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Inleiding 

 

De wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk 

Wetboek betreffende de medeëigendom1 is een belangrijke wijziging in het Burgerlijk 

Wetboek, die de wetgever de laatste jaren heeft aangebracht m.b.t. de wetgeving inzake het 

onroerend goed.  

 

De wet wordt gemeenzaam de appartementenwet van 30 juni 1994 genoemd, of voluit de wet 

op de gedwongen mede-eigendom als bijzaak van gebouwen en groepen van gebouwen2. De 

bepalingen van de appartementenwet zijn van dwingend recht3. 

 

Volgens art. 577-3 BW worden de beginselen m.b.t. de gedwongen mede-eigendom bepaald 

in art. 577-2, § 9 BW en worden de bepalingen m.b.t. de afdeling met als titel ‘Gedwongen 

mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen’, behoudens tegenbewijs, geacht 

van toepassing te zijn op ieder gebouw of op groepen van gebouwen waarvan het 

eigendomsrecht over verschillende personen verdeeld is volgens kavels die elk een gebouwd 

privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten.  

 

Aldus geformuleerd is het toepassingsgebied van de wet zelfs ruimer dan het begrip 

‘appartementenwet’ laat vermoeden en omvat de toepassing niet enkel het klassieke geval van 

het gebouw met appartementen gesplitst over verschillende verdiepingen maar kan de 

toepassing ook slaan op garagegebouwen, service-flatgebouwen, studentenverblijven, enz. 

Het kenmerkende van de bedoelde gebouwen is dat m.b.t. deze gebouwen uitsluitend 

privatieve eigendom samengaat met gedeelde eigendom4. 

 

De appartementenwet heeft getracht meer duidelijkheid te verschaffen dan tot dan toe het 

geval was op grond van de vroegere wet van 8 juli 19245 (die het vroegere art. 577bis BW 

creëerde) en aldus een einde te maken aan een verscheidenheid van ad-hoc regelingen m.b.t. 

de mede-eigendom alsook aan de onduidelijkheid die er dikwijls voor de mede-eigenaars mee 

gepaard ging6. Deze verscheidenheid was immers het gevolg van het suppletief karakter van 

                                                
1 Wet 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 
betreffende de medeëigendom, BS 26 juli 1994, 19217. 
2 Met het oog op de vlotte leesbaarheid van voorliggende masterproef zal de wet van 30 juni 1994 tot 
wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom 
verder ‘appartementenwet’ worden genoemd. 
3 Art. 577-14 BW. 
4 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 66. 
5 Wet 8 juli 1924 tot herziening en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over 
mede-eigendom, BS 13 juli 1924, 3554. 
6 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 12. 



 6 

de vroegere wet. Eveneens is de wetgever tegemoetgekomen aan praktische problemen die 

voortvloeiden uit het gebrek aan rechtspersoonlijkheid m.b.t. de mede-eigendom als zodanig. 

De roep om meer duidelijkheid klonk ook almaar luider naarmate in de naoorlogse periode 

steeds meer appartementen en flats gebouwd werden7. 

 

De appartementenwet verschaft meer duidelijkheid door het toekennen van 

rechtspersoonlijkheid aan de vereniging van mede-eigenaars, door het instellen van statuten 

voor de appartementsmede-eigendom (basisakte en reglement van mede-eigendom) en door 

het voorzien in een bestuursstructuur met twee ‘organen’ (de algemene vergadering en de 

syndicus)8 maar belet terzelfder tijd niet dat er toch nog voldoende ruimte is gelaten om 

details individueel te regelen9. 

 

Zoals vermeld, maakt de syndicus deel uit van de bestuursstructuur en heeft de 

appartementenwet zijn functie officieel verplicht gesteld10. 

 

De figuur van de syndicus was eigenlijk vanuit de notariële praktijk gecreëerd en zijn rol in 

het praktisch beheer van de mede-eigendom was over de jaren heen steeds belangrijker 

geworden11. 

 

Door in feite gebruik te maken van de bovenvermelde wijzigingen m.b.t. de 

appartementsmede-eigendom heeft de wetgever rond de figuur van de syndicus een wettelijk 

kader gebouwd, wat blijkt uit art. 577-8 BW dat aldus volledig aan deze rechtsfiguur is 

gewijd. 

 

                                                
7 C. ENGELS, “Krachtlijnen van de gedwongen medeëigendom en de appartementsmedeëigendom”, in 
H. CASMAN, C. ENGELS, D. MEULEMANS en C. VAN HEUVERSWYN, De gedwongen 

medeëigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, Recyclagedagen 1995 van de 

Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, Gent, Mys & Breesch, 
1995, 3-4. 
8 H. VANDENBERGHE, “De wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom: algemene krachtlijnen”, in H. 
VANDENBERGHE (Ed.), De nieuwe wet op de appartementsmedeëigendom, referatenbundel van de 

studienamiddag K.U. Leuven Rechtsfaculteit 4 november 1994, Leuven, Jura Falconis Libri, 1995, 18-
21. 
9 C. ENGELS, “Krachtlijnen van de gedwongen medeëigendom en de appartementsmedeëigendom”, in 
H. CASMAN, C. ENGELS, D. MEULEMANS en C. VAN HEUVERSWYN, De gedwongen 

medeëigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, Recyclagedagen 1995 van de 

Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, Gent, Mys & Breesch, 
1995, 5. 
10 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 1. 
11 H. VANDENBERGHE, “De wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom: algemene krachtlijnen”, in H. 
VANDENBERGHE (Ed.), De nieuwe wet op de appartementsmedeëigendom, referatenbundel van de 

studienamiddag K.U. Leuven Rechtsfaculteit 4 november 1994, Leuven, Jura Falconis Libri, 1995, 11. 
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De wetgever heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om de praktische nadelen te 

verhelpen die verbonden waren aan de tot dan toe geldende regeling waarbij de syndicus 

enkel de individuele mede-eigenaars vertegenwoordigde. 

 

Aldus stelt art. 577-8, § 4, 6° BW immers uitdrukkelijk dat de syndicus, ongeacht de 

bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend, tot opdracht 

heeft de vereniging van mede-eigenaars, zowel in rechte als voor het beheer van de 

gemeenschappelijke zaken, te vertegenwoordigen.  

 

In samenhang met de toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de vereniging van mede-

eigenaars waardoor de vereniging van mede-eigenaars deelneemt aan het rechtsverkeer, 

vertegenwoordigt de syndicus voortaan de vereniging van mede-eigenaars i.p.v. de 

individuele mede-eigenaars12. 

 

Het is aan deze hoedanigheid m.b.t. de vertegenwoordiging waaraan het Hof van Cassatie 

herinnert in zijn desbetreffende arrest13 wanneer het stelt dat de syndicus het bevoegde orgaan 

is door tussenkomst waarvan de vergadering van mede-eigenaars optreedt in rechte14 en dat de 

syndicus geen uitdrukkelijk mandaat behoeft om namens de vereniging van mede-eigenaars 

op te treden in rechte en dit ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-

eigendom wordt toegekend15. 

 

De wetgever heeft het, tot tweemaal toe, over de toekenning van een mandaat aan de 

syndicus16. De vraag rijst of de bepalingen m.b.t. de lastgeving dan ook onverminderd van 

toepassing zijn m.b.t. dit ‘mandaat’ en verdient derhalve van naderbij te worden onderzocht.  

