures apparentes. 

Article 4. Parking. 

Article 5. Murs séparatifs de propriété. 
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Art. 6. — Déversoir d'orage. 

Cet ouvrage pourra être situé dans la zone définie par le 
lot 2. Il consiste en un pertuis de bé ton a rmé , parfaitement 
étanche, d'une section approximative de 9 m de large et de 
3 m de hauteur. 

Les quant i tés de ma t i è re p résumées sont 7,8 m 3 de bé ton 
et 100 kg d'acier conforme à la N . B . N . 170 (B 40) par mèt re 
courant de pertuis. L a longueur probable du pertuis, dont le 
niveau, dont le niveau supér ieur est le niveau (—2,80) est de 
60 à 66 mèt res . L'entreprise se fait au bordereau de prix en 
ce qui concerne le déversoir , les prix unitaires renseignés au 
formulaire d'offre sert de base au calcul du montant de la 
dite entreprise. 

C H A P I T R E X . — F O N D A T I O N S . 

Article premier. — Dispositions générales. 

L'attention de l'entrepreneur est par t icul ièrement attirée sur 
les points c i -après : 

1) L'entrepreneur est tenu d 'étudier spécialement la question 
des dé tournements , pompages, retenues des eaux,... en 
vue de l 'exécution des travaux. 
Si son programme d 'exécut ion réclame l'utilisation d'instal
lations (égouts, aqueducs, dérivations) publiques, i l est 
tenu de contracter personnellement les propriétaires de 
celles-ci et d'obtenir les autorisations nécessaires. 
L'entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir du refus 
d'utilisation d'une installation pour demander la révision 
de son marché . 
Tous les frais y relatifs ( indemnités, mises et remises en 
état, locations, etc..) sont compris dans le forfait de 
l'entreprise. 

2) De plus, l'entrepreneur est censé avoir vérifié les pentes et 
sections des installations qu' i l désire utiliser et avoir 
constaté leur suffisance pour les débits à évacuer. 
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Tout accident (inondations, etc..) aux propriétés privées, 
comme au domaine public, suite à des pareilles utilisations, 
engage la responsabil i té entière de l'entrepreneur. 

E n cas de danger d'inondation ou de dégâts, la Ville de 
Bruxelles se réserve le droit d'ordonner à l'entrepreneur 
de modifier sa façon de travailler, sans qu'aucune indem
nité, prolongation de délai, compensation ne lui soit due. 

Article 2. — Nature du terrain. 

Six essais de pénét ra t ion ont été effectués pour le compte de 
la Vi l l e de Bruxelles par la Firme Pénétra . Le rapport 
n° 55 /7218 du 23 janvier 1970 relatif à ces essais est annexé 
au présent Cahier des charges. 

Toutefois, ces essais n'ont d'autre but que de permettre la 
conduite des études. Ce la veut dire, qu'en ce qui concerne 
la responsabil i té de l 'exécution des fondations, l'entrepreneur 
fait effectuer à ses frais, toutes investigations, sondages et fora
ges complémenta i res qu' i l juge nécessaires pour déterminer la 
longueur et le pouvoir portant des pieux. 

Interprétation des résultats. 

L'examen des diagrammes montre que l 'on trouve sur une 
profondeur variant de 9,00 m à 14,50 m des couches de faible 
capaci té portante. 

A partir de ce niveau, l 'on rencontre une couche dont 
l 'épaisseur est assez importante et pour laquelle la résistance à 
la pointe est égale ou supérieure à 100 k g / c m 2 . 

A u vu de ce qui précède et vu que les charges à transmettre 
sont t rès importantes, les fondations des bât iments doivent 
reposer sur pieux. 

E n outre, la présence de la nappe aquifère à un niveau 
variant de —2,30 m à —3,50 m est également à prendre en 
considérat ion dans le choix du type des fondations. 

Article 3. — Terrassements et fouilles de fondations. 

Avant d'entamer les fouilles de fondation des ouvrages, l'en
trepreneur est tenu de matérialiser des points de repères fixes 
(en plan et en hauteur). 
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Ces points de repère doivent être maintenus en permanence 
et ce jusqu'à la réception provisoire des travaux. 

3.1. Déblais — remblais. 

a) Les moyens d'exécution des terrassements sont lais
sés à l 'appréciation de l'entrepreneur ; i l est libre 
de les exécuter, soit en fouilles ouvertes, soit à 
l 'abri d 'un batardeau en palplanches. 

Les fouilles de fondation sont exécutées avec toutes 
les précautions voulues, de façon à ne pas nuire 
à la stabilité des constructions existantes ni à celle 
des ouvrages faisant l'objet de la présente entre
prise ; 

b) L'exécution des fondations ne peut être entamée 
que moyennant observation des dispositions sui
vantes : 
— les fouilles sont tenues à sec de façon contiue, 

à la satisfaction de la Ville de Bruxelles, même 
si la mise en œuvre d'un épuisement énergique 
s'avère nécessaire et ce, aussi longtemps que 
cette dernière le juge utile à l'exécution des 
travaux et pour éviter tout désagrément. L'exé
cution de l'épuissement doit être réalisée à 
l'entière satisfaction de la Ville de Bruxelles ; 

— les installations d'équipement doivent être équi
pées de telle sorte que, lors d'un refus éven
tuel d'un élément quelconque, elles puissent 
immédiatement être branchées sur une instal
lation de réserve, de façon à éviter toute inter
ruption de l'épuisement ; 
le fond des fouilles de fondations ne peut être 
endommagé par des sources ou par l'écoule
ment de l'eau, ni par toute autre cause ; 

c) L'entrepreneur exécute tous les travaux et acquitte 
toutes les dépenses auxquelles donnent lieu l'ouver
ture et le maintien des fouilles. 
L'entrepreneur est responsable de tous les éboule-
ments qui peuvent survenir quelle qu'en soit la 
cause et de tous les dommages pouvant en résulter ; 
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d) L'exécution des remblais en terres provenant ou 
non des déblais, autour des ouvrages se fait par 
couches uniformes, sur tout le pourtour des ouvra
ges, de 20 cm d'épaisseur maximum. Ces remblais 
sont suffisamment compactés pour assurer une 
stabilité parfaite des ouvrages. 

Les terres et matériaux de toutes natures, provenant 
des déblais et non réutilisables dans les remblais, sont 
évacués sur les terrains que l'entrepreneur se procure 
à ses frais, et dans Je délai demandé par les délégués 
de la Ville de Bruxelles. 

3.2. Démolitions diverses. 

a) Toutes les maçonneries sont démolies jusqu'à 
1 m sous le niveau des fondations. 
Là où des pieux doivent être battus, les maçonne
ries sont démolies complètement. 
Les caves citernes et puits sont comblés ou aména
gés suivant les indications ci-après ou, à défaut, 
suivant celles données sur place par la Ville de 
Bruxelles. 
Le comblement s'exécute, soit au moyen de maté
riaux provenant des démolitions éventuellement 
concassés, de manière que leurs dimensions n'excè
dent pas celles d'une demi-brique, soit le cas 
échéant, au moyen de sable et déchets de carrière 
de sable. Les matériaux et les terres doivent être 
énergiquement damés par couches de 0,20 m 
d'épaisseur. 
La vidange et l'évacuation en dehors des limites 
de l'entreprise des gadoues, des fosses d'aisance, 
des citernes et puits sont obligatoirement asssurées 
avant le remblayage. 

b) L'attention de l'entrepreneur est attirée sur l'exis
tence de canalisations diverses et de câbles. Le plan 
n° 1 renseigne les principales canalisations et câbles 
existant sur le terrain. Il ne garantit cependant pas 
l'exactitude de leur position ni de leur nombre. 11 
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est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour p réven i r la dé tér iora t ion ou le bris de ces 
canalisations ou câbles et ainsi éviter que des dom
mages ne soient causés aux constructions exis
tantes. 

Article 4. — Prix de fondation. 

4.1. Domaine d'application. 

Les pieux sont obligatoirement en béton a rmé moulés 
le sol. 

Leur exécut ion est confiée à une firme spécialisée 
ayant une grande expér ience dans ce domaine. L'entre
preneur est tenu d'indiquer dans son offre le nom et 
les références de cette firme. 

4.2. Détermination de la charge portante (ou charge de ser
vice des pieux). 

L a charge portante des pieux est définie par la règle 
suivante : 

— la tension de compression simple sur le bé ton doit 
être au maximum égale à 50 k g / c m 2 pour la 
charge de service. L e diamètre des pieux est, dès 
lors, appropr ié à cette tension en fonction de leur 
pouvoir portant ; 

— la tension de compression du sol à la base du pieu, 
compte tenu de la base élargie, sous la charge de 
service, ne peut dépasser la moitié de la résistance 
donnée par le diagramme de résistance des essais 
de pénétra t ion en profondeur, et ce au niveau de 
la base du pieu. L a base du pieu doit pénét rer 
d'un mètre dans la couche résistante pour laquelle 
la résistance à la pointe R .p atteint au moins 
100 k g / c m 2 . E n outre, l 'épaisseur de la couche 
résistante sur laquelle le pieu est arrêté doit avoir 
une épaisseur suffisante pour qu'il n'y ait pas de 
risque de poinçonnement de cette couche. 
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Exécution des pieux. 

— L a composition du béton est laissée au choix de 
l'entrepreneur. L a nature du ciment est détermi
née en fonction d'une agressivité éventuelle du 
terrain et des eaux de la nappe aquifère ; 

— L a résistance à la rupture du béton doit être au 
moins de 280 k g / c m 2 à 28 jours. Cette résistance 
est mesurée sur cube de 20 cm de côté ; 

— Les déblais provenant du recépage sont évacués 
hors du chantier. 

Implantation des pieux. 

E n vue de ne pas gêner l 'exécution des travaux prévus 
dans les phases ultérieures, l'entrepreneur doit obliga
toirement implanter les pieux des bâtiments à l'inté
rieur du pér imètre délimité par les alignements exté
rieurs des constructions. Aucune saillie des dés de 
fondation n'est tolérée. E n outre, les pieux situés près 
des alignements de l a piscine, de l'église et de l'école 
sont implantés à une demi-entredistance minimale 
demandée par le batteur de pieux pour l'exécution de 
deux pieux consécutifs. 

Essais de pieux. 

Dans son offre, l'entrepreneur tient compte de douze 
essais de pieux : en principe deux par immeubles de 
logement. 

Les résultats des essais doivent répondre aux conditions 
générales suivantes : 

— l'affaissement du pieux est inférieur à 2 mm (deux 
millimètres) sous l'application de la charge de ser
vice à supporter, non compris l'affaissement élasti
que du bé ton ; 

— i l ne dépasse pas 5 mm (cinq millimètres) sous l'ap
plication d'une fois et demi la charge de service à 
supporter, non compris l'affaissement élastique du 
béton ; 
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— il ne dépasse pas 8 m m (huit millimètres) sous 
l 'application de deux fois la charge de service à 
supporter, non compris l'affaissement élast ique du 
béton. 

C H A P I T R E X I . — B E T O N N O N A R M E E T A R M E . 

Article premier. — Béton non armé de propreté. 

Sous toutes les surfaces horizontales des bétons armés de 
fondation, une couche de bé ton de propre té doit être prévue. 

L a composition du bé ton de propre té est laissée à l 'appré
ciation de l'entrepreneur, toutefois, sa résistance à l 'écrase
ment, mesurée sur cubes de 20 cm de côté est au minimum de 
150 k g / c m 2 à 28 jours. 

Article 2. — Béton non armé et armé. 

2.1. Qualité des bétons. 

L a composition des bé tons est laissée à l 'appréciat ion 
de l'entrepreneur. L a résistance à la rupture des bétons, 
mesurée sur cubes de 20 cm de côté est au moins 
égale à 350 k g / c m 2 à 28 jours. 

Toutefois, les prescriptions générales ci-après doivent 
être scrupuleusement respectées : 

a) Les compositions des bétons sont déterminées sur 
la base des essais préalables effectués en labora
toire aux frais de l'entrepreneur ; essais dont les 
résultats doivent dépasser de 10 %. au moins, les 
résistances imposées ; les procès-verbaux officiels 
de ces essais sont remis, en temps voulu, à la Vi l le 
de Bruxelles ; 

b) Le rapport optimum eau-ciment est également 
établi à l'occasion de ces essais, afin d'assurer au 
béton des résistances, compacités et étanchéités 
maxima ; 
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c) L a composition des bétons doit répondre aux pres
criptions ci-après : 

— la plasticité du béton doit être étudiée afin 
d'assurer à celui-ci une compacité optium, 

— le poids spécifique du béton mis en place par 
damage normal n'est pas inférieur à 2.000 kg / 
m 3 , mesuré après durcissement de 90 jours 
par la méthode à la balance hydrostatique, 

— la porosi té du béton mis en place par damage 
normal n'est pas supérieure à 5 % mesurée 
après 90 jours de durcissement par la méthode 
de l'eau absorbée, 

— pour les ouvrages enterrés ou devant contenir 
des liquides, l'entrepreneur ajoute obligatoire
ment à l'eau de gâchage un p l a s t i f i a n t . 

Ce produit ne peut, en aucun cas, altérer les 
qualités du béton et des aciers et colorer le 
béton. 

Ce plastifiant doit assurer : 
— une é t a n c h é i t é p a r f a i t e du béton, 
— une résistance à l'abrasion mécanique, et 

hydraulique, pour des vitesses d'eau de 
l'ordre de 5 m/s (eaux charges), 

— une résistance à la corrosion due à l'action 
des éléments minéraux et organiques acides 
ou basiques et de leurs sels pour des liqui
des ou des vapeurs dont le p H se situe 
entre 4,5 et 14, 

— une diminution du retrait, de la fissuration 
et du faïençage, 

— une augmentation de la résistance aux effets 
destructeurs du gel, 

— la suppression des efflorescences. 

Af i n d'assurer une échantéité parfaite des ouvrages, 
i l y a lieu de prendre pendant le bétonnage, outre le 
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plastifiant, toutes les précaut ions à cet effet, et notam
ment : 

— pour rédui re les effets thermiques et de retrait, 
p ro téger les bé tons contre le soleil et la dessication, 
surtout les premiers jours après bé tonnage (humi
dification, sablage, curring,...), 

— pour pro téger efficacement les bé tons contre les 
effets du gel. 

2.2. Qualifié des aciers. 

L'ac ie r à mettre en œuvre pour les armatures du béton 
a r m é est obligatoirement : 

— soit de la qual i té barres lisses suivant la 
N . B . N . 179 B 22 ; 

— soit de la qual i té barres à adhérence améliorée 
suivant la N . B . N . 179 B 40 ; 

— soit des treillis d'armatures en fils d'acier tréfilé 
à froid, à haute résistance, dont chaque n œ u d est 
solidement joint par soudure électrique suivant la 
N . B . N . 179 B 50. 

2.3. Surcharges mobiles. 

Outre leur poids propre, les éléments sont calculés en 
tenant compte du poids des revêtements et des sur
charges ci-après : 

— Immeubles « Logements » : 
appartements : 200 k g / m 2 ; 
dégagements et escaliers : 400 k g / m 2 ; 
balcons : 500 k g / m 2 . 

•— Zones de circulation et parkings : 
magasins et bât iments sociaux : 500 k g / m 2 ; 
circulations piétonnières : 500 k g / m 2 ; 
circulations véhicules : 400 k g / m 2 + essieu de 

12 tonnes avec coefficient dynamique ; 
zones vertes : terres (1,8 t /m 3 ) + 200 k g / m 2 ; 
pièces d'eau : eau + 400 k g / m - ; 
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parkings pour voitures part icul ières : 200 kg/m 2 

ou 1.000 kg ponctuel ; 
chaufferies: 1.000 k g / m 2 . 

Ces surcharges sont précisées aux plans. 

2.4. Déformation des éléments. 

Les prescriptions de l 'article 7.9 « Déformations et 
fissuration » de la N . B . N . 15 doivent être scrupuleuse
ment respectées . 

2.5. Bétons enterrés. 

Pour les ouvrages enter rés , les parois en contact avec 
les terres sont t rai tées suivant les stipulations de l'arti
cle 28 du fascicule V I du Cahier général des charges. 

Pour les ouvrages éventue l lement situés dans la nappe 
phréa t ique l'entrepreneur réalise une étanchéité abso
lue. I l met en œ u v r e tout système pour réaliser cette 
é tanchéi té : bé ton é t anche dans la masse ; chape 
d 'é tanchéi té souple : double cuvelage, etc. . 

L'entrepreneur tient compte dans son projet du pro
b lème des sous-pressions. 

C H A P I T R E X I L — P T S C I N E C O U V E R T E 

Remarque préliminaire. 

