
Project Condor/M-Square

te Sint-Jans-Molenbeek

Transactie

Tussen

De  NV Thomas  &  Piron  Bâtiment,  met  zetel  te  5100  Wierde,  rue  fort  d’Andoy  n°5
ingeschreven bij  de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0848.805.725,
met BTW-nummer BE848.805.725, vertegenwoordigd door (i) haar afgevaardigd bestuurder,
de  BVBA DLP PROJECT,  zelf  vertegenwoordigd door haar bestuurder,  de Heer Pascal
Delahaut en (ii) door de VBA COBACH, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de Heer
Bruno Janssen, Productie-Directeur; 

Hieronder « TP » genoemd ;

en

De Gemeente Sint-Jans-Molenbeek met zetel te 1080 Brussel, Graaf van Vlaanderenstraat
20,   ingeschreven  bij  de  Kruispuntbank  van  Ondernemingen  onder  het  nummer
0207.366.501, met BTW-nummer BE207.366.501, hier geldig vertegenwoordigd door (ii) de
Heer Jef Van Damme, Schepen van Openbare Werken en (iii) Mevrouw Marijke Aelbrecht,
functie houdende secretaris ; 

Hieronder de « Gemeente » genoemd.

TP en de Gemeente worden hierna samen de « Partijen » genoemd.

*         *         *

Na vermelding van het volgende :

A TP heeft  meerdere appartementsgebouwen opgericht  in  de sector  van de Condorlaan te
Molenbeek; dit project wordt ook M-Square genoemd.

B Voor de aanvang van de werken werd (i) op 3 juli 2015 een plaatsbeschrijving opgesteld door
landmeter  Dewi  Leveque  met  betrekking  tot  wat  de  Partijen  gewoonlijk  de  “Kleine
Condorstraat” noemen (zie gedeelte aangeduid op plan in bijlage) en (ii) op 16 februari 2021
een plaatsbeschrijving opgesteld door landmeterskantoor Teccon met betrekking tot Kavel A
van het project.

C De  normale  uitvoering  van  de  werf  heeft  onvermijdelijk  een  belangrijke  doorgang  van
voertuigen  meegebracht  ;  deze  doorgang  heeft  geleden tot  een  omvorming,  of  zelfs  op
bepaalde plaatsen een beschadiging, van   de wegenis - ter hoogte van wat de Partijen
gewoonlijk de “Kleine Condorstraat” noemen (zie gedeelte aangeduid op plan in bijlage) en
die de eigendom is van de Gemeente .

D Na  beëindiging  van  de  werken  werd  (i)  op  19  april  2022  een  proces-verbaal  van
herbevestiging opgesteld door landmeter Dewi Leveque met betrekking tot wat de Partijen
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gewoonlijk de “Kleine Condorstraat” noemen (zie gedeelte aangeduid op plan in bijlage) - en
(ii) op 13 juli 2022 een proces-verbaal van herbevestiging opgesteld door landmeterskantoor
Teccon met betrekking tot Kavel A van het Project.

E Op de vergadering van 29 april 2022 heeft de Gemeente aan TP haar wens meegedeeld om
zelf over te gaan tot een meer globale inrichting van de genaamde “Kleine Condorstraat”, in
die  zin  dat  de  tussenkomsten  ten  laste  van  TP  niet  in  natura  zouden  moeten  worden
uitgevoerd maar vervangen zouden worden door een geldelijke bijdrage.

F De Partijen hebben onderhandelingen gevoerd met betrekking tot de gevolgen die moesten
gegeven  worden  aan  de  herbevestigingen  alsook  aan  de  wens  uitgedrukt  door  de
Gemeente :  

o Per  brief  van  18  oktober  2022,  heeft  TP  zich  tot  de  Gemeente  gericht  om haar
verbintennis te bevestigen om een bijdrage te betalen in het herstel/de inrichting van
de wegenis en het voetpad (brief met referentie DLP/PMR70610/202210/SeEl) ; 

o Per brief van 28 november 2022 heeft de Gemeente haar akkoord bevestigd omtrent
het  voorstel  van  verbintenis  zoals  hierboven  uiteengezet  (brief  met  referentie
LE22.399).

G Rekening houdend met het akkoord tussengekomen per uitwisseling van bovengenoemde
brieven  en  de  samenzitting  van  15  december  2022,  wensen  de  Partijen  dit  akkoord  te
bevestigen in onderhavige overeenkomst;  wetende dat  Partijen zijn overeengekomen wat
betreft het voorwerp van de wederzijdse toegevingen en het bedrag van de bijdrage van TP
in de voorziene inrichting.