 

De voorliggende masterproef tracht deze vraag te beantwoorden aan de hand van de volgende 

hoofdstukken. 

 

                                                
12 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 3. 
13 Cass. (1ste k.) 5 oktober 2000, Arr.Cass. 2000, 1515, Pas. 2000, 1484, RW 2001-02, 679, noot A. 
CARETTE, Cah.dr.immo. 2000, afl. 6, 7, noot M. PLESSERS, JLMB 2001, 628, T.Not. 2001, 553, 
Rev.not.b. 2000, 665, T.Vred./JJP 2001, 144, TBBR 2002, afl. 1, 52. 
14 Het Hof van Cassatie verwijst in de middelen naar art. 703 Ger. W. 
15 C. ENGELS , “De gedwongen mede-eigendom als bijzaak van gebouwen of groepen van 
gebouwen”, in C. ENGELS, G. VERSCHELDEN, C. CLIJMANS, K. JANSEGERS, G. VAN 
HOORICK en H. DE WULF, Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 6, Brugge, die Keure, 2005, 167. 
16 Art. 577-4, § 1, tweede lid, 4° BW en art 577-8, § 1, tweede, derde en vierde lid BW. 
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In een eerste hoofdstuk wordt getracht om de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of 

groepen van gebouwen te kaderen zowel binnen het leerstuk van de mede-eigendom als 

binnen een historische context. 

 

Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de krachtlijnen van de appartementenwet. In 

hoofdstuk twee, drie en vier wordt respectievelijk aandacht besteed aan het toepassingsgebied 

van de appartementenwet, de statuten en de bestuursinstanties. 

 

In hoofdstuk vier, dat betrekking heeft op de bestuursinstanties, ligt de nadruk op de figuur 

van de syndicus. Meer bepaald worden diens benoeming, bevoegdheden en aansprakelijkheid 

grondig onderzocht. 

 

In hoofdstuk vijf wordt het arrest van het Hof van Cassatie dd. 5 oktober 2000 onder de loep 

genomen. 

 

Tenslotte wordt in hoofdstuk zes geconcludeerd wat de precieze aard is van het mandaat van 

de syndicus. 
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1. SITUERING VAN DE APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM 

 

1.1. Mede-eigendom 

 

1.1.1. Mede-eigendom in het algemeen 

 

Mede-eigendom is de onder meerdere personen verdeelde eigendom over eenzelfde zaak17. 

Het is de rechtstoestand waarbij het eigendomsrecht op eenzelfde goed opgesplitst wordt 

tussen verschillende personen. De zaak behoort hen m.a.w. in onverdeeldheid toe18.  

 

Het goed waarop de mede-eigendom rust, noemt men de gemeenschappelijke zaak. 

 

De verschillende personen aan wie de eigendom toekomt, noemt men de mede-eigenaars. 

 

Het goed waarop het gedeelde eigendomsrecht betrekking heeft, blijft materieel en juridisch 

één zolang er geen verdeling heeft plaatsgehad. 

 

1.1.2. Gewone, vrijwillige en gedwongen mede-eigendom 

 

De mede-eigendom kan op drie wijzen tot stand komen : op een gewone, vrijwillige en 

gedwongen wijze19. 

 

De gewone wijze wordt gekenmerkt door het feit dat hij toevallig ontstaat. Het klassieke 

voorbeeld is het openvallen van een nalatenschap. In dit verband bepaalt art. 815 BW dat 

niemand kan worden gedwongen in onverdeeldheid te blijven. 

 

De vrijwillige onverdeeldheid of mede-eigendom ontstaat doordat twee of meer personen 

vrijwillig, bij onderlinge overeenkomst, een staat van onverdeeldheid in het leven roepen. Een 

voorbeeld hiervan doet zich voor bij de gemeenschappelijke aankoop van een zaak, 

bijvoorbeeld een boot of een gebouw. Zolang de overeenkomst bestaat, is er sprake van 

onverdeeldheid. 

 

                                                
17 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van het Belgisch privaatrecht. 

Deel 5: Zakenrecht, II/A, Gent, Story-Scientia, 1984, 5-6. 
18 G. VERHENNEMAN, “Aansprakelijkheid van de syndicus in het appartementsrecht”, Jura Falconis 
2006-07, afl. 2, http://law.kuleuven.be/jura/art/43n2/verhenneman.htm, nr. 2.1. 
19 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van het Belgisch privaatrecht. 

Deel 5: Zakenrecht, II/A, Gent, Story-Scientia, 1984, 7-8. 
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De gedwongen onverdeeldheid of mede-eigendom slaat op goederen en rechten die in 

onverdeeldheid moeten blijven omdat ze structureel met elkaar verbonden zijn en de mede-

eigenaars als het ware dwingen om in onverdeeldheid te blijven. De goederen en rechten 

kunnen niet worden verdeeld zonder de aard en/of hun bestemming aan te tasten. Een gemene 

muur en een appartementsgebouw in mede-eigendom zijn hiervan klassieke voorbeelden. 

 

1.1.3. Appartementsmede-eigendom 

 

Zoals gesteld is de appartementsmede-eigendom een vorm van gedwongen mede-eigendom 

omdat ze betrekking heeft op zaken die accessoir (dus als bijzaak) noodzakelijk zijn voor het 

gebruik of de exploitatie van onroerende goederen die aan meerdere eigenaars toebehoren. De 

appartementsmede-eigendom vloeit voort uit het bouwen van een geheel van appartementen 

op een gemeenschappelijk stuk grond waarvan verschillende personen eigenaar zijn en 

waarbij elkeen voor zijn/haar genot van zijn/haar individueel appartement afhankelijk is van 

het genot/gebruik van gemeenschappelijke gedeelten zoals hal, trappen, liften, tuin,… 

 

Bij elk privatief gedeelte (kavel) dat het voorwerp kan zijn van eigendom (en beschouwd 

wordt als hoofdzaak of voorwerp is van ‘dominium’) horen gemeenschappelijke gedeelten, 

die geen zelfstandig voorwerp zijn van eigendom of zakelijke rechten, maar een 

gemeenschappelijke bijzaak vormen bij de hoofdzaak (voorwerp van ‘condominium’)20.  

 

Het kenmerkende van appartementsmede-eigendom is het samengaan van exclusieve met 

gedeelde eigendom21. 

 

Bij appartementsmede-eigendom is de appartementseigenaar de verplichte mede-eigenaar van 

de gemene delen. De privatieve delen zijn onlosmakelijk verbonden met de 

gemeenschappelijke delen. Wie een privatief deel heeft, bezit automatisch 

gemeenschappelijke delen22. 

 

De appartementenwet regelt de rechten en plichten verbonden aan de zgn. appartementsmede-

eigendom.  

 

                                                
20 M. STORME, Gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak (mandeligheid en 

appartementsrecht), Syllabus ten behoeve van het vak notarieel zaken- en contractenrecht, 2008-2009, 
http://webh01.ua.ac.be/storme/ZCR-appartementsrecht.pdf, 7-8. 
21 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 
66. 
22 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 
87. 
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De appartementenwet bepaalt dat het hoofdstuk over ‘Medeëigendom’ in het Burgerlijk 

Wetboek voortaan gesplitst wordt in twee afdelingen :  

 

- Afdeling 1. Gewone mede-eigendom en gedwongen mede-eigendom in het algemeen 

(art. 577-2 BW) ; 

- Afdeling 2. Gedwongen mede-eigendom van gebouwen en groepen van gebouwen 

(art. 577-3 BW tot  art. 577-14 BW). 