E n l'absence de normes belges en la mat iè re , la p résen te des
cription fait référence à l'ouvrage é t ranger « Piscines couvertes 
et en plein air » édité en 1966 par le Minis tère de la Jeunesse 
et des Sports (France) sous la référence Brochure n° 269 D . A . 
de l'Institut Pédagogique National (Services d 'édi t ion et de 
vente des publications de l 'éducat ion nationale). Tous les 
n u m é r o s cités renvoient aux articles de cet ouvrage, qui seront 
d'application pour autant qu' i l n'y soit pas dérogé dans la 
présente description. 

E n cas de contradiction toute réglementat ion en vigueur en 
Belgique prime sur la réglementa t ion française évoquée dans 
l'ouvrage. 



— 935 — (9 maart 1970) 

1. — Dispositions générales. 

1.1. Formes et types de bassins. 

1.12. Bassin mixte. 

Le bassin destiné à l'apprentissage et à l'entraînement 
sportif mesure 25 X 12.50 m, sa profondeur allant 
de 0,70 à 2,00 m. 

Il comporte un approfondissement local pour la fosse 
à plonger du plongeoir de 1 M . 

1.173. Fosse à plonger. 

1.19. Pédiluve. 

Le passage entre les plages et le solarium se fait obli
gatoirement par un pédiluve de 2,00 m de long au 
minimum. 

1.3. Construction des bassins. 

1.30. Généralités. 

Les deux parois longitudinales du bassin comporteront 
des goulottes, les parois d'extrémité seront lisses. 

1.31. Assise des bassins. 

1.35. Procédés de construction. 

L'entrepreneur peut retenir l'une des solutions sui
vantes : 

1.352. Bassin en béton armé (étanchéité : 1.354). 

1.355. Bassin en béton précontraint. 

1.356. Bassin métallique. 

1.36. Revêtement des bassins. 

1.360. Généralités. 
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1 . 3 6 1 . Revêtement de cuves en béton armé. 

L'entrepreneur peut retenir l'une des solutions qui 
suivent : 

— carreaux de grès c é r a m e ; 

— revê temen t s pelliculaires à base de résine ; 

— revê temen t en feuilles souples de p.v.c. 

L e type de r evê t emen t p r o p o s é doit recevoir l'agréation 
du Bureau Seco. 

1.4. Aménagement des bassins. 

1.41. Marquages. 

L e bassin comportera tous les marquages destinés à la 
nage (1.411). 

1.43. Dispositif de trop plein. 

1.431. Goulot tes. 

1.44. Lignes flottantes. 

L'entrepreneur ne prévoi t dans son entreprise que les 
systèmes d'accrochage des lignes dél imitant les 5 cou
loirs. 

1.45. Accès au bassin. 

L'accès se fait par 4 échelles amovibles en acier 
inoxydable dont les main-courantes présentent un pro
fi l d i ssymétr ique . Les marches an t idérapan tes auront 
une largeur min imum de 90 m m . 

1.5. Aménagement des quais et des plages. 

1.51. Les plages. 

L a surface totale des plages autour du bassin sera 
comprise entre 280 et 320 m2. 

1.53. Aménagement des plages de départ des courses. 
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1.531. Plage de départ avec plots. 

Les plots de dépar t sont fixes. L 'accès de la plate forme 
du plot est facilité par 2 marches situées de part et 
d'autre de celle-ci, le long du bord du bassin. 

1.533. Etriers de départ pour la nage sur le dos. 

1.54. Fourreaux. 

L'entrepreneur scelle les fourreaux d'ancrage des échel
les amovibles et de tous les accessoires nécessaires aux 
compét i t ions de nage (faux départ , nage sur le dos...). 

1.55. Plongeoirs. 

1.551. Tremplin. 

L a planche en acajou lamelle collé protégée de résine 
de polyester repose sur un socle en bé ton ou en tubes 
d'acier par l ' intermédiaire d'un étrier fixe et d'une 
« bosse » réglable. 

1.553. Accès au tremplin. 

1.554. Mesures de sécurité dans la disposition et l'équipe
ment des plongeoirs. 

1.6. Installations annexes. 

1.61. Schéma fonctionnel. 

1.62. Annexes fonctionnelles. 

1.621. Hall d'entrée, caisse et circulations. 

1.622. Cabines. 

L e nombre de cabines individuelles de passage (change 
rapide) sera compris entre 60 et 75 réparties par 
moitié pour les nageurs de chaque sexe. Les cabines 
comportent 2 portes condamnées de l ' intérieur de la 
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cabine, par une banquette rabattable. Les circulations 
empruntées par les nageurs « pieds nus » ou « pieds 
chaussés » seront séparées. 

1 .623. Dépôt de porte-habits. 

L e dépôt permet le placement aisé de 300 porte-habits 
du type à panier rigide. Le porte-habit vide est remis 
au nageur avant son passage aux cabines. Il est déposé 
plein au vestiaire, repris après la nage et rendu vide au 
préposé . 

1.625. Vestiaire collectif. 

2 vestiaires collectifs pour 40 enfants équipés de bancs, 
de patères et d'un box de déshabillage pour moniteur 
dans chaque vestiaire. 

1.626. Locaux sanitaires. 

Les locaux sanitaires destinés aux nageurs compren
nent : 
Dames : 4 w.c. 
Hommes : 2 w.c. à l'anglaise et 3 urinoirs. 

Les douches seront groupées à raison de 6 pommes 
de douche pour hommes et 6 pommes pour dames. 

1.627. Infirmerie. 

1.628. Local à matériel. 

1.629. Locaux pour le personnel. 

— bureau du maître nageur ; 

— bureau du directeur. 

1.63. Annexes non directement fonctionnelles. 

1.631. Salle de réunion. 
Située à côté du bureau du directeur, cette salle doit 
pouvoir être convertie en second bureau. 
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ïïii 1.64. Revêtements des sols et des murs. 

1.641. Revêtements des sols. 

1.642. Revêtements mureaux. 

Il 
fis 
H 
•IL-

1.7. Installations pour spectateurs. 

1.73. Sanitaires. 

Des installations destinées au public : 
(1 w.c. + 1 urinoir pour hommes) ; 
(2 w.c. pour dames), 
seront installées à proximité de l 'entrée ou du bar. 

1.74. Bar. 

3. — Dispositions particulières aux piscines couvertes. 

3.2. Hall des bassins. 

3.21. Caractéristiques générales. 

Toutes les parois extérieures auront un coefficient de 
transmission K inférieur ou égal à 0,8. 

3.22. Dimensions. 

3.23. Structure. 
L'entrepreneur choisit entre les solutions suivants : 
béton, bois ou métal . 

3.24. Murs. 

3.25. Plafonds. 

4 Installations de traitement d'eau. 

4.0. Généralités. 
L'entrepreneur est tenu de fournir une note technique 
détaillée justifiant les principes de son installation. L a 
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note précise Je débit de l'installation, la vitesse de 
régénération et le système de régénération. 

4.1. Réglementation. 

4.2. Alimentation en eau. 

L e bassin est alimenté en eau potable par le réseau de 
distribution urbain. L e bassin doit pouvoir être rempli 
en 36 heures. 

A u besoin l'entrepreneur prévoit le placement d'un bac 
de disjonction permettant de maintenir l'eau à un 
niveau constant. 

4.23. Renouvellement de l'eau. 

4.24. Arrivée et reprise de l'eau dans les bassins. 

4.26. Cadence de renouvellement. 

L e renouvellement de l'eau s'opère en circuit fermé. 

4.3. Principes d'une installation de traitement d'eau en cir
cuit fermé. 

4.30. Généralités. 

4.31. Composition des installations. 

4.4. Filtration. 

L'entrepreneur choisit des filtres à sable ou à diato
mées, pour autant qu'ils soient conformes aux prescrip
tions des articles 4.41, 4.42 et 4.43. 

4.44. Neutralisation. 

4.8. Vannes, collecteurs d'eau, canalisations robinetteries. 

4.81. Vannes. 

4.82. Canalisations. 

4.83. Robinetterie. 
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5. — Installations mécaniques-chauffage 
et ventilation — installations électriques. 

L'entrepreneur est tenu de fournir une note technique détail
lée justifiant son installation et sa conformité aux prescrip
tions du présent cahier des cherges. 

5.1. Groupes moto-pompe. 

5.11. Moteurs. 

5.12. Pompes. 

5.13. Choix des groupes moto-pompes. 

5.2. Chauffage et ventilation du hall du bassin. 

5.21. Conditions à remplir. 

Le hall du bassin sera chauffé par air chaud. L'instal
lation qui assure en même temps la ventilation et le 
maintien du degré hygrométrique sera conforme aux 
recommandations des § 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25. 

5.3. C liait ff âge et ventilation des annexes. 

5.4. Température à obtenir dans les différents locaux. 

5.5. Chauffage de l'eau des bassains et des douches. 

5.52. Piscines couvertes. 

5.521. Base des études. 

L'eau du bassin est chauffée à 24°. L a capacité des 
échangeurs est calculée de façon à amener la tempé
rature de 10° à 24° C . en 48 heures. 
L a température de l'eau des douches est maintenue à 
37° par mélangeur thermostatique. 

5.6. Installations électriques. 

5.60. Généralités. 

5.61. Poste de transformation. 
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5.62. Lignes principales de distribution. 

5.63. Lignes secondaires. 

5.64. Appareillage. 

L'entrepreneur fournit une liste complète des appareils 
d'éclairage qu'i l propose pour atteindre aux niveaux 
lumineux prévus dans l'article 565. 

5.65. Eclairage. 

E n plus de l'éclairage normal, i l est nécessaire de pré
voir un éclairage de secours judicieusement réparti, ali
menté par batterie. 

5.66. Mise à la terre. 

6. — Nettoyage des bassins. 

6.1. Installation fixe. 

L'installation comprend un balai aspirateur, une 
tuyauterie mobile d'aspiration avec raccord rapide, des 
prises d'aspiration avec clapets étanches en nombre 
suffisant pour atteindre facilement n'importe quel 
endroit du bassin, un collecteur d'aspiration, une 
pompe et le raccordement au réseau d'égout. 

6.11. Groupe moto-pompe. 

6.12. Tuyau d'aspiration. 

6.13. Balai de piscine. 

6.14. Bouches d'aspiration. 

8. — Homologation du bassin. 

L'entrepreneur est tenu de présenter à la réception provi
soire du bassin un procès-verbal dressé par un géomètre-expert 
renseignant les mesures effectuées pour vérifier la conformité 
du bassin par rapport aux mesures et tolérances de la planche 
5.1. Le non-respect de ces tolérances entraîne le refus de la 
réception. 

* 
** 
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S T A D B R U S S E L 

Bijzonder lastenkohier ter regeling van de verkoop van 
gebouwen gelegen binnen de omtrek van het blok « Groen-
dreef », Helihavenlaan te Brussel, met een oppervlakte volgens 
titel en meting. 

Gekadastreerd of het geweest zijnde, 14 e divisie, sektie 12, 
deel van n r 255 T. 

Aangenomen door het Collège van Burgemeester en Scbe-
penen van de Stad Brussel op 20 februari 1970 en besloten 
door de Gemeenteraad van de Stad Brussel in zitting van : 

D E G E M E E N T E R A A D , 

Gelet op artikelen 76 en 81 van de Gemeentewet ; 

Herzien de besluiten van de Gemeenteraad van 29 maart 
1886, 7 oktober 1895. 17 februari 1908, 10 februari 1913, 
25 april 1921. 7 april 1923, 19 november 1923, 7 april 1924, 
12 januari 1925, 2 mei 1927, 17 oktober 1927, 1 okto
ber 1928, 8 juni 1931, 25 oktober 1937, 21 oktober 1946 
en 25 juli 1955 ; 

Herzien het Algemeen Lastenkohier houdende regeling van 
de gebouwen gelegen binnen de omtrek van het bijzonder 
plan van aanleg n1' 46 /20 en 46/21 « Noordwijk » genaamd, 
aangenomen door de Gemeenteraad van de Stad Brussel in 
zitting van 28 april 1969 en namelijk de artikelen 3 en 4 van 
hoofdstuk 1 en 16 van dit algemeen lastenkohier; 

B E S L U I T : 

Het onderhavig bijzonder lastenkohier regelt de verkoop. 
de ruilin!2 en in het algemeen de vervreemding onder bezwa-
rende titel van aile onroerende rechten en aile welkdanige 
zakelijke rechten behorende tôt de gebouwen gelegen binnen 
de omtrek van het hierbij gevoegd plan (plan n r 1). 
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Het legt het juridisch statuut vast van die gebouwen en 
beschrijft de verplichtingen die zullen moeten nageleefd wor
den door de verwervers ais gevolg en door het feit van deze 
verkopingen, ruilingen en vervreemdingen. 

H O O F D S T U K I. — A L G E M E N E P R Ï N C I E P E N 

Artikel één. 

Het geheel van beschikkingen en bepalingen van onder-
havig bijzonder lastenkohier moet aan de Stad Brussel en aan 
haar alleen, toelaten volgende doeleinden te bereiken : 

— verkopen aan ieder natuurlijk- of rechtspersoon, gekozen 
door de Stad Brussel volgens de voorwaarden van onder-
havig bijzonder lastenkohier van het geheel der terreinen 
gelegen binnen de omtrek van de hierbij gevoegde plan-
nen (plans n , s 1 tot 6) ; 

— door het feit van deze verkoop en in uitvoering van de 
voorwaarden van deze, de verwerver verplichten binnen 
de voormelde omtrek een geheel van gebouwen op te 
richten of te doen oprichten (bevattende hoofdzakelijk 
een laagbouw van meerdere bouwvlakken en zes apparte-
mentsgebouwen) vooral bestemd voor woonst en gemeen-
schappelijk leven. Gezegde konstrukties zullen stipt onder
worpen worden aan het geheel der beschikkingen van 
onderhavig lastenkohier en de daarbij gevoegde plannen ; 

— door het feit en in uitvoering van deze verkoop, de 
verwerver verplichten aan de Stad Brussel, op een door 
deze vastgesteld ogenblik en binnen de hierna vast
gelegde normen, de eigendom van een volume bepaald 
in de hierbij gevoegde plans (plans n1'* 3 V tôt 6 V ) 
weder af te staan. Deze weder afgestane eigendom bevat 
inzonderheid een deel van de cp te trekken gebouwen, 
zekere grondoppervlakten en zekere onverdeelde gedeel-
ten van het geheel der verkochte terreinen. Deze eigen
dom en dit volume worden aangeduid onder de bena-
ming « laagbouwoppervlak ». Deze wederafstand moet 
geschieden volgens de bepalingen en voorwaarden van 
onderhavig bijzonder lastenkohier ; 
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— door het feit en in uitvcering van deze verkoop, de ver-
werver verplichten te koop te stellen aan de personen die 
aan de hierna bepaalde voorwaarden voldoen, te weten de 
appartementen en de private gedeelten, alsmede de hier-
bijhorende gemeenschappelijke gedeelten, die binnen voor-
melde omtrek zullen opgericht zijn. Gezegde voorstellen 
tôt verkoop zijn verplichtend uitvoerbaar tegen een maxi
mum prijs en met inachtneming van de hiernavermelde 
algemene voorwaarden. 

Artikel 2. 

Het geheel der beschikkingen van onderhavig bijzonder 
lastenkohier heeft dezelfde juridische draagwijdte als deze 
van het Algemeen Lastenkohier van de Stad Brussel, hou
dende regeling van de verkoop der terreinen van de « Wijk 
van het Noordstation » aangenomen door de Gemeenteraad 
op 28 april 1969 en zulks inzonderheid door toepassing van 
artikel 16 van gezegd Algemeen Lastenkohier. 

A l de beschikkingen van het Algemeen Lastenkohier aan
genomen op 28 april 1969 zullen van toepassing zijn in onder
havig geval. behoudens uitdrukkelijke of stilzwijgende afwij-
king. 

De Stad Brussel behoudt zich, in verband met onderhavig 
bijzonder lastenkohier en zijn uitvoering, het geheel der rech
ten voor die zij voorzien had in het Algemeen Lastenkohier. 

Ingeval mceilijkheden bij de interpretatie mochten ont
staan of bij onenigheid in de teksten zullen de beschikkingen 
van onderhavig bijzonder lastenkohier gelden op de beschik
kingen van voormeld Algemeen Lastenkohier. 

Artikel 3. 

Overeenkomstig artikel 6 van hoofdstuk I van voormeld 
Algemeen Lastenkohier, is en zal onderhavig bijzonder lasten
kohier van toepassing zijn op al de gebouwen gelegen binnen 
de omtrek van de hierbij gevoegde plans (plan n r 6). 
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Artikel 4. 