Hebben Partijen het volgende overeengekomen :

1 Voorwerp  

Ten titel van forfaitaire en globale bijdrage in de kosten van het herstel/de herinrichting van
de wegenissen gelegen Condorlaan te Molenbeek, met inbegrip van deze die gelegen zijn op
het niveau van de « Kleine Condorstraat » (aangeduid in het rood op plan in bijlage), verbindt
TP zich ertoe aan de Gemeente de som van 68.141,15 EUR BTW incl. te betalen :

 Bedrag exclusief BTW:          56.315,00 EUR (*)

 BTW 21% :                11.826,15 EUR

Totaal BTW inclusief :                68.141,15 EUR

Dit  bedrag  zal  door  TP  betaald  worden  binnen  de  15  dagen  na  ondertekening  van
onderhavige  overeenkomst,  op  de  bankrekening  van  de  Gemeente  met  referentie
BE……………………………………………………………..

(*) Partijen specifiëren  dat het voormelde bedrag (exclusief BTW) van 56.315,00 EUR is
samengesteld uit : :

i Bijdrage  met  betrekking  tot  het  gedeelte  tussen  het  kruispunt  « Condorlaan/M-
Square Kavel A » en achterkant van het perceel Condor nr 25 :

52.815,00 EUR
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ii Bijdrage  met  betrekking  tot  het  overige  gedeelte  van  de  Condorlaan  (tussen  de
achterkant van het perceel Condor nr25 en het kruispunt « Condorlaan /M-square
Kavel G ») :    
3.500,00 EUR

2 Verplichtingen van de Partijen   

De storting die door TP zal worden verricht ten voorbate van de Gemeente zal, definitief en
voor  definitieve  afrekening,  de  volledige  afsluiting  tot  gevolg  hebben  van  alle  vragen,
klachten, bijdragen, tussenkomsten van welke aard ook, ongeacht hun benaming, in verband
met, gerelateerd aan of voortvloeiend uit de door TP verrichte werken in de betrokken sector.

Onderhavige overeenkomst houdt de verzaking in van beide Partijen aan elke andere vraag,
klacht, bijdrage of tussenkomst (andere dan deze voorzien door onderhavige overeenkomst)
en, meer global, aan elke andere tussenkomst in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
de in deze overeenkomst vermelde elementen.

Bij  ondertekening  van  onderhavige  overeenkomst  komen de  Partijen  het  eens  over  een
transactie in de zin van de artikels 2044 en volgende van het Burgerlijk wetboek en erkennen
zij dat ze elkaar wederzijdse toegevingen toestaan; en namelijk :

a TP verbindt zich ertoe :

(i) de omvang niet te bespreken van de beschadigingen die inherent zijn aan de ouderdom of
aan de normale slijtage van de werken ; 

(ii) niet over te gaan tot een uitvoering in natura van de verplichtingen die hem neerkomen.

b De Geemeente stelt TP vrij om zelf over te gaan tot de tussenkomsten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met de elementen vermeld in onderhavige overeenkomst.

Bijgevolg, heeft onderhavige transactie tot gevolg dat ze, volledig en definitief, elke eventuele
betwisting afsluit die zou verschenen zijn en ook elke eventuele bestwisting voorkomt die nog
zou kunnen verschijnen.

Mits  uitvoering  van  onderhavige  overeenkomst  zullen  de  Partijen  dus  vrij  zijn  van  elke
verbintenis tegenover elkaar.

3 Geheel van het akkoord tussen Partijen   

Onderhavige overeenkomst (en de documenten  waar ze naar verwijst) omvat het geheel van
het akkoord tussen Partijen met betrekking tot het voorwerp ervan.

Ze  vervangt  en/of  vernietigt  elke,  schriftelijk(e)  of  mondeling(e),   akkoord,  communicatie,
aanbod, voorstel of uitwisseling, die voorafgaandelijk tussen Partijen werd uitgewisseld of
overeengekomen en met betrekking tot hetzelfde voorwerp, alsook de briefwisseling die eruit
is voortgevloeid.

Geen enkele  essentiele  clausule  of  voorwaarde zonder  dewelke de Partijen onderhavige
overeenkomst niet zouden ondertekend hebben werd hier vergeten of weggelaten.

4 Toepasselijk recht en keuze van de rechtbanken  

Onderhavige overeenkomst wordt onderworpen aan belgisch recht.
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Elk  eventueel  geschil  voortvloeiend  uit  de  interpretatie  of  de uitvoering  van  onderhavige
overeenkomst  zal  onder  de  exclusieve  bevoegdheid  vallen  van  de  franstalige  hoven  en
rechtbanken van arrondissement Brussel.

*         *         *

Opgesteld te Sint-Jans-Molenbeek, op …………………, in twee exemplaren, elke Partij erkenende
het hare te hebben gekregen.

Voor de Gemeente, Voor TP,

Jef 
Van Damme

Marijke 
Aelbrecht

Schepen van
Openbare
Werken

Secretaris  h.f.

Bijlage : geannoteerd  situatieplan
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