 

Naast de bepalingen in de eerste afdeling m.b.t. de gedwongen mede-eigendom zijn het in het 

bijzonder de bepalingen van deze tweede afdeling die betrekking hebben op de 

appartementsmede-eigendom. 
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1.2. Historiek 

 

1.2.1. De wet van 8 juli 1924 

 

De wet van 8 juli 1924 tot herziening en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk 

Wetboek over de mede-eigendom23 was destijds vooruitstrevend vermits België op het stuk 

van de wetgeving op de appartementsmede-eigendom de koploper was. De wetgeving was 

bovendien ook bondig24. 

 

Een essentieel kenmerk van het toenmalige appartementsrecht was het dualistisch concept, 

m.n. het laten samengaan binnen één gebouw van private eigendom met mede-eigendom of 

van individuele eigendom met gemeenschappelijke eigendom25. Iedere eigenaar bezit het 

exclusieve eigendomsrecht over de private delen en heeft een mede-eigendomsrecht over de 

gemeenschappelijke delen. 

 

De wetgever bepaalde de rangorde : de privé-oppervlakten waren de hoofdzaak, de gemene 

delen de bijzaak26. 

 

De wetgever bepaalde niet in concreto welke zaken tot de private eigendom behoorden en 

welke tot de gemeenschappelijke. Van de gemeenschappelijke delen werd wel een 

exemplatieve opsomming gegeven27. 

                                                
23 Wet 8 juli 1924 tot herziening en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over 
mede-eigendom, BS 13 juli 1924, 3554. 
24 C. ENGELS, “Krachtlijnen van de gedwongen medeëigendom en de appartementsmedeëigendom”, 
in H. CASMAN, C. ENGELS, D. MEULEMANS en C. VAN HEUVERSWYN, De gedwongen 

medeëigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, Recyclagedagen 1995 van de 

Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, Gent, Mys & Breesch, 
1995, 4. 
25 De meeste landen hebben inmiddels voor de regeling van de appartementsmede-eigendom ook voor 
het dualistisch concept gekozen ; bij de Zwitserse ‘Stockwerkeigentum’ en in het Nederlands 
appartementsrecht daarentegen wordt gekozen voor het monistisch concept, d.w.z. de gerechtigde van 
een appartementsrecht (Stockwerk) is mede-eigenaar (of medegerechtigde) van het gehele 
appartementscomplex en heeft een uitsluitend genotsrecht t.a.v. zijn/haar privé-gedeelte.  
Men verwerpt de gedachte dat een privatief gedeelte op zichzelf een (hoofd)zaak zou kunnen zijn, die 
vatbaar is voor een afzonderlijk eigendomsrecht. Nochtans is men ook daar verplicht te erkennen dat 
een privatief gedeelte op zichzelf voorwerp is van een zakelijk recht (zij het geen eigendom, maar een 
beperkt zakelijk recht, ‘appartementsrecht’ geheten).  
Zie M. STORME, Gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak (mandeligheid en 

appartementsrecht), Syllabus ten behoeve van het vak notarieel zaken- en contractenrecht, 2008-2009, 
http://webh01.ua.ac.be/storme/ZCR-appartementsrecht.pdf, 8. 
26 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van het Belgisch privaatrecht. 

Deel 5: Zakenrecht, II/A, Gent, Story-Scientia, 1984, 123. 
27 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 
11. 
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Tegenover de bondigheid stond dat de partijen de vrijheid hadden om andere regels te 

bedingen dan de wettelijke regeling, m.a.w. de wet had een suppletief karakter. Zo heeft zich 

een praktijk ontwikkeld waarbij er akten werden gemaakt m.b.t. de omschrijving van de 

verdeling van het gebouw, de vastlegging van rechten en plichten van de verschillende 

eigenaars en, in het algemeen, ter aanvulling van de bondige wettelijke regeling. Het is in 

deze context dat in de praktijk basisakten en reglementen van mede-eigendom zijn tot stand 

gebracht ter oplossing van concrete problemen28. 

 

De wetgever van 1924 heeft nooit oog gehad voor een duidelijke en nauwkeurige 

omschrijving van het statuut van een appartementsgebouw. Op dit punt werd het volle 

vertrouwen geschonken aan de notariële praktijk29. 

 

Ook de syndicus is een creatie geweest van de praktijk30. De wet van 8 juli 1924 voorzag nog 

niet in een statuut. De syndicus werd hoogstens gezien als een lasthebber maar het probleem 

bestond erin te weten wie de lastgever was. Er bestond controverse over de vraag of de 

syndicus de vertegenwoordiger was van alle mede-eigenaars dan wel alleen van de 

meerderheid van mede-eigenaars. Juridisch kon de syndicus alleen de lasthebber zijn van 

ieder van de mede-eigenaars afzonderlijk maar niet van een ‘vereniging van mede-eigenaars’ 

vermits deze geen rechtspersoonlijkheid bezat. Het mandaat van de syndicus moest blijken uit 

een basisakte en een algemeen reglement van mede-eigendom. 

 

De toename van het aantal appartementsgebouwen heeft aldus de vraag naar een meer 

éénvormige regeling inzake rechten en plichten van mede-eigenaars kracht bijgezet en de 

bondigheid van de wet die aanvankelijk als een pluspunt werd gezien, bleek almaar meer een 

handicap voor de rechtszekerheid van appartementsmede-eigenaars. 

 

                                                
28 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 
11-12. 
29 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 
82. 
30 G. VERHENNEMAN, “Aansprakelijkheid van de syndicus in het appartementsrecht”, Jura Falconis 
2006-07, afl. 2, http://law.kuleuven.be/jura/art/43n2/verhenneman.htm, nr. 3.1. 
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1.2.2. De wet van 30 juni 1994 

 

De wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk 

Wetboek betreffende de mede-eigendom heeft dan ook de wettelijke regelgeving uitgebreid31 

en van dwingend recht gemaakt. 

 

De wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat32 : 

 

- het dualistisch concept m.b.t. de appartementsmede-eigendom  wordt behouden ; 

- de vereniging van mede-eigenaars krijgt rechtspersoonlijkheid ; 

- de vereniging van mede-eigenaars heeft voortaan twee bestuursinstanties : de 

algemene vergadering van mede-eigenaars en de syndicus ; 

- de tegenwerpelijkheid van de verschillende akten en beslissingen aan niet-eigenaars 

wordt geregeld ; 

- de verdeling van de gemeenschappelijke lasten wordt nader geregeld ; 

- de eigendomsoverdracht van een kavel wordt geregeld ; 

- de vrederechter wordt een belangrijke rol toebedeeld. 

 

De toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de vereniging van mede-eigenaars is één van 

de belangrijkste nieuwigheden geweest die een oplossing boden voor twee hangende 

problemen m.b.t. de wet van 1924, m.n. de beslissingsbevoegdheid binnen de algemene 

vergadering en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de syndicus. 

 

Door de toekenning van de rechtspersoonlijkheid kan de vereniging van mede-eigenaars 

voortaan als eiser en als verweerder in rechte optreden33. 

 

De syndicus krijgt met deze wet en dit in het kader van de wetgeving op de 

appartementsmede-eigendom voor het eerst een wettelijk statuut. 