A l de beschikkingen, bepalingen en voorwaarden van onder-
havig bijzonder lastenkohier zijn vastgesteld door de Stad 
Brussel tôt haar uitsluitend nut. 

De Stad Brussel houdt zich uitdrukkelijk het recht voor 
dit ten aile tijde te doen gelden en namelijk in de toekomst 
bij iedere verkoop, koncessie, afstand of vervreemding van de 
onroerende zakelijke rechten slaande op de gebouwen begre-
pen binnen de omtrek van de hierbij gevoegde plans (plans 
i l * 8 1 tôt 6). 

Artikel 5. 

De verkoopprijs van de terreinen begrepen binnen de omtrek 
van de hierbij gevoegde plans (plans n r s 1 tôt 6) is forfaitair 
vastgesteld door de Stad Brussel. Deze prijs is thans bepaald 
op een bedrag van zestig miljoen frank. 

De betalingsmodaliteiten van deze prijs zijn hieronder 
bepaald. 

Artikel 6. 

Het laagbouwoppervlak, waarin de desbetreffende grondge-
deelten begrepen zijn, zal weder aan de Stad Brussel afgestaan 
worden voor een bedrag gelijkwaardig aan de kostprijs der 
op te richten gebouwen in het volume bepaald op de hierbij 
gevoegde plans (plans n v s 3 V tôt 6 V ) . 

Dit bedrag is onderworpen aan een berekeningswijze die 
hierna bepaald wordt. 

Artikel 7. 

De verkoop van de terreinen begrepen binnen de omtrek 
van de hierbij gevoegde plans (plans n l s 1 tôt 6) is onder
worpen aan : 
a) een geheel van opschortende voorwaarden, waarvan het 

optreden, de overdracht zal meebrengen van de eigendom 
van deze gronden uit hoofde van de verwerver ; 
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b) een geheel van ontbindende voorwaarden waarvan het in 
gebreke blijven de ontbinding van de verkoop en de ver-
plichting tôt betalen van bijkomende schade en interesten 
van deze ontbinding kan meebrengen. 

Artikel 8. 

De terreinen begrepen binnen de omtrek van de hierbij 
gevoegde plans (plans n , s 1 tôt 6) païen aan de openbare 
weg en aan terreinen die eigendom zijn van de Belgische Staat 
of de Stad Brussel. 

Onder de aanpalende terreinen toebehorende aan de Stad 
Brussel, bevinden zich drie terreinen voor dewelke de Stad 
Brussel overweegt ze in de toekomst voor te behouden aan 
de konstruktie van een school, een kerk en een zwemkom 
(zoals aangeduid op de hierbij gevoegde plans n , s 1 tôt 6). 

De muren die door de verwerver zullen worden opgetrokken 
langsheen de grens van deze drie voormelde aanpalende ter
reinen. zullen volledig moeten worden gebouwd op de terrei
nen gelegen binnen de omtrek van de hierbij gevoegde plans 
(plans n r s 1 tôt 6). 

Die muren zullen met andere woorden, op generlei 
wijze op de drie voormelde terreinen, eigendom van de Stad 
Brussel, mogen worden opgericht. 

De verwerver en later de kopers van privatieve gedeelten 
zullen de verwerving door de Stad niet mogen eisen van de 
mandeligheid van deze muren dewelke privatief zullen blijven. 

De Stad Brussel zal niettemin die muren mogen gebruiken 
tôt ieder heien en ankeren en aile toekomstige werken aan-
bouwen zonder vergoeding noch verhaal tegen haar, alsof deze 
muren mandelig zouden zijn. 

De andere muren die zullen opgetrokken worden aan de 
straatkant langsheen deze zelfde omtrek van de terreinen begre
pen in de hierbij gevoegde plans (plans n , s 1 tôt 6), zullen 
mandelis mogen zijn zonder dat de Stad gedwongen kan wor
den deze mandeligheid aan te kopen en onder voorbehoud van 
de rechten van de Belgische Staat en deze van om het even 
welke derde. alsmede de inachtneming van de rooiplannen en 
van het bijzonder plan van aanleg. 
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De wederafstand aan de Stad Brussel van het laagbouw-
oppervlak zal geen mandeligheid tot stand brengen. Ingevolge 
deze wederafstand kan de Stad Brussel niet gedwongen worden 
de mandeligheid aan te kopen van de gebouwde gedeelten in 
verbinding met het volume of de grond waarvan zij eigenaar 
zal worden ingevolge deze wederafstand. 

De Stad Brussel zal aile werken of welkdanige konstruk-
ties mogen aanbouwen, ieder heien of ankeren uitvoeren op en 
in vermelde gebouwde gedeelten in verbinding met gezegd 
volume, zonder vergoeding noch verhaal tegen haar, alsof deze 
vermelde gebouwde gedeelten mandelig zouden zijn. 

A l s aanwijzing en in aile geval waar zulks voorkomt, zal 
de binnenkant van de eigendom van het laagbouwoppervlak 
uitgemaakt worden door de buitenoppervlakte van de 
beschermende waterdichte laag. Hieruit blijkt dat de Stad 
Brussel geen eigenares noch medeeigenares zal worden van 
deze beschermende waterdichte chape. 

De scheidingsgrenzen van het laagbouwoppervlak met de 
al of niet gebouwde gedeelten die er zullen aangrenzen, komen 
uitsluitend voort uit de hierbij gevoegde plans (schets C). 

E r wordt herinnerd dat artikel 5 van het voormeld alge-
meen lastenkohier van toepassing zal zijn op al de mandelig-
heden. 

Artikel 9. 

De gebouwen die zullen opgericht worden binnen de omtrek 
van de hierbij gevoegde plans (plans n ' s 1 tot 6) zullen 
bezwaard worden met een reeks erfdienstbaarheden, waar-
onder: 

— de erfdienstbaarheden van doorgang op de wegen vast-
gelegd in de hierbij gevoegde plans (plans n l s 1 tot 6) die 
zullen voorbehouden worden aan het voetgangersverkeer 
en welke toegang zullen geven tôt de parkings, tôt diverse 
gemeenschappelijke inrichtingen en namelijk tôt deze die 
zullen opgericht worden in de ruimte « laagbouwopper
vlak » genaamd, alsmede tôt de gemene delen van woon-
gebouwen die uitgeven op de privatieve gedeelten van deze 
gebouwen ; 
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de erfdienstbaarheden van doorgang op de wegen vastge-
legd in de hierbij gevoegde plans (plans n I S 1 tôt 6), die 
zullen voorbehouden worden aan het mechanisch verkeer 
van zekere voertuigen gebruikt door de openbare diensten 
of door deze van de veiligheid, de politie, brandweer, 
slijkruimers, gezondheidsdiensten, regieën van water, gas, 
elektriciteit, de régie van telegraaf en telefoon, post, zie-
kenwagens. Onderhavige opsomming is aangevend en niet 
beperkend ; 

de erfdienstbaarheden van doorgang in de ondergrond of 
in de op te richten gebouwen, bestemd voor de leidingen, 
kokers en pijpen van diverse diensten zoals water, gas en 
elektriciteit, radio- en teledistributie en in het algemeen 
van iedere gemeenschappelijke dienst of deze voor alge
meen nut die de gebouwen bedienen welke gelegen zijn 
binnen de voormelde omtrek alsmede de aanpalende 
gebouwen van deze omtrek ; 

de erfdienstbaarheden van doorgang op de wegen en loop-
bruggen, voor openbaar of privaat gebruik die in de toe-
komst zullen kunnen aangebracht worden en die name-
lijk zullen kunnen bestemd worden voor de doorgang en 
het verkeer tussen het geheel der gebouwen op te richten 
in de voormelde omtrek en andere aanpalende gebouwen 
of naburige wegen gebouwd volgens het bijzonder plan 
van aanleg ; 

de erfdienstbaarheden van doorgang met betrekking tôt 
een overlaat die eventueel zal worden aangelegd en die zal 
lopen door de terreinen en/of de gebouwen welke binnen 
de omtrek van de bijgevoegde plans (plans n l s 1 tôt 6) op 
te richten zijn. De voorwaarden tôt aanleg van deze over
laat worden hierna bepaald ; 

de erfdienstbaarheden van doorgang ten gunste van de 
terreinen waarvan de Stad eigenaar blijft en de gebouwen 
die de Stad zal mogen laten oprichten op deze gronden, 
die erenzen aan de omtrek bepaald door de hierbij gevoeg
de plans (plans n r s 1 tôt 6) zoals namelijk de erfdienstbaar
heden van doorgang voor de toegang tôt de parkings die 
zullen aangelegd worden onder de school, waarvan de 
oprichting ontworpen is door de Stad Brussel ; 
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— aile andere erfdienstbaarheden die voortvloeien of zullen 
voortvloeien uit de toestand van de plaats, wegens de 
aanwezigheid van de mens, de erfdienstbaarheden die zul
len voortkomen uit de hierbij gevoegde plans, uit onder-
havig bijzonder lastenkohier, uit aile toekomstige akten 
regelend de overdracht van onroerend zakelijk recht als-
mede de wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar nut. 
Onderhavige opsomming van erfdienstbaarheden is aange-
vend en niet beperkend. 

Artikel 10. 

De Stad Brussel behoudt zich het recht voor het geheel of 
het gedeelte van het iaagbouwoppervlak waarvan zij eigenares 
zal worden aan de openbare weg te bezwaren. Zij zal beschik-
ken over de politie van dit Iaagbouwoppervlak die zij zal kun
nen reglementeren op de manier die zij nuttig acht met inzon-
derheid de uitbreiding van de erfdienstbaarheden van door-
gang op de wegen bestemd voor het verkeer, voor zekere pri-
vate voertuigen zoals leverings-, verkeers-, begrafeniswagens, 
enz. 

De Stad Brussel behoudt zich het recht voor zonder verhaal 
het ogenblik te bepalen waarop de wegen voorbehouden aan 
de doorgang van voetgangers en voertuigen op het Iaagbouw
oppervlak zullen opengesteld worden voor het verkeer en zulks 
geheel of gedeeltelijk. voor of na de wederafstand aan de 
Stad Brussel van het Iaagbouwoppervlak. 

In aile geval zal. zodra de verwerver in het genot zal tre-
den van de terreinen gelegen binnen de omtrek van de hierbij 
gevoegde plans (plans n , s 1 tôt 6), de Stad geen enkele welk-
danige verantwoordelijkheid meer dragen, namelijk aangaan-
de het verkeer op die terreinen en later bebouwde gedeelten 
hiervan, en op de terreinen palende aan de omtrek waarvan 
zijn eigenares blijft. 

Bijgevolg behoort het de verwerver, aile nodige schikkingen 
te treffen ter verzekering van de veiligheid zowel krachtens 
onderhavig bijzonder lastenkohier als voormeld algemeen 
lastenkohier. Dit kan geschieden door verbod van doorgang 
of door aanleg van de doorgangen noodzakelijk om reden van 
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de aanneming der bouwwerken, zowel op de terreinen als de 
gebouwen begrepen binnen voormelde omtrek als op de aan-
palende terreinen die eigendom blijven van de Stad Brussel. 

Artikel 11. 

De verwerver zal de verplichting hebben de af te sluiten ver
koop te laten registreren binnen de wettelijke termijn en op 
zijn kosten. Hi j zal aile eventuele rechten en straffen dragen, 
inzonderheid in geval van vertraging. Z o ook zal de verwerver 
zich verplicht zien in te staan voor het laten registreren binnen 
dezelfde termijn en op zijn kosten van de bijkomende authen-
tieke akten, waarvan sprake in het hierna vermeld hoofd
stuk betreffende de verkoop. 

De wederafstand van het voornoemd laagbouwoppervlak 
kan voor de inning van de registratierechten, vergeleken wor
den met een ruiling. 

De Stad kan beslissen het laagbouwoppervlak bij het open-
baar domein van de Stad in te lijven, bijvoorbeeld onder 
vorm van bestemming tôt openbare weg. 

Ai le algemeen welkdanige kosten voortspruitende uit het 
verlijden van die authentieke akten zullen gedragen worden 
door de verwerver. 

Artikel 12. 

In afwachting van de volledige voltooiing der bouwwerken 
waarvan opsomming in hoofdstuk van hiernavermelde onder-
neming, t.t.z. tôt de voorlopige oplevering van deze werken, 
zoals hierna bepaald, verbindt de verwerver zich het geheel, 
noch een gedeelte van de gebouwen begrepen binnen de 
omtrek van^de hierbijgevoegde plannen (plannen n r s 1 tot 6) 
te vervreemden. 

Onder dezelfde titel en behoudens voorafgaande, uitdrukke-
lijke en schriftelijke afwijking, met instemming van de Stad 
Brussel. zal de verwerver de vermelde goederen niet mogen 
hypothekeren. noch ze bezwaren met enige reële of andere 
last tenzij deze welke zullen voortspruiten uit onderhavig bij
zonder lastenkohier. 
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Artikel 13. 

De aandacht van de verwerver wordt gevestigd op het feit 
dat het bijzonder plan van aanleg, goedgekeurd bij koninklijk 
besluit van 17 februari 1967 zich kan lenen tôt wijzigingen in 
de toekomst, krachtens de algemene beginselen voortvloeiend 
uit de Wet van 29 maart 1962 over de aanleg van het grond-
gebied. 

De verwerver verzaakt aan aile beroep tegen de Stad Brussel 
voor gelijk welke wijziging die aan dit koninklijk besluit zou 
kunnen gebracht worden. 

Artikel 14. 

De Stad Brussel neemt geen enkele verbintenis tegenover 
de verwerver aangaande de bouwvergunning. Deze bouw
vergunning zal door de verwerver moeten worden verkregen, 
te zijne lasten op zijn eigen risiko en gevaar, voor het geheel 
der op te richten gebouwen krachtens het onderhavig bijzon
der lastenkohier. 

Indien de verwerver deze bouwvergunning niet verkrijgt 
alvorens het begin van de door het onderhavig lastenkohier 
voorziene werken, zal de Stad mogen aannemen dat deze 
tekortkoming een reden tôt ontbinding van de verkoop uit-
maakt. 

Artikel 15. 

De voorschriften, metingen en grafische aanduidingen van 
de plannen toegevoegd aan het onderhavig bijzonder lasten
kohier, zullen dezelfde bindende kracht hebben als de beschik-
kingen van dit lastenkohier. 

In geval van onenigheid tussen het onderhavig bijzonder 
lastenkohier en de vernoemde voorschriften, metingen en gra
fische aanduidingen, wordt bepaald dat deze laatste voorrang 
bezitten. 

Artikel 16. 

Paragraaf 6 van hoofdstuk één van het algemeen lasten
kohier, aangenomen op 28 april 1969, inzonderheid betref-
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fende het verzet van al de beschikkingen van dit algemeen 
lastenkohier tegen al de huidige of toekomstige titularissen 
van onroerende zakelijke rechten binnen de beschouwde 
omtrek, zal integraal van toepassing zijn in onderhavig geval 

Daaruit blijkt, dat aile artikels van dit bijzonder lastenkohier 
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de 
rechten en verplichtingen van de verwerver en op de rechten 
en verplichtingen van de partikuliere kopers, zullen moeten 
weergegeven zijn in of gevoegd worden bij aile translatieve of 
aanwijzende akten van eigendom of van vruchtgebruik die 
de goederen welke in voornoemde omtrek gelegen zijn, tôt 
voorwerp hebben. 

Artikel 17. 

Het geheel van nazichten en opleveringen door de Stad 
uitgevoerd, verbindt haar verantwoordelijkheid niet tegenover 
de verwerver noch tegenover de kopers, noch tegenover een-
der welke derden. 

Artikel 18. 

Vanaf de goedkeuring van zijn aanbod. wordt de verwer
ver geacht een woonplaats te kiezen, met toekennende recht-
spraak. voor het geheel der bepalingen van onderhavig bij
zonder lastenkohier en van zijn uitvoering. op het grondgebied 
van de Stad Brussel. 

Hi j zal zijn woonplaats kiezen bij zijn hoofdzetel, als deze 
zich bevindt op dit grondgebied. of. indien hij een agentschap 
bezit op dit grondgebied, bij de zetel van dit agentschap. 

Uitsluitend de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd. 

Artikel 19. 