                                                
31 Voor een overzicht van de parlementaire initiatieven: zie R. TIMMERMANS, Het nieuwe 

appartementsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 29-48. 
32 G. VERHENNEMAN, “Aansprakelijkheid van de syndicus in het appartementsrecht”, Jura Falconis 
2006-07, afl. 2, http://law.kuleuven.be/jura/art/43n2/verhenneman.htm, nr. 3.2.1. 
33 R. TIMMERMANS, “Is er nog leven voor de syndicus na de wijziging van de 
appartementswetgeving?”, T.App. 1996, afl. 1, 3. 
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2. TOEPASSING VAN DE APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM 

 

2.1. Algemeen 

 

Overeenkomstig art. 577-3 BW moeten er drie cumulatieve voorwaarden zijn vervuld opdat er 

sprake kan zijn van de toepassing van de appartementsmede-eigendom ; het moet gaan om : 

 

- een gebouw of groep van gebouwen ; 

- waarvan het eigendomsrecht onder meer dan één eigenaar is verdeeld ; 

- op zodanige wijze dat elke mede-eigenaar een private kavel bezit samen met een 

aandeel in de gemeenschappelijke delen. 

 

Het gaat hier om een op het eerste gezicht strakke definitie die evenwel het voordeel biedt 

toepasselijk te zijn op een ruime waaier van (bouwkundige en planologische) projecten. Zo is 

de definitie niet enkel toepasselijk op de traditionele appartementsgebouwen, maar ook op 

alle projecten waarbij eigenaars hun private appartementsrechten met een geheel van 

gemeenschappelijke voorzieningen onder één zakelijke structuur van mede-eigendom 

onderbrengen. Deze gemeenschappelijke voorzieningen kunnen betrekking hebben op 

garagegebouwen34, op gemeenschappelijke faciliteiten (bv. restaurant, sportvelden, zwembad, 

…) in serviceflatgebouwen, op gemeenschappelijke infrastructuur (bv. parkeerterrein, 

afvalinstallaties, …) in weekendverblijfparken35, enz. 

 

De appartementsmede-eigendom is dus niet enkel van toepassing op de traditionele 

hoogbouw maar kan ook ‘horizontaal’ worden toegepast. 

                                                
34 R. TIMMERMANS, Syndicus van flatgebouwen, Mechelen, Kluwer, 2003, 71. 
35 R. TIMMERMANS, “Weekendverblijfparken onder het toepassingsgebied van de appartementswet”, 
T.App. 2000, afl. 3, 18. 



 16 

2.2. Ontstaansvormen van appartementsmede-eigendom 

 

De toepassing van de appartementenwet veronderstelt, in tegenstelling tot de toepassing van 

de algemene beginselen m.b.t. de gedwongen mede-eigendom, altijd een uitdrukkelijke wil 

daartoe36.  

 

Die wilsuiting wordt aangeduid als ‘splitsing’ en de akte waarin het stelsel van 

appartementsmede-eigendom wordt gevestigd kreeg diverse benamingen, waaronder 

‘splitsingsakte’, maar doorgaans toch wel de voorkeurbenaming van ‘basisakte’37. 

 

In de regel is die wilsuiting de wil van de partijen, met de meest gangbare praktijk waarbij 

iemand (zijnde de stichter van de appartementsmede-eigendom) te kennen geeft om een 

bestaand of nog op te richten gebouw te willen onderwerpen aan de appartementenwet. 

 

Bij bestaande appartementsgebouwen wenst de eigenaar het goed te verdelen in verschillende 

kavels om één of meer kavels aan nieuwe verkrijgers te verkopen. De appartementsmede-

eigendom komt tot stand vanaf het ogenblik van de eerste verkoop. 

 

Bij nog op te richten gebouwen gaat het om operaties op plan. Zo zal bij de verkoop op plan 

het stelsel van de appartementsmede-eigendom aanvangen bij de verkoop van het eerste 

appartement. 

 

Naast de wilsuiting van partijen zijn er nog andere vormen waardoor  appartementsmede-

eigendom kan ontstaan, zoals ingevolge de beëindiging van een onverdeeldheid voortvloeiend 

uit een nalatenschap of door een rechterlijke beslissing. 

 

                                                
36 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 
78. 
37 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 
85. 



 17 

2.3. Geen ondersplitsing 

 

Na de totstandkoming van de appartementenwet rees de vraag of er in het geval van meerdere 

gebouwen, waaraan een gemeenschappelijke bijzaak wordt verbonden, een hoofdsplitsing en 

een ondersplitsing kon worden uitgevoerd. M.a.w. of er enerzijds een overkoepelende 

vereniging van mede-eigenaars kon worden opgericht en daarnaast (meerdere) 

onderverenigingen voor afzonderlijke gebouwen38. 

 

Naast het feit dat een dergelijke constructie moeilijk werkbaar is, is het volgens 

cassatierechtspraak39 ook strijdig met de wettelijke regeling. 

 

Ofschoon ‘bijzondere onverdeeldheden’ in de vorm van ondersplitsingen strijdig zijn met de 

wettelijke regeling, zijn bijzondere regelingen voor wat de verdeling van lasten betreft m.b.t. 

bepaalde gemeenschappelijke delen wel verenigbaar met de wettelijke regeling40. 

 

2.4. Afwijking van het stelsel van appartementsmede-eigendom 

 

Art 577-3, eerste lid BW stelt uitdrukkelijk dat de beginselen en bepalingen van de 

gedwongen mede-eigendom enkel dan niet van toepassing zijn indien de aard van de 

goederen zulks niet rechtvaardigt en indien alle mede-eigenaars instemmen om de 

appartementenwet niet toe te passen.  

 

M.a.w. het stelsel van de appartementsmede-eigendom wordt in beginsel geacht aanwezig te 

zijn, behoudens tegenbewijs41. 

 

De naleving van beide voorwaarden is onderworpen aan het rechterlijk toezicht. 

                                                
38 M. STORME, Gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak (mandeligheid en 

appartementsrecht), Syllabus ten behoeve van het vak notarieel zaken- en contractenrecht, 2008-2009, 
http://webh01.ua.ac.be/storme/ZCR-appartementsrecht.pdf, 22. 
39 Cass. 3 juni 2004, NJW 2004, 953, noot R. TIMMERMANS. 
40 M. STORME, Gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak (mandeligheid en 

appartementsrecht), Syllabus ten behoeve van het vak notarieel zaken- en contractenrecht, 2008-2009, 
http://webh01.ua.ac.be/storme/ZCR-appartementsrecht.pdf, 24. 
41 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 
81, nr. 70. 
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3. STATUTEN VAN HET GEBOUW OF GROEP VAN 

GEBOUWEN 

 

3.1. Algemeen 

 

Art. 577-3, tweede lid BW stelt dat ieder gebouw of iedere groep van gebouwen waarop de 

beginselen van de appartementsmede-eigendom van toepassing zijn, moet worden beheerst 

door een basisakte
42 en een reglement van mede-eigendom.  

 

Overeenkomstig art. 577-4, § 1 BW moeten de basisakte en het reglement van mede-

eigendom, die samen de statuten
43 vormen van het desbetreffende gebouw of groep van 

gebouwen, in een authentieke akte44 opgenomen zijn. 

 

Naast de statuten kan er een reglement van orde bestaan en zijn er de beslissingen van de 

algemene vergadering. 

 

3.2. De basisakte 

 

De basisakte moet de beschrijving bevatten van het onroerend geheel, van de privatieve en de 

gemeenschappelijke gedeelten en de bepaling van de gemeenschappelijke gedeelten dat aan 

ieder privatief deel is verbonden, daarbij rekening houdend met de respectieve waarde 

ervan45. 

                                                
42 De wet voorziet niet in een sanctie bij het ontbreken van een basisakte. De wet bepaalt enkel in art. 
577-3, derde lid BW hoe in dat geval bepaald wordt wat gemeenschappelijk is. 
43 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 
83. 
De wetgever heeft de in de praktijk reeds gangbare termen ‘basisakte’ en ‘reglement van mede-
eigendom’ zonder meer overgenomen en met het gebruik van de term ‘statuten’ gekozen voor een in 
het taalgebruik ook reeds ingeburgerde term (cf. de statuten van een N.V. of BVBA).   
44 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994,  
84. 
De term ‘authentieke akte’ is ruimer van betekenis dan een ‘notariële akte’ maar uit de samenlezing 
met andere artikels (art. 577-5, § 1, 2° BW ; art. 577-11, § 1 BW ; art. 577-13, § 4 BW) blijkt dat een 
‘notariële akte’ werd bedoeld.  
45 Art. 577-4, § 1, tweede lid BW ; R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, 
Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 85-86. 
Ofschoon de wetgever in de wijzigingsbepalingen van de wet van 30 juni 1994 wel gewag maakt van 
‘de eigendomstitel die vermeld is in de akte bedoeld in art. 577-4, §1 BW’, maakt dit artikel geen 
gewag van de ‘eigendomstitel’. De eigendomstitel is evenwel van essentieel belang bij het opstellen 
van de basisakte.  
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De privatieve gedeelten die in de appartementsmede-eigendom als hoofdzaak worden 

beschouwd, worden niet vermoed privatief te zijn46.  

 

Bij de beschrijving van de privatieve en gemeenschappelijke gedeelten speelt de 

wilsautonomie van de partijen en dit voor zover dit met de aard van de delen verenigbaar is. 

Art. 577-3, derde lid BW bepaalt in dit verband dat bij ontstentenis van of tegenstrijdigheid 

tussen titels, de gedeelten van gebouwen of gronden die tot het gebruik van alle mede-

eigenaars of van enkelen onder hen bestemd zijn, geacht worden gemeenschappelijk te zijn. 

De wet sluit dus impliciet uit dat delen die uit hun aard strekken tot gemeenschappelijk 

gebruik, in de basisakte worden bestemd tot privatief gebruik47. 

 

De gemeenschappelijke gedeelten worden als de bijzaak gezien en vormen een gedwongen 

onverdeeldheid voor de eigenaars van de privatieve gedeelten (zoals beschreven in de 

basisakte). In dit verband kan ook nog een onderscheid worden gemaakt tussen zgn. algemene 

en bijzondere gemeenschappelijke gedeelten naargelang deze gedeelten bestemd zijn voor het 

gebruik door alle of enkele mede-eigenaars. 

 

Het aandeel dat de eigenaar van een privatief heeft in de gemeenschappelijke gedeelten is een 

specifiek gegeven in de appartementsmede-eigendom. Het aandeel wordt in de rechtsleer 

omschreven als ‘de rekenkundige raming van de participatiegraad van een privatief gedeelte 

in de som van alle gemeenschappelijke delen’48.  

 

Uit de parlementaire voorbereiding49 blijkt niet éénduidig op welke basis precies het aandeel 

van de eigenaar van een privatief moet worden bepaald. Gesteld wordt dat het aandeel in de 

gemeenschappelijke eigendom evenredig moet zijn met de waarde van de kavel op het 

ogenblik van de ondertekening van de splitsingsakte. Die waarde mag niet alleen gebaseerd 

zijn op de afmetingen van het privatieve gedeelte (oppervlakte en volume). De bekomen 

                                                
46 G. VERHENNEMAN, “Aansprakelijkheid van de syndicus in het appartementsrecht”, Jura Falconis 
2006-07, afl. 2, http://law.kuleuven.be/jura/art/43n2/verhenneman.htm, nr. 3.1. 
 De wet van 1924 legde evenmin in concreto vast welke zaken behoorden tot het private en welke tot 
het gemeenschappelijke deel. Er werd alleen een exemplatieve opsomming gegeven van de 
gemeenschappelijke delen. Daaruit werd afgeleid dat de private eigendom niet werd vermoed en dus 
duidelijk omschreven moest worden.  
47 M. STORME, Gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak (mandeligheid en 

appartementsrecht), Syllabus ten behoeve van het vak notarieel zaken- en contractenrecht, 2008-2009, 
http://webh01.ua.ac.be/storme/ZCR-appartementsrecht.pdf, 21. 
48 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 
87. 
49 Verslag van de Commissie voor de Justitie van de Kamer, Parl.St. Kamer 1992-93, nr. 851/7, 20-21. 
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afmetingen moeten integendeel worden gecorrigeerd met verschillende elementen, zoals 

nuttige oppervlakte, de bezonning en het uitzicht, de handelsdrukte, enz.50. 

 

Het ‘aandelenbegrip’ heeft belang voor de verdeling onder de mede-eigenaars van de 

onderhoudskosten en de lasten van de gemeenschappelijke delen. Art. 577-2, § 9, derde lid 

BW bepaalt in dit verband dat de aan de mede-eigendom verbonden lasten, met name de 

kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing, moeten worden omgeslagen naar 

evenredigheid van de respectieve waarde van elk privatief deel, tenzij wanneer de partijen 

beslissen die kosten om te slaan naar evenredigheid van het nut dat de gemeenschappelijke 

delen en diensten die deze kosten teweegbrengen, voor elk van de privatieve delen hebben. 

De partijen kunnen de waarde en het nut als criteria combineren. Deze bepaling is van 

dwingend recht. 

 

Gemeenschappelijke delen zoals de lift, verwarmingsinstallaties, de tuin, enz. zijn klassieke 

voorbeelden m.b.t. welke de kosten dikwijls worden verdeeld op basis van het nut dat ze 

respectievelijk hebben voor de afzonderlijke privatieve delen. Het reglement van mede-

eigendom (zie infra) biedt de mogelijkheid om de criteria en de berekeningswijze van de 

lasten goed en gedetailleerd te omschrijven. 

 

Daarnaast is het ‘aandelenbegrip’ van belang voor de verdeling van de stemmingsrechten op 

de algemene vergadering van mede-eigenaars51. Zo beschikt iedere mede-eigenaar over een 

aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. 

 

Het ‘aandelenbegrip’ heeft ook zijn belang voor de verdeling van aansprakelijkheid, m.n. 

indien de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld tot betaling van sommen aan 

derden, zal iedere mede-eigenaar in deze veroordeling tussenkomen in verhouding tot zijn 

aandeel52. 

 

                                                
50 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 
91. 
51 Art. 577-6, § 4 BW. 
52 Art. 577-5, § 4 BW. 
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3.3. Het reglement van mede-eigendom 

 

Overeenkomstig art. 577-4, § 1, derde lid BW bevat het reglement van mede-eigendom
53 de 

beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar, de criteria en de 

berekeningswijze van de verdeling van de lasten, de regels m.b.t. de werkwijze en 

bevoegdheid van de algemene vergadering alsmede de benoeming, de omvang en de duur van 

het mandaat van de syndicus. 