Voor toepassing der bepalingen van onderhavig bijzonder 
lastenkohier. 
a) de term « verwerver > duidt de natuurlijke of morele per-

soon aan welke de eigenaar zal worden van de gronden 
seleaen binnen de omtrek aangeduid op de hierbijgevoegde 
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plannen (plannen n ' s 1 tôt 6) door de daad van verkoop 
en die het geheel der verplichtingen op zich zal nemen 
welke er zullen uit voortvloeien ; 

b) de term « aannemer » duidt de natuurlijke of morele per-
soon aan, door de verwerver gelast met de materiële uit-
voering der bouwwerken welke het voorwerp uitmaken 
van onderhavig bijzonder lastenkohier. 
Er dient genoteerd dat de aannemer en de koper één en 
dezelfde natuurlijke of morele persoon mag zijn ; 

c) de term « promotor » zal de verwerver kunnen aanduiden, 
indien deze verschillend is van de aannemer ; 

d) de termen « administratie, Stad of Stad Brussel » dui-
den de morele persoon aan van de Stad Brussel ; 

e) de term « de aankoper of de aankopers » duidt de per
soon of de personen aan welke naderhand titularissen zul
len worden bij de herverkoop door de koper van de werke-
lijke eigendomsrechten der privatieve delen en der gemene 
gedeelten der op te richten gebouwen ; 

f) de term « bieder » duidt de persoon aan welke verwerver 
kan worden, indien zijn aanbod of zijn aanneming goed
gekeurd is door de Stad Brussel ; 

g) de term « onderneming » duidt in het algemeen het geheel 
der werken aan welke uitgevoerd zullen worden in uitvoe-
ring van onderhavig bijzonder lastenkohier ; 

h) de term « laagbouw » duidt het geheel der gebouwen aan 
van verschillende bouwvlakken opgericht op de opper-
vlakte der gronden gelegen binnen de omtrek aangeduid 
op de hierbijgevoegde plannen (plannen n ' s 1 tôt 6). 
Deze laagbouw zal hoofdzakelijk parkeerplaatsen voor 
voertuigen bevatten, alsmede verkeersruimten en inrichtin-
gen met kollektief gebruik, waarop zullen worden opge
richt de gebouwen welke de privatieve appartementen voor 
woongebruik zullen bevatten ; 

i) de uitdrukking « laagbouwoppervlak » duidt het door de 
hierbijgevoegde plannen (plannen n , s 1 tôt 6 en 3 V tôt 
6V) bepaalde volume aan, namelijk een gedeelte van voor-
noemde laagbouw, zekere gedeelten van de grond en som-
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mige onverdeelde stukken der grond, waarvan de Stad 
Brussel eigenaar zal worden op het ogenblik van de 
wederafstand ; 

j) de term « wederafstand » duidt de juridische verrichting 
aan, waardoor de Stad Brussel titularis wordt der werke-
lijke eigendomsrechten van een bepaald gedeelte der op 
te richten gebouwen, van sommige gedeelten van de grond 
en van een onverdeeld aandeel van de gemene grond ; 

k) de term « verkoper » zal de koper kunnen aanduiden op 
het ogenblik dat deze privatieve gedeelten der apparte-
menten te koop zal stellen of desbetreffende gemene stuk
ken ; 

1) de term « lot » duidt één van de drie delen aan van de 
terreinen gelegen binnen de omtrek van de hierbijgevoeg-
de plannen (plannen n r s 1 tôt 6), zoals zij begrensd zijn 
door die plannen ; 

m) de term « faze » duidt het deel van de onderneming aan 
op te richten op het overeenkomstig lot ; 

n) de term « koninklijk besluit van 14 oktober 1964 » duidt 
het koninklijk besluit aan van 14 oktober 1964, betref-
fende het afsluiten van overeenkomsten voor rekening van 
de Staat ; 

o) de term « ministerieel besluit van 14 oktober 1964 » 
duidt het ministerieel besluit aan betreffende de adminis-
tratieve en technische kontraktuele bepalingen die het alge
meen lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat 
uitmaken. 

H O O F D S T U K II. — D E V E R K O O P 

A r t i k e l 20. — B e s c h r i j v i n g , o p p e r v l a k t e , 

kadas t r a i e i e r m e l d i n g e n . 

De sronden die het voorwerp uitmaken van de verkoop 
bevinden zich te Brussel in de vierhoek, gevormd door de 
Helihavenlaan. de Schipperijkaai, de Willebroekkaai en het 
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tracé van de toekomstige autosnelweg welke de Willebroekkaai 
en de Solvayplaats zal verbinden, zoals aangeduid op het bij
zonder plan van aanleg. 

Deze gronden zijn aan één stuk en behelzen drie delen, 
aangeduid door de hierbijgevoegde plannen (plannen n ' s 1 tot 
6) en verkocht zullen worden in één enkel geheel. 

Ze omvatten in globale oppervlakte, volgens titels, plannen 
en metingen. 

Zi j zijn gekadastreerd of zijn het geweest. 14'' divisie, 
sektie 12, deel van n1' 255 T . 

Ze zijn begrepen in de omtrek bestreken door het bijzonder 
plan van aanleg n I S 46 /20 en 46/21 (Noordwijk genaamd), 
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 17 februari 1967. 

Artikel 21. — Oorsprong van de eigendom. 

De hiervoor beschreven terreinen zijn eigendom van de 
Stad Brussel, verworven 

behoudens een akte 

en een akte 

De verwerver zal zich tevreden stellen met de opgemaakte 
eigendom vooraf vermeld en zal van de Stad Brussel geen 
enkele andere titel kunnen eisen dan het opsturen van de ver-
koopakte en dit bijzonder lastenkohier. 

Artikel 22. — Inhoud en ligging. 

De inhoud en de ligging der goederen bedoeld door onder-
havige verkoop die het voorwerp uitmaakt van dit lastenkohier, 
zijn uitgestippeld door de hierbijgevoegde plannen (plannen 
n ' s 1 tot 6). 

Deze inhoud en deze ligging, zoals zij op de plannen voor-
komen, dienen als werkelijk te worden aangenomen. 

De inhoud, noch de ligging der goederen zijn gegarandeerd. 

De verkoop gebeurt op voorwaarde dat de verwerver zich 
niet tot de Stad Brussel zal kunnen wenden om reden van een 
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vermeerdering of vermindering tussen de werkelijke inhoud en 
ligging en deze hierboven uitgedrukt, dit verschil zelfs hoger 
zijnde dan één twintigste. 

Artikel 23. — Bijkomstigheden van de verkoop. 

Ai le konstrukties, aanplantingen cf welkdanige onroerende 
goederen, bestaande binnen de omtrek van de oppervlakte 
bepaald door de hierbijgevoegde plannen (plannen n r s 1 tôt 6) 
zijn begrepen in de verkoop, onder voorbehoud der eventuele 
rechten van derden op deze goederen. 

Ten zelfden titel zijn aile welkdanige roerende en onroe
rende goederen, bedolven in de grond, inbegrepen in de ver
koop, onder voorbehoud van eventuele rechten van derden 
op deze goederen, en onder voorbehoud van hetgeen dienaan-
gaande gezegd werd in het algemeen lastenkohier, en namelijk 
in artikel 13 van dit algemeen lastenkohier. 

Artikel 24. — Hypothekaire staat. 

De hierboven aangeduide goederen worden verkocht, vrij 
en onbezwaard van aile voorrechten en hypotheken (en over-
schrijvingen), in deze zin dat ze ontlast zullen worden van aile 
bezwaren bij middel van de prijs van deze verkoop. 

Artikel 25. — Zichtbare en verborgen gebreken. 

Wat de zichtbare en verborgen gebreken van de grond 
betreft, is overeengekomen dat de Stad Brussel niet gebonden 
zal zijn aan enige waarborg voor zichtbare en onzichtbare 
gebreken, noch voor de slechte staat van de grond. 

Artikel 26. — Huurkontrakten en vergunningen. 

De verwerver zal gehouden zijn aile welkdanige huurkon
trakten alsmede aile vergunningen te eerbiedigen, zowel 
schriftelijke als mondelinge, die kunnen bestaan, en er aile 
voorwaarden van na te leven ter volledige ontlasting van de 
Stad Brussel, zodanig dat deze in dit verband nooit kan wor
den verontrust ; daarentegen zal de verwerver zich in de plaats 
stellen van de rechten van de Stad Brussel tegenover eventuele 
huurders en koncessiehouders. 
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De Stad verklaart dat, naar haar weten, er geen enkel huur-
kontrakt bestaat, mondeling noch schriftelijk, noch enige kon-
cessie welke de hierboven beschreven gronden bezwaren. 

Artikel 27. — Mandeligheid en erfdienstbaarheden. 

E r wordt herinnerd dat de artikels 4 en 5, die betrekking 
hebben op de mandeligheden en de artikels 6 en 7, die 
betrekking hebben op de erfdienstbaarheden, van het alge
meen lastenkohier, aangenomen op 28 april 1969, van toe
passing zijn in dit geval. 

Artikel 28. •— Belastingen. 

De verwerver zal de belastingen betalen op aile welkdanige 
heffingen die de verkochte goederen belasten of zouden kun
nen bezwaren, vanaf het in genot treden. 

Hi j zal geen aanspraak kunnen maken op terugbetaling 
der sommen, welke hij op deze manier zou hebben betaald, 
in aile gevallen waarin : 
a) de verkoopsprocedure zou ontbonden zijn, voor de eigen-

domsoverdracht ; 
b) de eigendomsoverdracht niet goedgekeurd zou worden 

door de bevoegde autoriteiten ; 
c) de verkoop zelf zou ontboden worden. 

Artikel 29. — Verkoopswijzen. 

De wijze van verkoop der voormelde terreinen zal geschie-
den bij offerteaanvraag, zoals voorzien bij de artikels 41 tôt 
46 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1964 betreffende 
het sluiten van overeenkomsten voor rekening van de Staat. 

Uit deze artikelen en uit deze warnaar verwezen wordt, 
blijkt dat : 
— het Bestuur zal de morele persoon zijn van de Stad Brus

sel ; 
— de inschrijver(s) zullen de aanbieder(s) zijn ; 
— het inschrijvingsbiljet zal het aanbod zijn ; 
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— de aanneming zal de verkoop zijn, gesloten onder de 
opschortende en ontbindende voorwaarden die uit onder-
havig bijzonder lastenkohier voortvloeien. 

De voormelde beschikkingen van gezegd koninklijk besluit 
van 14 oktober 1964 zullen in onderhavig geval van toepassing 
zijn, in de mate zij niet tegenstrijdig zijn met de bepalingen 
en beschikkingen van onderhavig lastenkohier. 

Onderhavig bijzonder lastenkohier, alsmede het algemeen 
lastenboek, zullen de offerteaanvraag vergezellen. 

Mogen aanbieders zijn : 
— elke aannemer, morele of natuurlijke persoon van B e l 

gische nationaliteit, erkend overeenkomstig de beschik
kingen van de besluit-wet van 3 februari 1947 houdende 
organisatie van de erkenning der aannemers, behorende 
tôt de kategorie D , klasse 8, gekozen door de Stad Brus
sel en die ingeschreven heeft overeenkomstig de beschik
kingen van dezen ; 

— aile morele of natuurlijke persoon van Belgische nationa
liteit, die hierna « promotor » zou kunnen genaamd wor
den, gekozen door de Stad Brussel en die zich de mede-
werking verzekerd heeft van een erkend aannemer, geklas-
seerd in kategorie D 8 voor de uitvoering van het geheel 
der werken voorzien door onderhavige stukken, gezegde 
promotor ingeschreven hebbende overeenkomstig de 
beschikkingen van onderhavige stukken. 
Indien de verwerver een natuurlijke persoon is, zijn de 
bepalingen en modaliteiten van verbreking voorzien door 
de artikelen 21 en 22 van het ministerieel besluit van 
14 oktober 1964 van toepassing op de verkoop, onder 
voorbehoud van de afwijkingen van onderhavig bijzonder 
lastenkohier. 

Artikel 30. — Verkoopswijzen (vervolg). 

Lijst van dokumenten, te voegen bij het aanbod. 

Het aanbod zal opgesteld worden en het neerleggen ervan 
uiteevoerd overeenkomstig de artikelen 14 tôt 27 van het 
koninklijk besluit van 14 oktober 1964, betreffende het slui-
ten van overeenkomsten voor rekening van de Staat. 
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Bovendien zullen de hierna vermelde dokumenten bij het 
aanbod gevoegd worden : 

a) het geheel der dokumenten voorzien door het typelasten-
kohier n r 100 van 1965, opgemaakt door het Ministerie 
van Openbare Werken (Bestuur der Gebouwen — Onder-
neming van bouwwerken) ; 

b) het « formulier te voegen bij het aanbod », afgeleverd 
door de Stad Brussel en behoorlijk ingevuld met de nodige 
aanwijzingen en dokumenten die erop betrekking hebben ; 

c) in de veronderstelling dat de aanbieder een promotor is, 
die zich de medewerking verzekerd heeft van een erkend 
aannemer, de naam van een algemeen aannemer aan wie 
de promotor zich verbindt de organisatie der werken, voor
zien door het bijzonder lastenkohier, toe te vertrouwen, 
alsmede de staving waardoor blijkt dat de aannemer toe-
behoort aan kategorie D , klasse 8, en ter herinnering, de 
inlichtingen voorgeschreven bij artikel 16 van het konink
lijk besluit van 14 oktober 1964 betreffende het sluiten 
van overeenkomsten vcor rekening van de Staat ; 

d) het type-verkocpkontrakt met de prijzen en voorwaarden 
aan dewelke de aanbieder zich verbindt te verkopen aan 
de partikuliere kopers de appartementen, parkings en pri-
vatieve gedeelten, alsmede de gemeenschappelijke delen die 
erop betrekking hebben. 
E r is uitdrukkelijk bepaald dat dit type-verkoopkontrakt 
in elke veronderstelling eenvormig moet zijn met het 
koninklijk besluit van 1 juli 1969, houdende de organi
satie van de bescherming van personen die sociale wonin-
gen of gelijkaardige verwerven of bouwen, in de mate dat 
niet afgeweken wordt van onderhavig bijzonder lasten
kohier ; 

e) het type-financieringskontrakt met de prijzen en voorwaar
den tegen dewelke de aanbieder zich verbindt tôt het finan-
cieren van de verkoop der appartementen, parkings, pri-
vatieve gedeelten en gemeenschappelijke delen. 
Het is wel begrepen dat deze financiering zal toegestaan 
worden aan ieder koper van appartement en/of parking 
en privatieve gedeelten die erom verzcekt ; 
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f) een gedetailleerde staat met staving van de forfaitaire 
prijs tegen dewelke het laagbouwoppervlak zal verwezen-
lijkt en wederafgestaan worden aan de Stad Brussel ; 

g) een type-règlement van mede-eigennaarschap, dat een-
vormig zal zijn, met de beschikkingen van onderhavig 
bijzonder lastenkohier en dat later zal vervolledigd wor
den, overeenkomstig hetzelfde bijzonder lastenkohier ; 

h) eventueel, de aanduiding van de architekt(en) ; 

i) de volgende uiterste termijnen : 

1° volledige voltooiing van iedere faze van de ganse 
onderneming ; 

2° volledige voltooiing van iedere faze van het laag
bouwoppervlak ; 

3° volledige voltooiing van iedere faze van de onderne
ming, laagbouwoppervlak niet inbegrepen ; 

4° volledige voltooiing van het eerste appartement van 
de eerste faze ; 

j) de eenheidsprijzen voor de verwezenlijking van de over-
laat ; 

k) ter herinnering en in optie, de forfaitaire prijs voor de 
verwezenlijking van de zwemkom. 

In de veronderstelling dat de aanbieder geen aannemer is, 
doch wel een promotor, zal deze laatste zorg dragen het geheel 
der verplichtingen die voor hem voortvloeien uit onderhavig 
bijzonder lastenkohier integraal over te dragen op de aanne
mer of aan zijn onderaannemers. 

A l de dokumenten die de aanbieder bij zijn aanbod voegt. 
moeten gedagtekend en getekend zijn door hemzelf of zijn 
mandatais, met de vermelding « opgemaakt door de onder-
getekende om gevoegd te worden bij het inschrijvingsbiljet van 
vandaag ». 

Het aanbod zelf zal insgelijks getekend worden door de 
aanbieder of zijn mandatais. 

Elke schrapping. overschrijving en bijkomende of wijzi-
gende vermelding. zowel in het aanbod als in zijn bijvoegsels, 
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die van aard zou zijn de essentiële voorwaarden van de onder-
neming te beïnvloeden, zoals prijzen, termijnen, technische 
voorwaarden, zullen insgelijks getekend worden door de aan
bieder of zijn mandataris. 

De Stad Brussel kan op ieder ogenblik, hetzij voor of na 
de goedkeuring van het aanbod, de voorleggmg eisen van de 
statuten of akten van de maatschappij, de laatste bilans en 
rekeningen van winst en verlies, alsmede aile aanwijzigingen 
met betrekking tôt de beheerders, kommissarissen of zaakvoer-
ders van de aanbieder en/of de erkende aannemer. 