 

Het reglement van mede-eigendom is een accessorium van de basisakte waarin aan de mede-

eigenaars leefregels worden opgelegd nopens het in de basisakte gevestigde regime van mede-

eigendom. Waar in de basisakte de samenstellende elementen van een gebouw of groep van 

gebouwen worden omschreven, worden in het reglement van mede-eigendom veeleer de 

werking en het functioneren van die elementen beschreven54. 

 

De beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar heeft betrekking op 

zowel de privatieve als gemeenschappelijke delen. 

 

Over de privatieve delen heeft de eigenaar een volwaardig eigendomsrecht, zijnde het recht 

om op de meest volstrekte wijze van zijn kavel het genot te hebben en daarover te 

beschikken55. Dit recht omvat het recht van gebruik, genot en beschikking. Zo is het 

vervreemdingsrecht in beginsel absoluut.  

 

In dit kader past o.m. de kwestie van de splitsing van een privatieve kavel in meerdere kavels. 

Het reglement van mede-eigendom kan regels voorzien voor de bepaling van de aandelen van 

deze nieuwe kavels. 

 

Vaak legt het reglement van mede-eigendom regels op betreffende de harmonie en het 

uitwendig voorkomen van het gebouw (bv. het uniforme concept van ramen, deuren, 

terrassen) en mogen veranderingswerken hieraan geen afbreuk doen. 

 

Verbouwingen, verbeteringen of veranderingen die aan de privatieve delen worden 

aangebracht, kunnen een invloed hebben op de gemeenschappelijke delen56.  

                                                
53 Niet te verwarren met het reglement van orde waarvan sprake is in art. 577-4, § 2 BW, zie infra. 
54 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 
104-105. 
55 Art. 544 BW. 
56 Wanneer het gaat om werken aan de gemeenschappelijke gedeelten, moet – behoudens strengere 
bepalingen in het reglement van mede-eigendom – de algemene vergadering van mede-eigenaars 
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In het algemeen moet worden gesteld dat iedere mede-eigenaar m.b.t. de uitoefening van zijn 

rechten om een algemene vergadering van mede-eigenaars kan vragen of zijn/haar verzoek 

kan richten tot de rechter57. 

 

Ten aanzien van de gemeenschappelijke gedeelten hebben de mede-eigenaars een mede-

eigendomsrecht. Elke overdracht of afstand van een privatief deel brengt automatisch de 

overgang mee van de daaraan verbonden aandelen in de gemeenschappelijke delen58. 

 

De mede-eigenaar heeft recht op het gebruik en het genot van de gemeenschappelijke zaak, 

overeenkomstig haar bestemming en in zover zulks met het recht van zijn deelgenoten 

verenigbaar is59. Het reglement van mede-eigendom bepaalt welk gebruik de mede-eigenaars 

van de gemeenschappelijke delen mogen maken (bv. het gebruik van liften, binnenplaatsen, 

tuinen). 

 

M.b.t. de gemeenschappelijke delen kan de mede-eigenaar daden tot behoud en daden van 

voorlopig beheer verrichten60. Andere daden van beheer en daden van beschikking moeten 

geschieden met medewerking van alle mede-eigenaars61. Wanneer in de algemene 

vergadering van mede-eigenaars de vereiste meerderheid niet kan worden gehaald, voorziet 

de wet, met toestemming van de rechter, in de mogelijkheid om op kosten van de vereniging 

van mede-eigenaars dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de 

gemeenschappelijke delen62. 

 

Zoals bovenvermeld biedt het reglement van mede-eigendom de mogelijkheid om de criteria 

en de berekeningswijze van de lasten zo goed en gedetailleerd mogelijk te beschrijven. Het is 

de basis waarop de boekhouding ter zake wordt gevoerd (door de syndicus), alsmede voor de 

inhoud die o.m. aan de begrippen ‘werkkapitaal’ en ‘reservekapitaal’63 wordt gegeven. 

 

                                                                                                                                       
hierover beslissen bij meerderheid van drie vierden van de stemmen (zie infra), Art. 577-7, § 1, 1°, b) 
BW. 
57 Art. 577-9, § 3 BW. 
58 De onderlinge afhankelijkheid tussen de privatieve kavel en het aandeel in mede-eigendom geldt niet 
enkel bij de vervreemding van het privatief deel, maar ook bij de vestiging van een hypotheek, of bij 
vruchtgebruik of bij beslag op het privatief deel. 
59 Art. 577-2, § 5, eerste lid BW. 
60 Art. 577-2, § 5, tweede lid BW. 
61 Art. 577-2, § 6 BW. 
62 Art. 577-9, § 4 BW. 
63 Art. 577-11, § 1 en 2 BW. 
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Indien de structuur van een gebouw geheel of gedeeltelijk wijzigt, dan moet de 

lastenverdeling kunnen worden herzien. De wet voorziet in de mogelijkheid daartoe door de 

algemene vergadering64 en door de rechter65. 

 

3.4. Tegenwerpelijkheid van de statuten 

 

Art. 577-10, § 1 BW bepaalt dat de statuten rechtstreeks kunnen worden tegengesteld door 

degenen aan wie ze kunnen worden tegengesteld en die houder zijn van een zakelijk of 

persoonlijk recht op het gebouw in mede-eigendom. 

 

De statuten worden tegenwerpelijk door de overschrijving van de authentieke akten op het 

hypotheekkantoor66. Voor de derden die niet beoogd worden door art. 1 Hyp.W. nl. de derden 

die niet over een concurrerend recht beschikken, zoals de huurder, is de overschrijving zelfs 

niet verplicht67. 

 

Het is de wetgever in deze bepaling te doen om de werking van de statuten t.o.v. mede-

eigenaars, huurders en gebruikers : wil appartementseigendom immers werkzaam zijn, dan 

moeten personen die gerechtigd zijn op een (appartements)gebouw, in hun onderlinge 

rechtsbetrekkingen over een stabiele wederzijds bindende overeenkomst beschikken. Deze 

finaliteit kan slechts worden bereikt door, zolang personen gerechtigd zijn in een gebouw, hen 

aan de statuten te binden. 

 

Meer nog, de wet heeft de draagwijdte van de tegenwerpelijkheid verduidelijkt. De 

bepalingen van de statuten zijn rechtstreeks aan derden tegenwerpelijk en kunnen door deze 

derden ook tegengeworpen worden. De tegenwerpelijkheid is niet beperkt tot titularissen van 

zakelijke rechten, zoals de eigenaar, de toevallige of de vrijwillige mede-eigenaar, de 

vruchtgebruiker, de titularis van een recht van gebruik en van bewoning, op een privatieve 

kavel in het gebouw. Ook de titularissen van persoonlijke rechten, zoals de huurder, kunnen 

                                                
64 Art. 577-7, § 1, 2°, a) BW. 
65 Art. 577-9, § 6 BW. 
66 Art. 1 Hyp.W. zoals gewijzigd door art. 3 van de wet 30 juni 1994 en art. 577-5, § 1, lid 1, 2° BW. 
Hetzelfde geldt voor de wijzigingen die door de vrederechter beslist worden (art. 577-9, § 2 BW, art. 
577-9, § 6, 1° en 2° BW en art. 577-9, § 7 BW) in de mate dat de beslissing het statuut van het gebouw 
of van de groep van gebouwen betreft. 
67 C. ENGELS, “Krachtlijnen van de gedwongen medeëigendom en de appartementsmedeëigendom”, 
in H. CASMAN, C. ENGELS, D. MEULEMANS en C. VAN HEUVERSWYN, De gedwongen 

medeëigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, Recyclagedagen 1995 van de 

Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, Gent, Mys & Breesch, 
1995, 32-33. 
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zich op de bepalingen van de statuten beroepen net zoals ze tegen hen ingeroepen kunnen 

worden68. 