De Stad Brussel mag eveneens aile inlichtingen eisen betref
fende de voortbrengers, leveranciers of onderaannemers van 
de aanbieder en/of de aannemer, onder dezelfde voorwaarden 
als deze van voorgaand alinéa. 

Wanneer het aanbod neergelegd is door een vereniging zon-
der rechtspersoonlijkheid, gevormd door meerdere morele per-
sonen, moet het getekend worden door ieder van deze die 
zich solidair en onverdeeld moeten verbinden en één onder 
hen aanduiden die gelast wordt met de vertegenwoordiging van 
de vereniging tegenover de Stad Brussel. 

De leden van zulke vereniging moeten zich gedragen naar 
het geheel der beschikkingen van onderhavig bijzonder lasten
kohier op dezelfde manier alsof zijzelf de aanbieders waren. 

De inschrijvingsbiljetten of offertes neergelegd door de 
mandatarissen zullen duidelijk de lastgever(s) in wier naam zij 
handelen, aanduiden. De mandatarissen voegen bij hun offerte 
de authentieke of onderhandse akte welke hen deze volmach-
ten verleend, of een afschrift van de prokuratie waarvan zij 
de eenvormigheid met het origineel bevestigen. 

Indien een aanbieder vergissingen of weglatingen in onder
havig bijzonder lastenkohier vaststelt, derwijze dat zij het op-
maken van zijn prijs onmogelijk maken of de vergelijking der 
offertes zonder uitwerking laten, zal hij dit schriftelijk aan 
het Bestuur berichten. Dit zal onmiddellijk gebeuren, en in 
elk geval minstens zes dagen voor de opening van de inschrij
vingsbiljetten. 

Het Bestuur oordeelt over de belangrijkheid der aangestipte 
vergissingen of weglatingen en beslist of zulks kan aanleiding 
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geven tôt verdaging tôt een latere datum van de zitting ter 
opening der inschrijvingsbiljetten. 

A l de prijzen in het inschrijvingsbiljet worden vermeld in 
Belgische munt. 

Het Bestuur kan als nietig beschouwen de offertes, die niet 
gelijkvormig zijn met de beschikkingen van onderhavig lasten
kohier, voorbehoud tonen of waar de elementen niet stroken 
met de werkelijkheid. 

Artikel 31. — Verkoopswijzen (vervolg). 

Het neerleggen van de aanbiedingen. 

Het neerleggen van de offertes zal geschieden overeenkom
stig artikels 26 en 27 van het koninklijk besluit van 14 okto
ber 1964, betreffende het sluiten van overeenkomsten voor 
rekening van de Staat. 

De offertes zullen gestuurd worden aan de heer Burgemees-
ter van de Stad Brussel. 

Artikel 32. — Verkoopswijzen (vervolg). 

De gevolgen van het aanbod. 

De offerte en de daarbij gevoegde dokumenten binden de 
aanbieder voor de duur van zijn offerte, t.t.z., voor de tijd 
nodig voor de Stad om deze offerte goed te keuren. 

In geval van goedkeuring van het aanbod zullen deze offerte, 
al de daarbij gevoegde dokumenten, alsmede de plannen en 
andere uitvoeringsdetails die nadien in te dienen zijn, de ver
werver onbepaald verplichten van zodra kennisgeving is 
gedaan van de goedkeuring. 

E r is uitdrukkelijk voorzien dat al de bepalingen en beschik-
kineen, vervat in de offerte, in de bijgevoegde dokumenten 
en plannen en in de dokumenten die nadien zullen geleverd 
worden, welke tegenstrijdig zouden zijn met of de draagwijdte 
zouden herleiden van een welkdanige beschikking van onder-
havis bijzonder lastenkohier, aangezien zullen worden als niet 
bestaande, niettegenstaande de goedkeuring van de offerte. 
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Artikel 33. — Verkoopswijzen (vervolg). 

De keuze van de aanbieder. 

Art ike l 31 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1964 
betreffende het sluiten van overeenkomsten voor rekening van 
de Staat is toepasselijk in onderhavig geval, alsmede de artike-
len 32 tot 35 van hetzelfde besluit in de mate zij verenigbaar 
zijn met de beschikkingen van onderhavig bijzonder lasten
kohier. 

Bij afwijking van voormeld artikel 32, zal de Stad Brussel 
als verwerver die aanbieder kiezen, waarvan de offerte, in 
funktie van de forfaitaire verkoopprijs de meest gunstige ver-
houding tussen de volgende faktoren zal voorstellen : 
a) de verkoopprijs per vierkante meter van de te bouwen 

appartementen, met dien verstande dat die prijs 8.000 
frank per netto m 2 niet zal mogen overschrijden, als
mede de verkoopprijs per m 2 van de parkingsplaatsen ; 

b) de totale netto-oppervlakte van de te bouwen appartemen
ten ; 

c) de lasten betreffende de financiering van de verkoop van 
de te bouwen appartementen ; 

d) de waarde van het laagbouwoppervlak weder af te staan 
aan de Stad Brussel ; 

e) de termijnen van voltooiing van iedere faze van verwezen-
lijking, met dien verstande dat zij uiterste termijnen bete-
kenen en dat zij de tijdspanne voorzien bij artikel 50 van 
onderhavig bijzonder lastenkohier niet zullen mogen over
schrijden. 

De termijn loopt vanaf het ogenblik waarop de opschortende 
voorwaarden van verkoop zullen verwezenlijkt zijn. 

Bij afwijking, inzonderheid van artikels 32 en 34, van 
voormeld koninklijk besluit, zal de keuze van de Stad wille-
keurig zijn in funktie van de vermelde faktoren. 

De aanbieders blijven gebonden door hun offerte, zoals zij 
eventueel door het Bestuur kan verbeterd zijn en zulks voor 
een termijn van dertig kalenderdagen beginnende de dag na 
de zittingsdag voor de opening der offertes. 
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Artikel 34. — Verkoopswijzen (vervolg). 

Kennisgeving van de keuze van de aanbieder. 

De verkoop is afgesloten doch de hierna opgesomde 
opschortende voorwaarden, wanneer de kennisgeving gedaan 
is aan één van de aanbieders, van de goedkeuring van zijn 
offerte. 

Deze kennisgeving gebeurt per aangetekend schrijven ; 
indien nodig kan zulks geschieden per telegram, waarvan de 
inhoud bevestigd wordt per aangetekend schrijven. 

De kennisgeving wordt voldaan geacht door eenvoudige 
afgifte aan een post- of telegraafkantoor van de brief of het 
telegram, uitgevoerd binnen de termijn waardoor de aanbie
ders gebonden blijven door hun offerte. 

Indien de kennisgeving van de goedkeuring van de offerte 
niet is geschied binnen de hierboven voorziene termijn van 
een maand, is de verkoop slechts afgesloten mits het schrif-
telijk akkoord van de belanghebbende aanbieder. en zonder 
voorbehoud. 

Vanaf de kennisgeving van de goedkeuring van de offerte, 
zal de aanbieder, die verwerver geworden is, geen herstelling 
van de Stad Brussel meer eisen voor een welkdanige schade 
voortkomende uit een eventuele vergissing die in het bijzon
der lastenkohier en in de bijgevoegde plannen voorkomt. 

Artikel 35. 

De authentieke akte die de verkoop vaststelt, zal verleden 
worden voor een notaris gekozen door de Stad Brussel, bin
nen de termijn en op de datum die zij zal ter kennis brengen 
van de verwerver per aangetekend schrijven bij de post. 

Het onderhavig bijzonder lastenkohier zal bij de authen
tieke akte gevoegd worden om er een integraal deel van uit 
te maken op dezelfde wijze als voormeld algemeen lasten
kohier. 

De verkoop is inzonderheid onderworpen aan de opschor
tende voorwaarde van het verlijden van deze authentieke akte 
door de verwerver. binnen de voormelde termijnen. 
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Z o de verwerver aan die authentieke akte niet onderschrijft 
op de vastgestelde datum, zal hij aangemaand worden bij het 
eenvoudige verstrijken van de termijn. 

In dit geval zal een boete voor vertraging, gelijk aan deze 
vermeld in hieronder voorkomend artikel 37, betreffende de 
vertraging in de betalingen, onmiddellijk eisbaar zijn. 

Bovendien zal de Stad, op een door haar geschikt ogen-
blik, de overeenkomst kunnen vernietigen door een eenvoudig 
aangetekend schrijven gericht tôt de verwerver met vaststelling 
van zijn tekortkoming. In geval van ontbinding van de over
eenkomst zal de verwerver door het feit van die ontbinding, 
eveneens een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn van 
500.000 frank (vijfhonderd duizend frank). 

Artikel 36. — Kosten en honoraria. 

Het geheel der kosten en honoraria van de verkoop vallen 
ten laste van de verwerver. 

Maken deel uit van de kosten : de honoraria van de notaris, 
het zegelrecht, registratie- en overschrijvingsrechten, alsmede 
aile andere onkosten in honoraria. 

Ai le welkdanige taksen en boeten die zouden kunnen voort-
spruiten uit dezen en inzonderheid de boeten en dubbele rech
ten voor laattijdig vereffenen van de registratierechten op de 
verkoop, zullen gedragen worden door de verwerver. 

Er wordt aan de verwerver herinnerd dat de termijn voor 
de registratie van de verkoopakte drie maand beloopt, vol-
gend op de datum van goedkeuring van zijn offerte door de 
Stad Brussel. 

De verwerver zal insgelijks het geheel der bijkomende kosten 
van onderhavige verkoop moeten dragen en inzonderheid de 
kosten van akten van borgtocht, deze van hypothekaire getuig-
schriften geheven voor en na de overschrijving van de ver
koop, alsmede de kosten en honoraria van latere notariële 
akten die zullen moeten verleden worden in uitvoering van 
het voorwerp van onderhavig bijzonder lastenkohier. 
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Artikel 37. — De prijs. 

De verkoopprijs van de terreinen gelegen binnen de omtrek 
van de hierbijgevoegde plannen (plannen n , s 1 tôt 6) bedraagt 
zestig miljoen frank. 

De prijs voor de bouw van het laagbouwoppervlak. vastge-
steld door de verwerver in zijn offerte, zal kunnen afgetrokken 
worden van de verkoopprijs. 

E r wordt herinnerd dat de prijs voor de bouw van het laag
bouwoppervlak het bedrag uitmaakt waarvoor de eigendom 
van dit laagbouwoppervlak weder zal afgestaan worden aan 
de Stad Brussel. 

De verkoopprijs der terreinen zal betaald worden aan de 
Stad Brussel ten laatste de vijftiende kalenderdag die zal vol-
gen op de datum van kennisgeving aan de verwerver van de 
goedkeuring van zijn offerte. 

De termijn van vijftien dagen zal aanvangen de dag na 
deze van neerlegging op het postkantoor van het aangetekend 
schrijven of van de telegram voorzien bij artikel 36 van het 
koninklijk besluit van 14 oktober 1964, betreffende het slui-
ten van overeenkomsten voor rekening van de Staat. 

De prijs van het laagbouwoppervlak zal betaald worden 
wanneer de wederafstand aan de Stad Brussel zal uitgevoerd 
zijn overeenkomstig de beschikkingen van onderhavig bijzon
der lastenkohier. 

De betaling van voormelde prijs der gronden binnen de 
hierboven bepaalde termijnen, maakt eveneens één van de 
opschortende voorwaarden uit, waarvan de aanvaarding moet 
samenvallen met de definitieve afhandeling van de verkoop. 

a) Indien de termijn van vijftien dagen vastgesteld voor de 
betaling verstreken is. zal de Stad Brussel recht hebben 
op een" intrest gerekend naar verhouding van het aantal 
dagen vertraging (vijftien kalenderdagen) aan een intrest 
van 15 % 's jaars op de forfaitaire verkoopprijs der ter
reinen. 
Deze intrest zal eisbaar zijn door het eenvoudige verstrij-
ken van de termijn. zonder aanmaning. 
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De Stad Brussel zal eventueel een afslag van de opgelegde 
boeten voor vertraging in de betaling van de prijs kun
nen toestaan, indien de verwerver de uitzonderlijke 
omstandigheden die de vertraging verklaren, doet gelden. 

De aanvragen tôt afslag van de boete moeten per aange
tekend schrijven gericht worden aan de heer Burgemeester 
van de Stad Brussel. 

De Stad Brussel blijft vrij dit verzoek tôt afslag van boete 
toe te staan of te verwerpen. 

In elke hypothèse zal de eventuele afslag van boete voor 
vertraging in de betaling van de prijs niet kunnen aange-
rekend worden op de betaling van deze laatste. 

b) Bovendien zal, indien de termijn vastgesteld voor de beta
ling. voorbij gestreefd is, de Stad Brussel mogen beschou-
wen dat de opschortende voorwaarde van de betaling van 
de prijs niet uitgevoerd is en zal zij de ontbinding van de 
overeenkomst kunnen eisen. De boeten per dag vertraging 
die reeds opgelopen werden door de enkele tussenkomst 
van de termijn, zullen niet terugbetaald worden ingeval 
van ontbinding van de overeenkomst. 

Deze vernietiging zal geschieden bij wijze van verzending 
door de Stad Brussel van een eenvoudig aangetekend 
schrijven, gericht tôt de verwerver met vermelding van de 
reden van ontbinding. 

Ai le welkdanige kosten die uit de ontbinding van de over
eenkomst zullen voortspruiten en, desgevallend, de regis-
tratierechten die zullen kunn worden vereist bij deze gele-
genheid, zullen gedragen worden door de verwerver. 

Bovendien zal, en dit in geval van ontbinding van de over
eenkomst, de verwerver gehouden zijn een som van 
500.000 frank (vijfhonderd duizend frank) te betalen aan 
de Stad Brussel, ten titel van forfaitaire strafbeding. 

c) De Stad Brussel zal evenwel een bijkomende betalings-
termijn kunnen toestaan, zonder boete, indien de aankoper 
hierom verzoekt in een met redenen omklede aan vraag 
voor het verstrijken van de aanvankelijk voorziene ter
mijn. 
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Artikel 38. — De borgtocht. 

Binnen de termijn van vijftien dagen voorzien door arti
kel 37. zal de verwerver dubbele borgtocht moeten samen-
stellen, de ene ten bedrage van vijftien miljoen frank met 
betrekking tôt het geheel der gebouwen, laagbouwoppervlak 
niet inbegrepen, en de andere voor een bedrag gelijk aan de 
kostprijs van de laagbouw, zoals bepaald zal zijn in de offerte. 

De voorwaarden voor het samenstellen van deze borgtocht 
en nadien voor de vrijmaking van deze borgtocht, zijn hierna 
bepaald in het hoofdstuk van de aanneming. 

Het verzuimen van borgstelling zal de toepassing met zich 
meebrengen, van boeten wegens te late oplevering, identiek 
aan deze voorzien in artikel 37 betreffende de verkoopprijs, de 
verwerver in gebreke zijnde door het eenvoudige feit van de 
tussenkomst van de termijn. 

De borgstelling binnen de voormelde termijn is insgelijks 
een opschortende voorwaarde van het opmaken van de ver
koop. 

De Stad Brussel kan bijgevolg de ontbinding eisen van de 
overeenkomst, indien de borgstelling niet uitgevoerd is binnen 
de voormelde termijn en zulks bij eenvoudig aangetekend 
schrijven gericht tôt de verwerver. 

In dit geval en in aanvulling bij deze ontbinding van de 
overeenkomst, zal de verwerver aan de Stad Brussel een bedrag 
van 500.000 frank (vijfhonderd duizend frank) betalen, ten 
titel van forfaitaire strafbeding. 

Artikel 39. •— Verzekeringen. 

Binnen een termijn van zestig dagen zal de verwerver de 
afsluiting door hem van verzekeringspolissen bij een Belgische 
en door de Stad Brussel erkende maatschappij moeten bewij-
zen. die volgende risiko's zullen dekken : 

dekking der risiko's voor gehele of gedeeltelijke instor-
ting van de bouwwerken tijdens de uitvoering ; 

. d e dekking der risiko's voor gehele of gedeeltelijke brand 
van de bouwwerken tijdens de uitvoering ; 
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— dekkirtg van de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover 
derden en de bouwmeester tijdens de werken ; 

— dekking van tienjarige aansprakelijkheid tegenover de 
bouwmeester ; 

— dekking van burgerlijke aansprakelijkheid tegenover der
den ingevolge een gebeurtenis waardoor de tienjarige aan
sprakelijkheid gebonden is. 

De aandacht van de verwerver wordt gevestigd op de 
omstandigheid dat een overeenkomst van technisch nazicht 
gesloten werd tussen de Stad Brussel en de S.V. Séco 
omtrent de hierna beschreven ondernemingswerken. 

De uitoefening van deze technische kontrole laat toe de 
voormelde verzekeringspolissen af te sluiten. 

De polissen moeten aile risiko's van de tienjarige aanspra
kelijkheid der bouwers dekken, zoals voorzien bij de arti-
kelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek alsmede hun 
burgerlijke verantwoordelijkheid naar rato van aile stoffelijke 
en lichamelijke schade berokkend aan de Stad Brussel of aan 
derden ingevolge gebeurtenissen die hun aansprakelijkheid 
binden. 

A l de vrijstellingen en uitsluitingen, voorzien door de 
nazicht-verzekeringspolissen zijn ten laste van de verwerver. 

De verwerver zal het geheel der premiën van die polissen 
bekostigen, hij zal er al de kosten van op zich nemen, met 
inbegrip van deze van eventuele ontbinding, zonder beroep 
tegen de Stad Brussel. 

Het afsluiten van deze polissen maakt eveneens één van de 
opschortende voorwaarden uit van het opmaken van de ver
koop. 

Indien de verwerver binnen de voormelde termijn van zestig 
dagen het afsluiten van gezegde polissen die bovenvermelde 
risiko's dekken, niet staaft, zal hij gehouden zijn tôt de beta-
ling van boeten per dag vertraging en volgens een bedrag 
gelijk aan deze voorzien bij voormeld artikel 37 betreffende 
de verkoopprijs en volgens de betalingen van dat artikel. 

Op dezelfde wijze zal de Stad de ontbinding van de over
eenkomst kunnen eisen en in dit geval zal de verwerver even-
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eens een vergoeding van 500.000 frank (vijfhonderd duizend 
frank) betalen aan de Stad Brussel, ten titel van forfaitaire 
strafbeding. 

Artikel 40. — Overmaken der plannen, dokumenten 
en bijkomende inlichtingen. 

Binnen de termijn van 60 dagen volgend op de goedkeuring 
van zijn offerte zal de aankoper gehouden zijn te laten gewor
den : 

a) het geheel der plannen en doorsneden der werken, uitge-
voerd in het kader van onderhavig lastenkohier, op schaal 
van 2 cm per meter en waarvoor de termijn dezelfde is als 
deze van een dossier van bouwvergunning. 
Bovendien, naarmate de Stad Brussel het zal vragen, is de 
verwerver gehouden volgende dokumenten over te maken : 

b) al de dokumenten, plannen en voorwerpen voorzien bij 
artikel 3 van het Ministerieel Besluit van 14 oktober 1964 ; 

c) de detailplannen die zich niet in het dossier van de inschrij-
ving bevinden ; 

d) de uitvoeringsplannen en berekeningsnota's, beschrijvingen 
en lastenkohieren van de werken in gewapend béton, 
funderingen en voorlopige werken, zoals bijvoorbeeld : 
beplanking, bekisting, enz. ; 

e) de programmai, detailplannen, berekeningsnota's en vor-
deringstaat vereist door de Stad Brussel : 

f) het vervolledigd règlement van gezamenlijke eigendom als-
mede een basisakte die de onverdeelde hoeveelheden 
bepaalt van de gemeenschappelijke gebouwde gedeelten, 
bevattende een ontwerp van verdeling der onverdeelde 
quotiteiten van de grond met betrekking tôt het laagbouw
oppervlak dat aan de Stad weder zal afgestaan worden. 

A a n de verwerver wordt herinnerd dat de Stad Brussel, door 
het feit van deze wederafstand, geen onverdeeld élément wordt 
van de onverdeelde quotiteiten van de gemeenschappelijke 
gebouwde gedeelten. 

A l de dokumenten zullen in viervoud afgegeven worden aan 
de Stad Brussel. 
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Deze zal aan de verwerver bijkomende termijnen kunnen 
toestaan voor de verzending van het geheel of het gedeelte 
van deze dokumenten. 

De Stad Brussel zal over een termijn van 15 dagen beschik-
ken, te rekenen vanaf de ontvangst van die dokumenten, ten 
einde aan de verwerver haar eventuele opmerkingen te laten 
ge worden. 

De verwerver wordt alsdan gehouden binnen de daarop 
volgende vijftien dagen die dokumenten definitief te herzien, 
te verbeteren en te vervolledigen, stukken die hij in zesvoud 
aan de Stad Brussel zal terugzenden. 

Deze werken mogen niet ondernomen worden alvorens de 
Stad Brussel bovenvermelde dokumenten die daarmee betrek-
king hebben, goedgekeurd heeft. 

De verzending van die plannen, dokumenten en voorwerpen 
maken eveneens één van de opschortende voorwaarden uit 
voor het opmaken van de verkoop. 

Indien de verwerver binnen de voormelde voorgeschreven 
termijn de gevraagde dokumenten aan de Stad niet heeft over-
gemaakt, zal hij gehouden zijn tôt de betaling van boeten per 
dag vertraging en volgens een bedrag gelijk aan dit voorzien 
bij voormeld artikel 37, betreffende de verkoopprijs, en vol-
gens de bepalingen van dat artikel. 

Op dezelfde wijze zal de Stad de ontbinding van de over
eenkomst kunnen eisen en in dit geval zal de verwerver even
eens een vergoeding van 500.000 frank (vijfhonderd duizend 
frank) moeten betalen aan de Stad Brussel, ten titel van forfai
taire strafbeding. 

Artikel 41. — Kennisgeving 
en verbeterende kennisgeving. 

E r wordt herinnerd dat de kennisgeving en verbeterende 
kennisgevingen, ingelast in het Bulletin der Staatsaanbestedin-
gen en betrekking hebbende op de beschikkingen van onder
havig lastenkohier een integrerend bestanddeel uitmaken van 
dit laatste. 
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De aanbieder is dus geacht ervan kennis te hebben geno-
men en ervan rekening te hebben gehouden bij het opmaken 
van zijn offerte. 

Elke opmerking die door de Stad Brussel schriftelijk over-
gemaakt wordt aan de aanbieders omtrent onderhavig bijzon
der lastenkohier of de hierbijgevoegde plannen, moet 
beschouwd worden als verbeterende kennisgeving. 

Artikel 42. — Overdracht 
van eigendoni van de terreinen. 

N a de verwezenlijking van de voorwaarden en in het bij
zonder na : 

— het verlijden van de authentieke akte van vaststelling van 
de verkoop, 

— de uitbetaling van de prijs zoals vastgesteld bij hierboven 
vermeld artikel 37 en binnen de termijn voorzien bij dit 
artikel, 

— de borgstelling, volgens de voorwaarden en termijnen 
voorzien bij hierboven vermeld artikel 38, 

— het afsluiten van verzekeringspolissen, volgens de voor
waarden en termijnen voorzien bij hierboven vermeld arti
kel 39, 

— de verzending der dokumenten volgens hierboven ver
meld artikel 40 en na goedkeuring van die dokumenten, 

zal de verwerver het terrein mogen bezetten en de voorberei-
dende werken uitvoeren van de hierna beschreven aanneming, 
doch zulks onder zijn verantwoordelijkheid en zijn risiko en 
gevaar tôt wanneer de verkoop zal goedgekeurd zijn door de 
bevoegde overheden, overeenkomstig artikel 76 van de 
Gemeentewet. 

Deze goedkeuring is eveneens een opschortende voorwaarde 
voor het opmaken van de verkoop. 

Daaruit blijkt dat de overdracht van eigendoni van de ver-
kochte terreinen zal uitgesteld worden tôt op het ogenblik der 
verwezenlijking van elke van de opschortende voorwaarden. 
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Indien het koninklijk besluit van goedkeuring voorzien bij 
artikel 76 van de Gemeentewet nieuwe beschikkingen inhoudt, 
zal de verwerver gehouden zijn deze in acht te nemen zon-
der verhaal noch vergoeding tegen de Stad Brussel. 

Deze eventueel nieuwe beschikkingen worden verondersteld 
integrerend deel uit te maken van onderhavig bijzonder lasten
kohier. 

Indien de goedkeuring door de bevoegde overheden zou 
uitblijven of indien aan één van de hierboven vermelde 
opschortende voorwaarden niet voldaan is, zal het geheel van 
de overeenkomst kunnen ontbonden worden, zonder verhaal 
noch vergoeding tegen de Stad Brussel, en onder voorbehoud 
van de uitoefening door haar van de rechten die toegekend 
zijn door onderhavig bijzonder lastenkohier aangaande de 
betaling van boeten, inzonderheid de vertraging en/of de for
faitaire schade en intresten, die de ontbinding aanvullen. 

Artikel 43. — De wederafstand. 

De wederafstand aan de Stad Brussel van het laagbouw
oppervlak zal de gebouwde delen, zekere niet-gebouwde delen 
van de grond, alsmede een onverdeelde quotiteit van de ver-
kochte gronden omvatten. 

Deze onverdeelde quotiteit zal in gezamenlijk akkoord opge-
maakt worden en berekend door de verwerver, wanneer hij 
het ontwerp van de basisakte zal opmaken met opstellen van 
een evenredige verhouding tussen de prijs van het laagbouw
oppervlak, zoals deze zal vastgesteld geweest zijn in de offerte 
en het bedrag van de gehele aanneming. 

Met andere bewoordingen, zal de Stad Brussel, door het 
feit van de wederafstand, onverdeelde mede-eigenares worden 
van een deel van het geheel der verkochte gronden waarbij 
de onverdeelde quotiteit, toebehorende aan de Stad, bere
kend wordt in rechtstreekse funktie van de verhouding tussen 
de prijs van het laagbouwoppervlak en het bedrag van de gehe
le aanneming. 

E r dient nochtans genoteerd dat het laagbouwoppervlak 
zekere gedeelten van de grond bevat die niet zullen bebouwd 
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worden. Die grondgedeelten begrepen in de wederafstand, zul
len privatieve eigendom worden van de Stad Brussel. 

Insgelijks dient verstaan dat de kostprijs van verwezenlijking 
van het Iaagbouwoppervlak, zoals deze zal zijn vastgesteld door 
de verwerver in zijn offerte, het bedrag zal uitmaken tegen 
hetwelk de wederafstand zal gebeuren en waarin de niet-
gebouwde grondgedeelten en de onverdeelde grond-quotiteiten 
die zich met het Iaagbouwoppervlak verbinden krachtens de 
basisakte, begrepen zijn. 

Bijgevolg zal de Stad Brussel onderverdeelhoudster zijn 
van een bepaalde quotiteit van deze terreinen. 

De Stad Brussel zal geen onderverdeelhoudster worden van 
een quotiteit van de gemene gedeelten der op te richten kon-
strukties. 

V a n bij de aanvang zal de Stad Brussel geen enkele welk-
danige last dragen met betrekking tôt het onderhoud van deze 
gemene gedeelten. 

Daarentegen zal de Stad Brussel vanaf het ogenblik van de 
wederafstand de last dragen van het onderhoud van het Iaag
bouwoppervlak. 

De risiko's met betrekking tôt het Iaagbouwoppervlak zul
len slechts aan de Stad Brussel overgedragen worden vanaf de 
wederafstand. 

De verwerver en later aile partikuliere kopers, koncessie-
houders of titelhouders van onroerende zakelijke rechten, 
betreffende de goederen gelegen binnen de omtrek van de 
hierbijgevoegde plannen (plannen n ' s 1 tôt 6), verzaken zich 
tegenover de Stad Brussel te beroepen op de théorie van de 
toetreding. 

Artikel 44. — In genottreding. 

De verwerver zal voor de overdracht van de eigendom in 
het »enot kunnen treden van de verkochte gronden, zoals 
dit voorzien is bij hierboven vermeld artikel 42. 

De verwerver zal nochtans de werken die één van de pun-
ten van onderhavig bijzonder lastenkohier uitmaken, niet 
mosen aanvangen, alvorens houder te zijn van een bouwver-
gunning. 
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Artikel 45. — Bijkomende authentieke akten. 

Vanaf het verschijnen in het Belgisch Staatsblad van het 
koninklijk besluit van goedkeuring van de verkoop der gron
den, door toepassing van artikel 76 van de Gemeentewet, zal 
de Stad Brussel in een authentieke akte verleden op kosten 
van de verwerver, de voldongenheid van deze voorwaarde 
omtrent de verkoop doen vaststellen. 

Het verlijden van deze authentieke akte is een zakelijke for-
maliteit. Indien de verwerver in gebreke blijft deze authentieke 
akte te onderschrijven bij de op dit ogenblik door de Stad 
Brussel vastgestelde datum. per aangetekend schrijven, zal 
deze tekortkoming de vernietiging van de verkoop kunnen 
meebrengen en in verband daarmee, de verplichting voor de 
verwerver de bijkomende schade en intresten van deze ont-
binding te betalen, dewelke forfaitair geraamd worden op het 
bedrag zoals voorzien bij hierna volgend artikel 46. 

Een bijkomende authentieke akte zal eveneens verleden 
worden bij de wederafstand van het laagbouwoppervlak, waar-
door deze wederafstand vastgesteld wordt. Deze akte zal ver
leden worden op de datum die op dit ogenblik door de Stad 
Brussel zal vastgesteld worden per aangetekend schrijven. De 
onkosten voortkomende uit het verlijden van deze bijkomende 
authentieke akte zullen gedragen worden door de verwerver. 

Indien de verwerver in gebreke blijft deze bijkomende 
authentieke akte te verlijden binnen de bepaalde termijnen, 
zal hij ertoe kunnen gedwongen worden op aile wettelijke wij-
zen. In deze veronderstelling zal hij verplicht zijn aan de 
Stad, als forfaitaire schade en intresten, een bedrag te betalen 
gelijk aan één vijfde van de kostprijs van de bouw van het 
laagbouwoppervlak, zoals die prijs zal vastgesteld zijn door 
de verwerver in zijn offerte. 

Artikel 46. — Ontbinding van de verkoop. 

In de zin van onderhavig artikel stelt de term « verkoop » 
de voldongenheid vast van al de opschortende voorwaarden 
die de afhandeling bepalen. 

De overeenkomst die de verkoop voorafgaat, zal kunnen 
ontbonden worden inzonderheid in al de door de voorsaande 
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artikels overwogen gevallen, mits de verzending van een een-
voudig aangetekend schrijven of een deurwaardersexploot, 
zonder dat het nodig is de ontbinding gerechtelijk te laten uit-
spreken. 

Op dezelfde manier zal de verkoop zelf van rechtswege 
kunnen ontbonden worden, zonder dat het nodig is de ont
binding gerechtelijk te laten uitspreken en zulks ten voordele 
van de Stad Brussel die in het eigendom en bezit komt van 
de gebouwen door het enkel feit van dezen, en inzonderheid 
van één van de ontbindende voorwaarden, bepaald door onder
havig bijzonder lastenkohier, dit ailes vastgesteld door de ken-
nisgeving aan de verwerver van een deurwaardersexploot of 
van een aangetekend schrijven, die de ontbinding vaststelt en 
die het bevel bevat het gebouw terstond te verlaten op straffe 
ertoe gedwongen te worden met de wettelijke middelen. 

Vanaf deze kennisgeving zal het de verwerver niet meer 
mogelijk zijn te betalen of zijn verplichtingen na te komen en 
zijn ontheffing zal definitief voltooid zijn. 

De Stad Brussel zal het recht hebben ten aile tijde de ver
koop of de hieraan voorafgaande overeenkomst te verbreken, 
ingeval van faillissement van de verwerver, ofwel nog indien 
het krediet van de verwerver aan het wankelen is gebracht of 
indien hij z ich bevindt in staat van schorsing van betalingen. 

Op dezelfde wijze zal de Stad het recht hebben de verkoop 
te verbreken in aile gevallen van niet-uitvoering door de ver
werver van een of andere beschikking van onderhavig bijzon
der lastenkohier en zulks met bijkomende schade en intresten 
van deze ontbinding, onverminderd de vergoeding van schade 
en intresten, straffen en boeten die zouden eisbaar geworden 
zijn. 

In al de gevallen waarin deze ontbinding zou gevraagd 
worden, zijn bijkomende schade en interesten van deze onher-
roepelijk vastgesteld, ten titel van strafbeding, op een bedrag 
gelijk aan het vijfde van de verkoopprijs van de gronden. B o -
vendien en volgens de hierna vermelde beschikkingen, inzon
derheid van het hoofdstuk van de aanneming, zal de verwer
ver kunnen gehouden zijn, ten titel van bijkomend strafbeding, 
een som te betalen die hierna bepaald is in het hoofdstuk van 
de aanneming, gelijk aan een fraktie van het bedrag van de 
aannemine of van één der fazen van de aanneming. 
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Ai le algemeen welkdanige kosten die kunnen voortspruiten 
uit deze ontbinding vallen eveneens ten laste van de verwer
ver. 