 

Met dit artikel heeft de wetgever een einde willen stellen69 aan een discussie tussen  degenen 

die stellen dat de statuten van zakenrechtelijke aard zijn (d.w.z. afgeleid uit een algemene 

erfdienstbaarheid ten voordele van een privatieve kavel) en anderen die ze beschouwen als 

verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen mede-eigenaars70. Het gaat in se 

om verbintenissen die de wet in hoofdorde aan een rechtsfeit, namelijk de situatie van mede-

eigendom, vastknoopt en slechts subsidiair aan een rechtshandeling (overeenkomst). 

Dergelijke verbintenissen worden traditioneel “quasi ex contractu” genoemd71. 

 

3.5. Reglement van orde en beslissingen van de algemene vergadering 

 

Het reglement van mede-eigendom mag niet verward worden met het reglement van orde dat 

bij onderhandse akte kan worden opgemaakt72 en met beslissingen als dusdanig van de 

algemene vergadering van mede-eigenaars. 

 

Wat niet verplicht moet worden geregeld in het reglement van mede-eigendom kan immers in 

een reglement van orde of met een beslissing van de algemene vergadering worden geregeld. 

 

De wet regelt de kennisgeving, bekendmaking en de tegenwerpelijkheid van het reglement 

van orde en beslissingen van de algemene vergadering73. Ze zijn, zoals de statuten, 

tegenwerpelijk aan allen die houder zijn van een persoonlijk of zakelijk recht op het gebouw. 

                                                
68 C. ENGELS, “Krachtlijnen van de gedwongen medeëigendom en de appartementsmedeëigendom”, 
in H. CASMAN, C. ENGELS, D. MEULEMANS en C. VAN HEUVERSWYN, De gedwongen 

medeëigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, Recyclagedagen 1995 van de 

Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, Gent, Mys & Breesch, 
1995, 32-33. 
69 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994,  
106, nr. 81. 
70 R. TIMMERMANS, “Het tanende gezag van éénzijdige statuten bij appartementseigendom”, T.App. 

2001, afl. 3, 16. 
71 M. STORME, Gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak (mandeligheid en 

appartementsrecht), Syllabus ten behoeve van het vak notarieel zaken- en contractenrecht, 2008-2009, 
http://webh01.ua.ac.be/storme/ZCR-appartementsrecht.pdf, 49. 
72 Art. 577-4, § 2 BW. 
73 Art. 577-10, § 2 en 4 BW. 
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3.6. Rechtspersoonlijkheid van de vereniging van mede-eigenaars  

 

De vereniging van mede-eigenaars verkrijgt rechtspersoonlijkheid wanneer twee voorwaarden 

zijn vervuld, m.n. het ontstaan van de onverdeeldheid en de overschrijving van de basisakte 

en het reglement van mede-eigendom op het hypotheekkantoor74. Vanaf de overschrijving van 

de statuten is het bestaan van de vereniging van mede-eigenaars geacht ter kennis te zijn 

gebracht van derden en kan de vereniging van mede-eigenaars zich hierop beroepen. Indien 

de statuten daarentegen niet of niet tijdig werden overgeschreven, dan kan de vereniging zich 

hierop niet beroepen ; de derden hebben nochtans wel het recht om, indien zij er enig belang 

bij hebben, zich te beroepen op een niet overgeschreven akte en de vereniging te beschouwen 

als een rechtspersoon75. 

 

De vereniging kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen76 die nodig zijn 

voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van 

het gebouw of de groep van gebouwen77. Niettegenstaande het feit dat de wet spreekt van 

‘beheer van het gebouw of de groep van gebouwen’, gaat het enkel om het beheer van de 

gemeenschappelijke gedeelten78. 

 

De vereniging van mede-eigenaars is derhalve nooit eigenaar van het gebouw of van de 

gemeenschappelijke gedeelten. 

 

                                                
74 Art. 577-5, § 1, 1° en 2° BW. 
75 Art. 577-5, § 2 BW. 
76 Art. 577-11, § 1 en 2 BW. 
77 Art. 577-5, § 3 BW. 
78 M. STORME, Gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak (mandeligheid en 

appartementsrecht), Syllabus ten behoeve van het vak notarieel zaken- en contractenrecht, 2008-2009, 
http://webh01.ua.ac.be/storme/ZCR-appartementsrecht.pdf, 31. 
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4. BESTUURSINSTANTIES VAN DE VERENIGING VAN MEDE- 

EIGENAARS 

 

4.1. Algemeen 

 

De wettelijk verplichte instanties van de vereniging van mede-eigenaars zijn de algemene 

vergadering van mede-eigenaars en de syndicus. 

 

De appartementenwet vermeldt nergens de term ‘orgaan’ en de algemene vergadering van 

mede-eigenaars en de syndicus hebben evenmin bevoegdheden die vergelijkbaar zijn met die 

van de algemene vergadering van aandeelhouders en de gedelegeerd bestuurder in een 

naamloze vennootschap.  

 

Naast deze instanties zijn andere ‘instanties’ denkbaar, doch de wet kent er slechts één, m.n. 

een raad van beheer (zie infra) die tot taak heeft de syndicus bij te staan en toezicht te houden 

op zijn beheer. 

 

4.2. De algemene vergadering van mede-eigenaars 

 

4.2.1. Lidmaatschap 

 

Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering. Ingeval van verdeling van 

het eigendomsrecht van een privatief deel, of bij gewone onverdeeldheid van een kavel, wordt 

het recht van deelname geschorst tot de betrokkenen de persoon aanwijzen die het recht zal 

uitoefenen79. 

 

Mede-eigenaars zijn van rechtswege lid van de algemene vergadering80 en hebben niet de 

mogelijkheid om hun lidmaatschap afhankelijk te maken van een persoonlijke beslissing. 

Deze regel is evident daar de lasten die aan de mede-eigendom zijn verbonden en door de 

vereniging van mede-eigenaars worden gedragen, op alle mede-eigenaars moeten worden 

omgeslagen81. Er is sprake van ‘dwanglidmaatschap’82. 

                                                
79 Art. 577-6, § 1 BW. 
80 M. STORME, Gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak (mandeligheid en 

appartementsrecht), Syllabus ten behoeve van het vak notarieel zaken- en contractenrecht, 2008-2009, 
http://webh01.ua.ac.be/storme/ZCR-appartementsrecht.pdf, 32. 
81 Art. 577-2, § 9, derde lid BW. 



 27 

Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid 

van de algemene vergadering maar niet door de syndicus83.  

 

Behoudens strengere bepalingen in het reglement van mede-eigendom, beraadslaagt de 

algemene vergadering alleen dan rechtsgeldig wanneer meer dan de helft van de mede-

eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij tenminste de helft van de 

aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten bezitten84. De wet voorziet in regels indien dit 

quorum niet wordt bereikt85. 