De heer Hypotheekbewaarder zal melding maken in de 
inschrijving van rechtswege van de voorafgaande beschikkin
gen ; bovendien is de Stad Brussel gemachtigd van nu af 
aan, op kosten van de verwerver, bij vernieuwing of aanvulling 
van deze inschrijving van rechtswege, een nieuwe inschrijving 
te nemen, ten einde er de diverse voorwaarden, bepaald in het 
onderhavig lastenkohier in te begrijpen. 

Artikel 47. — Strafbedingen. 

De schade en intresten, vergoedingen, straffen en boeten, 
inzonderheid voor latere oplevering, zijn forfaitair, onvermin-
derbaar en zonder waarschuwing bepaald door onderhavig 
bijzonder lastenkohier. 

Zi j zijn eisbaar zonder in morastelling door het eenvoudige 
feit van de termijnen of bij gebreke van termijn, door de vast-
stelling in een aangetekend schrijven van de tussenkomst of 
het niet vervullen van één of andere van de opschortende en 
ontbindende voorwaarden, voortspruitende uit onderhavig bij
zonder lastenkohier. 

Artikel 48. — Verbod tot wederverkoop. 

De verwerver legt zich het verbod op, behoudens uitdruk-
kelijke en schriftelijke toelating, aile zakelijke last op de ver-
kochte terreinen te verkopen, te vervreemden, te hypotheke-
ren of te verlenen, zolang de gronden niet zullen volzet zijn 
met voltooide konstrukties of in staat aan hun bestemming te 
voldoen, volgens de voorwaarden bepaald in onderhavig bij
zonder lastenkohier. 

Indien de verwerver dit verbod overtreedt, zou de verkoop 
kunnen ontbonden worden. 

Bovendien zal een vergoeding gelijkwaardig aan de waarde 
van de verkochte delen of aan het bedrag van de toegestane 
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hypotheek, of de vervreemde zakelijke rechten, verschuldigd 
zijn door de verwerver die aan onderhavige beschikkingen 
zal tekort gekomen zijn. 

Artikel 49. 

Bij afwijking van artikel 48 hierboven, zal de verwerver 
slechts aan de hierna vermelde kopers de te bouwen appar
tementen en de daarbij behorende gemeenschappelijke quoti-
teiten mogen verkopen, alsmede de parkingsplaatsen, met 
strikte inachtneming van al de beschikkingen van onderhavig 
lastenkohier en inzonderheid de beschikkingen die tot doel 
hebben de rechten van de toekomstige kopers te vrijwaren. 

Artikel 50. 

De termijnen van onderhavig bijzonder lastenkohier zijn 
vastgesteld in kalenderdagen. behoudens uitdrukkelijke afwij
king. 

A l de bepaalde termijnen moeten in acht genomen worden. 
De maximum termijn van uitvoering van het geheel der aan-
nemingswerken vervalt op de dag van de voorlopige opleve-
ring van de laagbouw en de appartementen. 

De uitvoeringstermijnen per werkfaze zijn vastgesteld als 
volgt : 
Faze I : 400 werkdagen om de faze te beëindigen tot beloop 

van een totaal voltooid appartement, volledige 
afwerking inbegrepen, 
200 bijkomende dagen bij voormelde termijn voor 
de volledige uitvoering van de faze. 

Faze II : 520 werkdagen. 
Faze III : 480 werkdagen. 

De termijn van faze I begint te tellen vanaf de dag volgend 
op deze waarop al de opschortende voorwaarden van de ver
koop geregeld zijn. 

De termijn van faze II begint te tellen vanaf de dag volgend 
op deze waarop 66 % van de verkoop van de netto-opper-
vlakte der appartementen van de eerste faze zal afgesloten 
zijn. 
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De termijn van faze III begint te tellen vanaf de dag vol-
gend op deze waarop 66 % van de verkoop van de netto-
oppervlakte der appartementen van de eerste en tweede faze 
zal afgesloten zijn. 

De termijnen voorzien in onderhavig artikel zullen kunnen 
gewijzigd worden door de Stad Brussel ingeval van schade-
lijke verkoop der appartementen. Deze wijzigingen zullen niet 
tussenbeide kunnen komen, zo de schadelijke verkoop voor 
iedere beschouwde faze geen 50 % bereikt van de totale 
oppervlakte der appartementen. 

Voor de beoordeling van de schadelijke verkoop zal deze 
overwogen worden op de 400 s t " dag die volgt op de aanvang 
van de uitvoeringstermijn van de faze. 

E r wordt herinnerd dat al de verkoopkontrakten de goed
keuring van de Stad Brussel moeten ontvangen voor hun 
ondertekening en dat ze moeten overgemaakt worden aan de 
Stad na hun ondertekening. 

H O O F D S T U K III. — D E A A N N E M I N G . 

Artikel 51. — Aaanneming — Algemeenheden. 

De verkoop wordt afgesloten onder de voorwaarden van 
de uitvoering door de verwerver van aile werken voorzien in 
onderhavig bijzonder lastenkohier binnen de kontraktuele ter
mijnen. 

Deze werken maken de aanneming uit. 

De kontraktuele termijnen zijn de termijnen voorgesteld 
door de verwerver in zijn offerte, voor de verwezenlijking van 
iedere der drie fazen beschreven door onderhavig bijzonder 
lastenkohier en aangenomen door de Stad Brussel bij zijn 
aanduiding (1). 

Bij de verwezenlijking van iedere faze, ingeval van over-
schrijden van de kontraktuele termijn, zal de Stad Brussel de 

(1) Zie artikel 30 i , 1« tôt 4°. 
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keuze hebben tussen de toepassing van straffen voor vertra-
ging en de totale ontbinding van de verkoop, onafhankelijk 
van aile andere sankties voorzien door onderhavig bijzonder 
lastenkohier. 

De straffen voor vertraging zijn van rechtswege verschul-
digd en zonder in morastelling. 

Z o de Stad Brussel de ontbinding van de verkoop verkiest, 
zal er overgegaan worden tôt de verzending van een eenvoudig 
aangetekend schrijven aan de verwerver, zonder voorafgaan-
delijk in morastelling, zelfs indien de straffen voor vertraging 
reeds toegepast worden. In geval van ontbinding worden deze 
laatste niet teruggegeven. 

In geval van ontbinding zal de Stad Brussel aan de ver
werver de prijs van het terrein terugbetalen onder afhouding 
van aile door de verwerver aan de Stad Brussel verschuldigde 
sommen en inzonderheid de bedragen ten titel van straffen. 

Bovendien zal de Stad Brussel aan de verwerver de waarde 
terugbetalen van de reeds uitgevoerde werken, geraamd door 
de schatter aangeduid door het gerecht. 

In geval van ontbinding van de verkoop en ten titel van 
forfaitaire en onherleidbare straf, zal een bedrag van vier mil-
joen frank door de Stad Brussel aangeworven worden voor 
iedere onvoltooid gebleven of niet aangevatte faze. 

De Stad Brussel mag bijkomende gunsttermijnen verlenen 
indien de verwerver er de aanvraag voor doet vôôr het ver-
vallen van de kontraktuele termijnen. 

Indien de gunsttermijnen opnieuw voorbijgelopen zijn, zal 
de Stad Brussel over dezelfde keuze beschikken als hierboven. 

De aanneming omvat enerzijds de bouw van appartementen, 
parkinas. privatieve gedeelten en gemeenschappelijke gedeelten 
bestemd voor verkoop aan partikuliere verwervers, hierna 
« kopers » genaamd. 

De aanneming omvat anderzijds een geheel van verwezen-
lijkinaen die weder afgestaan worden aan de Stad Brussel. 
Het ceheel van deze werken worden aangeduid onder de bena-
mina" « laagbouwoppervlak >. 
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De orde van uitvoering der drie fazen van de aanneming zal 
vastgesteld worden door de Stad Brussel. 

De Stad Brussel zal vrijelijk deze orde kunnen wijzigen, 
zolang de werken van de door de verandering beoogde fazen 
niet begonnen zijn. 

Artikel 52. — Beschikkingen van toepassing 
op het geheel van de aanneming. 

Behoudens afwijkingen voorzien door onderhavig lasten
kohier is de aanneming onderworpen aan de beschikkingen 
van volgende teksten : 

1) a) van het referentielastenkohier n' 900 van 1968 
« gebouwen en omgeving » ; 

b) de laatste uitgaven der normen van het Belgisch Insti
tuut van Normalisatie ; 

c) de voorschriften van het algemeen rondschrijven betref-
fende de wegsignalisatie van 15 februari 1963. 

De beschikkingen en voorwaarden van de dokumenten her-
nomen onder a), b) en c) inbegrepen, die niet zouden stro-
ken met onderhavig bijzonder lastenkohier worden geacht 
niet te zijn geschreven ; 

2) van het algemeen lastenkohier ter regeling van de verkoop 
der terreinen van de wijk van het Noordstation van de 
Stad Brussel (6 e ontwerp) gestemd door de Gemeenteraad 
in zitting van 28 april 1969 en gevoegd bij onderhavig 
lastenkohier ; 

3) van het algemeen bouwreglement van de Stad Brussel en 
in 't algemeen van al de politiereglementen of andere van 
kracht op het grondgebied dat het voorwerp uitmaakt van 
onderhavig lastenkohier ; 

4) van het bijzonder plan van aanleg en van aile stedebouw-
kundige voorschriften van de Noordwijk te Brussel ; 

5) de beschikkingen van het type-iastenkohier n r s 100 en 104 
van 1965 (Ministerie van Openbare Werken — Dienst der 
Gebouwen) zijn van toepassing in de mate dat er niet van 
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wordt afgeweken in onderhavig bijzonder lastenkohier en 
in de mate dat zijn beschikkingen stroken met onderhavig 
bijzonder lastenkohier. 

Artikel 53. — Bescheiden en voorwerpen. 

Art ikel 3 van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964 
is van toepassing in de mate er niet van wordt afgeweken door 
onderhavig bijzonder lastenkohier. 

A l de dokumenten en voorwerpen waarvan sprake in dit 
artikel en waarvan de neerlegging vereisd is, zijn neergelegd 
in de kantoren van de Dienst van Openbare Werken van de 
Stad Brussel. 

Artikel 54. — Toezicht op voorbereidingen 
en vervaardigingen. 

Art ikel 4 van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964 
is van toepassing in de mate dat er niet van wordt afgeweken 
door onderhavig bijzonder lastenkohier. 

Artikel 55. — Aansprakelijkheid van de aannemer s 
en onderaannemers. 

Het feit dat de aannemer zijn verbintenissen geheel of 
gedeeltelijk toevertrouwt aan derden maakt hem niet vrij van 
zijn verbintenissen, noch zijn verantwoordelijkheid tegenover 
de Stad Brussel volgens de beschikkingen van onderhavig 
lastenkohier. 

De Stad erkent geen enkele juridische band met die derden. 

Nochtans heeft de Stad Brussel het recht te eisen dat de 
onderaannemers van een erkend aannemer zelf erkende aan-
nemers zouden zijn. toch tenminste in evenredigheid met de 
deelnemers aan de werken voorzien door onderhavig lasten
kohier. terwijl de verwerver in aile geschillen alleen verant-
woordelijk blijft tegenover de Stad Brussel. 

De Stad Brussel behoudt zich het recht voor een onder-
aannemer uit te sluiten waarvan de kwalifikatie of de referen-
ties haar onvoldoende zouden schijnen. 



(9 mars 1970) — 984 — 

Artikel 56. — Toezicht en opleveringen. 

Het geheel der toezichten, processen-verbaal van eenvormig-
heid en opleveringen voorbehouden aan de Stad Brussel door 
onderhavig lastenkohier, zal uitgeoefend worden door één of 
meerdere afgevaardigden door haar aangeduid. 

De Stad Brussel zal ten gepaste tijd aan de verwerver de 
identiteit laten kennen van de ambtenaar of de ambtenaren 
die zij zal afvaardigen voor het toezicht en de oplevering van 
de werken. 

Ai le aanvraag tôt toezicht op de leveringen of van vooraf-
gaande technische oplevering aangaande de laagbouwwerken, 
alsmede de aanvraag van proees-verbaal van voorafgaande 
technische eenvormigheid zullen aan de Stad Brussel toegezon-
den worden per aangetekend schrijven, aan de ambtenaar door 
haar aangeduid voor het toezicht van de werken. 

Alvorens onderworpen te worden aan een onderzoek door 
de gemachtigde ambtenaar en met het oog op de vergemak-
kelijking ervan, zullen de materialen behoorlijk geschikt 
worden buiten de plaatsen bezet door deze die reeds het 
voorwerp uitmaakten van een kontrole. 

Een gedetailleerd en volledig inventaris wordt overhandigd 
aan de gemachtigde ambtenaar. 

Deze kan onderscheiden tekens laten aanbrengen op de 
materialen naargelang zji zullen aanvaard of geweigerd wor
den tijdens het toezicht op de leveringen. 

Artikel 57. — Aard van het terrein — 
erkenning van de grond — voorlopige werken. 

Zes diepsondernemingsproeven zijn uitgevoerd geweest door 
het Laboratorium « Pénétra ». 

De uitslag van deze proeven is opgenomen in het verslag 
gevoegd bij onderhavig bijzonder lastenkohier. Het is wel 
verstaan dat de resultaten van deze proeven en hun kommen-
taar slechts gegeven worden als een zuivere aanduiding. 

De verwerver zal zich niet kunnen beroepen op zijn eigen 
vaststellingen, onderzoeken, sonderingen en boringen, om de 
herziening van de bedragen van zijn offerte te vragen. 
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Hij zal zich inzonderheid niet kunnen beroepen op de ont-
dekking van ondergrondse bouwwerken, steenslag, enz., bij 
zijn uitgravingen noch op de wijziging van het peil van het 
freatisch oppervlak om een welkdanige vergoeding te eisen 
van de Stad Brussel. 

Ar t ike l 34 van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964 
betreffende de administratieve en technische kontraktuele 
bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeen-
komsten van de Staat uitmaken is van toepassing. 

Artikel 58. — Borgtocht. 

De verwerver moet als waarborg voor de uitvoering van de 
aanneming een dubbele borgtocht stellen waarvan het bedrag 
vastgesteld is in artikel 38 hierboven. 

Deze borgtocht zal gesteld worden door de verwerver of 
een derde persoon die uitdrukkelijk erkend is door de Stad 
Brussel. 

De beschikkingen van artikel 5b van het ministerieel 
besluit van 14 oktober 1964 zijn van toepassing wat de 
omvang van de borgtocht betreft. 

De beschikkingen van artikel 5c van hetzelfde ministerieel 
besluit zijn eveneens van toepassing in verband met de ver-
antwoording van de borgstelling, onderverstaan zijnde dat 
deze verantwoording gericht wordt tôt de Burgemeester van 
de Stad Brussel op het Stadhuis van Brussel ten laatste binnen 
de vijftien dagen na de dag waarop hem kennis is gegeven van 
de goedkeuring van zijn aanbod door de Stad Brussel. 

Indien de verwerver dit bewijs van borgstelling niet voor-
legt binnen de in voorgaande alinéa vastgestelde termijn, heeft 
de Stad Brussel het recht hetzij over te gaan tôt de ontbinding 
van de overeenkomst, hetzij de verwerver een boete op te 
leeeen per dag of fraktie van kalenderdag, te berekenen in 
funktie van een jaarlijkse intrest van 15 % op het totaal 
bedrag van de borgtocht. 

De straffen voor vertraging zijn van rechtswege verschul-
diad door het eenvoudig feit van de tussenkomst van de 
termijn. 
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De toepassing van straffen voor vertraging sluit de ontbin
ding niet uit die geen aanleiding kan geven tôt een welkdanige 
vergoeding ten voordele van de verwerver. 

De ontbinding brengt de straf mee voorzien in artikel 38 
van onderhavig bijzonder lastenkohier. 

De rechten van de Stad Brussel op de borgtocht zijn inzon-
derheid bepaald door artikel 7, littera a, b en c, van het minis
terieel besluit van 14 oktober 1964. 

In de veronderstelling dat de borgtocht gesteld wordt door 
derden is artikel 8 van het ministerieel besluit van 14 okto
ber 1964 van toepassing. 

De borgtocht zal vrijgemaakt worden in viermaal. 

Voor ieder van de drie fazen van uitvoering van de aanne
ming na afgifte van het voorlopig proces-verbaal van een-
vormigheid en na oplevering van het Iaagbouwoppervlak door 
de Stad Brussel, zal deze de definitieve vrijgeving van de 
borgtocht ten belope van 30 % toestaan op aanvraag van de 
verwerver en volgens de modaliteiten voorgeschreven door 
artikel 9c van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964. 

De resterende 10 % van de borgtocht zullen vrijgegeven 
worden na de definitieve oplevering van het Iaagbouwopper
vlak en na afhouding van de eventueel verschuldigde sommen 
door de verwerver aan de Stad Brussel. 

Artikel 59. — Artikels 25 - 26 en 27. 

In de mate dat er niet van afgeweken wordt door onder
havig lastenkohier, zijn de artikelen 25, 26 en 27 van het 
ministerieel besluit van 14 oktober 1964 van toepassing en 
de verwerver is gehouden er zich naar te schikken. 

De plans vermelden de thans in dienst zijnde installâmes op 
het terrein, diegene die moeten behouden blijven en deze die 
buiten gebruik mogen gesteld worden. 

De verwerver is gehouden het bestuur cnmiddellijk te ver-
wittigen van elke niet vermelde installatie waarvan de aan-
wezigheid van aard zou zijn de werken te hinderen. 
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A i l e verplaatsing van installâmes moet gedaan worden in 
overeenkomst met het bevoegd bestuur. De aandacht van de 
verwerver wordt bijzonderlijk gevestigd op de overwelving 
van de Zenne, waarvan het schematisch trace vermeld staat 
op plan n 1 I. 

A i l e te werk te stellen materialen bij de onderneming zijn 
nieuw en door de verwerver te leveren, tenzij dat het lasten
kohier de opmeting of de plannen het anders bepalen. 

Artikel 60. — Uitvoering der werken, 
gelijktijdige aannemingen. 

Art ike l 28 van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964 
is van toepassing in de mate dat er niet van afgeweken wordt 
door onderhavig lastenkohier. 

a) de betekening van de keuze van de inschrijver door de 
bouwheer wordt vastgesteld op 
ten laatste ; 

b) de verwerver wordt gehouden het dossier van uitvoering 
voorzien bij artikel 3 c te leveren ten laatste op 

c) de verwerver wordt gehouden de werken aan te vangen 
maximum drie weken na de definitieve goedkeuring van 
het uitvoeringsdossier. 

De verwerver kan zich op generlei wijze verzetten tegen, 
noch een vergoeding of verlenging van de voltooiingstermijn, 
aanvragen voor de realisatie van werken die op of in de 
buurt van zijn bouwwerven gelijktijdig met zijn aanneming 
zouden worden uitgevoerd. door of op order van het Gemeen-
tebestuur of andere Openbare besturen, door concessiehou-
dende maatschappijen of door aannemers aangeduid voor de 
andere loten van het geheel of deze werken al of niet voor-
komen op de plannen gevoegd bij onderhavig lastenkohier. 

Temeer leidt de verwerver zijn werken derwijze dat die 
werken in generlei mate blemmerd worden. Hi j stelt zich te 
seleeener tijd rechtstreeks in verbinding met die beheerders 
of maatschappijen voor de uitvoering van deze werken. 

De aanbelangende verwervers of aannemers zullen voor 
zover dit nodig is, zich onderling verstaan en alvorens de aan-
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vang van die werken brengen zij bij het bestuur verslag uit 
van de maatregelen die zijn in gemeenschappelijk akkoord 
voorstellen. 

Indien een akkoord niet kan verwezenlijkt worden of indien 
grieven bestaan omirent zulk akkoord, of indien de maat
regelen voorgesteld door de aannemers niet kunnen aanvaard 
of moeten aangevuld worden, zal het bestuur het programma 
bepalen volgens hetwelk de werken zullen uitgevoerd worden 
en welke de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen zijn. 

Artikel 61. — Algemene maatregelen. 

Art ike l 30 van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964 
is van toepassing in de mate dat er niet van afgeweken wordt 
door onderhavig lastenkohier. 

Artikel 62. — Spéciale omstandigheden. 
Merktekens van nivellering. 

De aanwerver moet er zich van verzekeren of de werken 
van onderhavige aanneming eventueel vatbaar kunnen zijn 
voor het verdwijnen of wijzigen hetzij van merktekens van 
nivellering van het Mil i ta i r Geografisch Instituut, hetzij van 
topografische merktekens van de Dienst van Topografie en 
Fotogrammetrie, hetzij van de merktekens van nivellering 
van de diensten van het Gemeentebestuur, of de stabiliteit 
ervan aan te raken. 

V a n zodra de verwerver als aannemer is aangeduid, ver-
wittigt hij desgevallend, per aangetekend schrijven, naarge-
lang het geval, ofwel het Mi l i ta i r Geografisch Instituut, Dienst 
Nivellering en Gravimétr ie , Kloosterdreef, 2 (Ter Kameren) 
te Brussel, ofwel de Dienst van Topografie en Fotogrammetrie 
van het Ministerie van Openbare Werken, Wetstraat, 155 te 
Brussel ofwel het Gemeentebestuur voor de medeling van de 
zone ingenomen voor de werken en de aanvangsdatum van 
deze. 

A a n belanghebbende organisatie is een maximumtermijn 
van vijftien dagen toegekend om de nodige vereiste maat
regelen te treffen ; tijdens deze termijn zal de verwerver geen 
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enkel merkteken mogen wegnemen, noch werken uitvoeren 
die zouden aanleiding geven tôt wijzigingen of in gevaar bren-
gen van de stabiliteit. 

Artikel 63. — A. — Veiligheidsmaatregelen. 

1. — Inrichting van de bouwwerven. 

De verwerver zal zijn uitvoeringsmethoden onderwerpen 
aan de voorafgaandelijke goedkeuring van het bestuur, zonder 
dat deze voorafgaandelijke goedkeuring, in geen enkel geval, 
zijn aansprakelijkheid zou vrijmaken, noch hem een recht 
geven tôt deling van zijn verantwoordelijkheden, die volkomen 
geheel blijven. 

Door de eenvoudige neerlegging van zijn inschrijvings-
biljet is de verwerver geacht volkomen rekening te hebben 
genomen van de uitvoeringsmoeilijkheden van de aanneming 
en over een bevoegd en voldoend technisch personeel te 
beschikken, zowel in aantal als in kwaliteit, ten einde hem toe 
te laten de werken tôt een goed eind te brengen met volledige 
technische kennis van al de problemen gesteld door hun uit
voering. 

Hi j moet volledige en gedetailleerde plannen leveren, met 
berekeningsnota's van al de schikkingen ter uitvoering, op 
eenvoudige aanvraag van het Gemeentebestuur en hij zal deze 
wijzigen op zijn kosten zonder eis van enige vergoeding, tôt 
wanneer die plannen en schikkingen voldoening geven aan 
het Gemeentebestuur. 

In geen enkel geval zullen deze uitvoeringsmethoden, wat 
de konstrukties betreft, enige wijziging in de berekeningen 
der elementen van de gewapende béton mogen bevatten. A i l e 
stutten, dwarshouten, schoren en schoorbalken noodzakelijk 
voor de versteviging van de werken in gewapend béton, ten 
einde de tijdelijke lasten te dragen of over te brengen die 
voortkomen van de uitvoering, zijn ten laste van de verwerver. 

De berekening van het geraamte der konstrukties houdt 
geen rekening met het feit dat het de drukking van de stutten 
van sommige beschoorde uitgravingen verplichtend zal dragen. 
Vakwerkkonstruktie mag bijgevolg slechts worden gesolïici-
teerd volgens een wijze die overeenkomt met de organische 
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beschikkingen van het gewapend béton, voorzien om te weer-
staan aan normale dienstbelastingen. 

De voorlopige schikkingen voorzien door de verwerver om 
de elementen van het vakwerk van het geraamte brengen voor 
de elementen van dit geraamte geen enkele schade mee, die 
van aard is om te schaden aan hun weerstand of het uitzicht 
van de betonbekledingen. 

De verwerver levert een plan en een gedetailleerde bere-
kingsnota van het geraamte der konstrukties in windverband, 
ten einde te kunnen weerstaan aan de eventuele sollicitaties 
die door de stutten van de beschoorde uitgravingen worden 
overgedragen. 

2. — Bovengrondse inrichtingen. 

De verwerver neemt aile vereiste voorzorgen ten einde de 
beschadiging te voorkomen van bovengrondse telefoon- en 
telegraafkabels, van elektriciteitskabines, van apparaten voor 
openbare verlichting en hun bijbehoren. 

Hi j voert de verstevigingen uit, die de bevoegde overheid 
nodig acht en die op zijn kosten zijn. 

Iedere beschadiging van deze inrichtingen wordt onmiddel-
lijk op kosten van de verwerver hersteld. 

3. — Ondergrondse leidingen en kabels. 

De verwerver waakt erover dat aile welkdanige ondergrondse 
kanalisaties en kabels, alsmede hun bijbehoren, niet worden 
beschadigd door het feit van de uitvoering der werken. In dit 
verband neemt de verwerver aile nodige voorzorgen om voor-
afgaandelijk de eventuele aanwezigheid van ondergrondse 
leidingen op te sporen op de plaatsen waar de werken worden 
uitgevoerd. 

Hij mag geen enkel protest noch aanvraag tôt prijsverhoging 
indienen wegens het bestaan van die leidingen. 

Elke beschadiging aan leidingen, kabels en bijbehoren die 
afhangen van openbare besturen of van koncessiehoudende 
maatschappijen wordt onmiddellijk hersteld door de verwer
ver, op zijn kosten. 
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4. — S i g n a l i s a t i e en w e g v e r k e e r . 

Het wegverkeer mag op geen enkel ogenblik worden onder-
broken. 

De signalisatie der werven is overeenkomstig met de voor-
schriften van de algemene omzendbrief betreffende de signa
lisatie, uitgeschreven door het Algemeen Bestuur der Wegen. 

Daarenboven wordt hij geacht zich strikt te houden aan de 
aanduidingen, die het Gemeentebestuur hem geeft. 

Ai le signalen zijn katadioptrisch en hun reinheid wordt 
regelmatig verzekerd door de aannemer. Z i j worden 's nachts 
en in périodes van mist verlicht door elektrische verlichting. 

De levering, het plaatsen en de intensiteit der nodige inrich-
tingen, de stappen tôt het bekomen van stroom, enz..., gebeu-
ren door de zorgen van de verwerver en op zijn kosten. 

A l de leidingen en de lampen worden zorgvuldig geïso-
leerd ; de aannemer is verantwoordelijk voor aile ongevallen. 
In geval van stroomonderbreking, voorziet hij een elektrische 
noodverlichting met gelijkwaardig rendement. 

A r t i k e l 6 4 . — B. — P a v i l j o e n der l e i d i n g . 

Een paviljoen voor uitsluitend gebruik door de agenten 
van het Gemeentebestuur wordt door de verwerver op zijn 
kosten opgericht en onderhouden. Dit paviljoen zal voldoende 
afmetingen hebben om de organisatie mogelijk te maken van 
de vergaderingen die op de werf zullen moeten gehouden 
worden. 

Dit paviljoen wordt in de onmiddellijke buurt van de werf 
opgericht. 

Deze installaties worden voorzien tôt volledige voldoening 
van het Gemeentebestuur. Zij worden verlicht. verwarmd, 
onderhouden en van meubilair voorzien met betrekking tôt 
hun bestemming. 

Bovendien stelt de aannemer laarzen en uitrustingen, die 
het bezoek der werken mogelijk maken, ter beschikking van 
het Gemeentebestuur. 
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Ai l e uitgaven met betrekking tôt het oprichten, het meubi-
lair, het onderhoud, de verwarming en de verlichting der 
lokalen, enz... zijn ten laste van de verwerver. 

Dit paviljoen en zijn meubilair blijven de eigendom van de 
verwerver die ze wegnemen moet, zodra hij er bevel toe 
krijgt. 

Artikel 65. — C. — Telefoon. 

Tn vcornoemd paviljoen wordt op kosten van de verwerver 
een telefoontoestel geplaatst, dat verbonden is met het open-
baar telefoonnet en buiten het paviljoen voorzien wordt van 
een sterke roepschel. 

De kosten die voortvlceien uit het gebruik van de telefoon 
door de agenten of afgevaardigden van het Gemeentebestuur, 
zijn ten laste van de verwerver. 

Deze wordt gehouden aile noodzakelijke schikkingen te 
treffen met de T.T.-régie voor de installatie van het toestel 
van het begin der werken. 

Artikel 66. — D. — Woongelegenheden en kantines. 

De verwerver wordt gehouden de toegang tôt de weg van 
onderhavige aanneming toe te staan aan de leden van het 
Toezichtskomitee van de tijdelijke woongelegenheden en de 
kabines der werklieden tewerkgesteld in het bouwvak, opge
richt in overeenkomst met de beschikkingen van het konink
lijk besluit van 18 oktober 1956, ten einde het uitvoeren van 
hun opdracht mogelijk te maken. 

Het Gemeentebestuur herinnert de verwerver aan de voor-
schriften van artikel 9 van de Wegkode. 

In het geval dat de vcertuigen van de onderneming schade 
zouden kunnen veroorzaken aan de wegen, wordt hij uitge-
nodigd, ten gepasten tijde samen met de beheerders van deze 
wegen, de nodige overeenkomsten te treffen, namelijk voor 
wat het terug in de oorspronkelijke staat brengen van de 
wegen, welke dcor het vervoer van de werf eventueel bescha-
digd werden. 
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Artikel 67. — Trace der bouwwerken. 

Art ike l 31 van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964 
is van toepassing, behoudens afwijkingen. 

Vooraleer effektief met de werken te beginnen, wordt de 
verwerver gehouden over te gaan tôt het inplanten der bouw
werken in plan en in hoogte, volgens de aanduidingen van de 
plannen. H i j verwittigt het Gemeentebestuur dat het trace 
kontroleert binnen de vijftien dagen. 

De verwerver is gehouden de merktekens te behouden tij-
dens de gehele duur van de aanneming en zich ervan te ver-
zekeren, telkens dit nodig is, dat de bouwwerken opgericht 
zijn volgens de détails, weergegeven in de aanbestedings-
dokumenten. 

Artikel 68. •—• Bezetting van terreinen en lokalen. 

Art ike l 32 van het ministerieel besluit van 1964 is van toe
passing, behoudens afwijkingen. 

Gebruik der terreinen van de Stad Brussel. 

Buiten de eigenlijke terreinen der bouwwerken, zal de ver
werver kunnen beschikken over gronden die hem later zullen 
worden aangewezen door de Stad Brussel, met uitzondering 
der terreinen die bezet zouden zijn door andere ondernemingen 
in uitvoering van het algemeen plan van het blok. 

Artikel 69. — Materialen ajkomstig 
van het grondverzet en de afbraak. 

De overtollige gronden, het slijk, alsmede aile algemeen 
welkdanige afval en afbraakmaterialen worden op kosten van 
de verwerver verwijderd zodra het Gemeentebestuur er de 
wens toe uitdrukt, of de kosten van de aannemer buiten de 
bijafdelinaen van de verwerver en vervoerd naar een oplslag-
plaats die" deze laatste gehouden wordt zich op zijn kosten te 
verschaffen. 
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Artikel 70. — Herkenning van de grond. 
Artikel 34 van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964 

is van toepassing, behoudens afwijkingen. 

De verwerver voert op zijn kosten aile herkenningswerken 
van de bodem uit, die hij nuttig oordeelt. 

Artikel 71. — Dagboek der werken. 

Artikel 31 van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964 
is van toepassing, behoudens afwijkingen. 

Artikel 72. — Gebruik der werken door het Bestuur. 

Artikel 40 van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964 
is van toepassing, behoudens afwijking. 

In tegenstelling tôt de beschikkingen van artikel 40 van het 
ministerieel besluit van 14 oktober 1964, wordt de verwerver 
gehouden op zijn kosten binnen de waarborgtermijn, de 
schade te herstellen, die voortvloeit uit het normale gebruik 
van de bouwwerken. 

Artikel 73. — Verantwoordelijkheid van de verwerver. 

De verwerver is onderworpen aan dezelfde verantwoorde
lijkheid als de aannemers, zowel ten opzichte van de Stad 
Brussel als ten opzichte van de kopers der appartementen of 
parkings, in de mate bepaald door onderhavig bijzonder 
lastenkohier. 

Art ikel 39 van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964 
is van toepassing, behoudens afwijking door het onderhavig 
bijzonder lastenkohier. 

De verwerver voldoet zowel tegenover de Stad Brussel als 
tegenover de kopers, voor aile werken uitgevoerd door hem-
zelf, de eventuele aannemer van de ruwbouw of door zijn 
onderaannemers. 

Namelijk : 
De verwerver is verantwoordelijk tegenover de buren voor 

aile schade of last berokkend door de uitvoering der werken 