 

Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in 

de gemeenschappelijke gedeelten86. 

 

4.2.2. Beraadslaging 

 

De algemene vergadering vergadert op de momenten zoals omschreven in de wet87 en dit 

tenminste op de data die in het reglement van mede-eigendom zijn vastgelegd88.  

 

4.2.3. Bevoegdheden 

 

4.2.3.1. Wettelijk gegarandeerde bevoegdheden en gekwalificeerde meerderheden 

 

De bevoegdheden van de algemene vergadering moeten verplicht worden geregeld in het 

reglement van mede-eigendom89. Deze bevoegdheden bevatten minimaal de bevoegdheden 

die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. 

 

In het algemeen geldt dat de beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij 

volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige of de vertegenwoordigde mede-

                                                                                                                                       
82 M. STORME, Gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak (mandeligheid en 

appartementsrecht), Syllabus ten behoeve van het vak notarieel zaken- en contractenrecht, 2008-2009, 
http://webh01.ua.ac.be/storme/ZCR-appartementsrecht.pdf, 32. 
83 Art. 577-6, § 5 BW. 
84 Art. 577-6, § 3, eerste lid BW. 
85 Art. 577-6, § 3, tweede lid BW. 
86 Art. 577-6, § 4 BW. 
87 Art. 577-6, § 2, art. 577-8, § 4, 1° en art. 577-9, § 3 BW. 
88 Art. 577-4, § 1, derde lid, 3° en art. 577-8, § 4, 1° BW. 
89 Art. 577-4, § 1 BW. 
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eigenaars90, tenzij wanneer de wet of de statuten een gekwalificeerde meerderheid of de 

éénparigheid vereisen91. 

 

Behoudens strengere bepalingen in het reglement van mede-eigendom, beslist de algemene 

vergadering derhalve bij gekwalificeerde meerderheid en éénparigheid over de volgende 

aangelegenheden92 : 

 

1° bij meerderheid van drie vierden van de stemmen : 

- over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of 

het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft ; 

- over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van 

die waarover de syndicus kan beslissen ; 

- over de oprichting en de samenstelling van een raad van beheer die tot taak heeft de 

syndicus bij te staan en toezicht te houden op zijn beheer ; 

2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen : 

- over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de 

verdeling van de lasten van de mede-eigendom ; 

- over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel ervan ; 

- over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd 

gedeelte ingeval van gedeeltelijke vernietiging ; 

- over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om 

gemeenschappelijk te worden ; 

- over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen93. 

 

Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars beslist over elke wijziging 

van verdeling van de aandelen van de mede-eigendom, alsmede over elke beslissing van de 

algemene vergadering betreffende de volledige heropbouw van het onroerend goed. 

 

                                                
90 De meerderheden worden berekend op het aantal uitgebrachte stemmen, onthoudingen inbegrepen. 
91 Art. 577-6, § 6 BW. 
92 Art. 577-7, §§ 1 en 3 BW. 
93 Het is vreemd dat de algemene vergadering van mede-eigenaars toch bevoegdheden heeft over 
goederen/zaken die haar niet (kunnen) toebehoren (zie supra) maar wel de afzonderlijke mede-
eigenaars. 
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4.2.3.2. Relativiteit van de genomen beslissingen 

 

Zowel de mede-eigenaars94 als de bewoners die geen stemrecht hebben in de vergadering95, 

hebben het recht de beslissingen van de algemene vergadering aan het rechterlijk toezicht te 

onderwerpen binnen een termijn van drie maanden en dit met dien verstande dat de 

rechtsgrond voor beiden wel verschillend is. 

 

Bij de mede-eigenaar moet het gaan om een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige 

beslissing en bij de bewoners om beslissingen die een persoonlijk nadeel berokkenen. 

 

4.3. De syndicus 

 

4.3.1. De wijzen van benoeming 

 

4.3.1.1. Algemeen 

 

Art. 577-8, § 1, eerste lid BW bepaalt dat, wanneer de syndicus niet in het reglement van 

mede-eigendom werd aangesteld, hij benoemd wordt door de eerste algemene vergadering of 

bij ontstentenis daarvan, bij beslissing van de rechter, op verzoek van iedere mede-eigenaar. 

 

Gelet op het dwingend karakter van art. 577-8, § 1, eerste lid BW96, is de benoeming van een 

syndicus verplicht. 

 

De wet voorziet derhalve in verschillende wijzen waarop een syndicus kan worden benoemd, 

nl. in het reglement van mede-eigendom, door de algemene vergadering of door de 

vrederechter. 

 

4.3.1.2. De benoeming van een syndicus in het reglement van mede-eigendom 

 

De syndicus kan voorlopig worden benoemd in het reglement van mede-eigendom. 

 

Bij de oprichting van een nieuw gebouw heeft de bouwpromotor de mogelijkheid om een 

reglement van mede-eigendom aan te nemen en hierin een syndicus te benoemen97. De 

                                                
94 Art. 577-9, § 2 BW. 
95 Art. 577-10, § 4, zesde lid BW. 
96 Art. 577-14 BW. 
97 P. VAN DE WIELE en S. WINNYKAMIEN, Copropriété et syndic d’immeubles, Brussel, De 
Boeck, 1997, 93. 
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benoeming van een statutaire syndicus is niet verplicht, maar wel nuttig. De statutaire 

syndicus kan de gepaste begeleiding geven bij een geleidelijke ingebruikname van het 

gebouw door de mede-eigenaars en deze wegwijs maken in het functioneren van de 

appartementsmede-eigendom98. 

Overeenkomstig art. 577-8, § 1, tweede lid BW neemt het mandaat van de statutaire syndicus 

van rechtswege een einde op het moment van de eerste algemene vergadering, zelfs wanneer 

deze eerste algemene vergadering er niet in slaagt een syndicus te benoemen. 

 

Het gegeven dat de benoeming van een statutaire syndicus slechts voorlopig is, verhindert niet 

dat hij over alle wettelijke bevoegdheden beschikt en dat hij bijgevolg voorlopige 

overeenkomsten kan sluiten teneinde de gemeenschappelijke delen van het gebouw te 

beheren/onderhouden99. 

 

Art. 577-8, § 1, tweede lid BW tracht te verhinderen dat de bouwpromotor een bevriende 

syndicus voor een lange periode zou aanstellen. Dit zou immers de onafhankelijkheid van de 

syndicus in het gedrang kunnen brengen, voornamelijk op het vlak van de tienjarige 

aansprakelijkheid van de bouwpromotor100. 

 

Het beding in het reglement van mede-eigendom dat voorziet in de onherroepelijkheid van het 

mandaat gedurende een lange periode is derhalve nietig101. 

 

Het is evenwel toegelaten dat de eerste algemene vergadering de statutaire syndicus opnieuw 

benoemt102. 

 

Art. 577-6, § 5, tweede lid BW laat evenwel niet toe dat de bouwpromotor die in het bezit 

blijft van onverkochte kavels, in zijn hoedanigheid van mede-eigenaar, over een groter aantal 

stemmen beschikt in de algemene vergadering dan het totaal van de stemmen waarover de 

andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken. Op die manier zou de 

bouwpromotor de beslissing van de algemene vergadering immers naar zijn hand kunnen 

zetten. 

                                                
98 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 
170. 
99 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 
170. 
100 P. VAN DE WIELE en S. WINNYKAMIEN, Copropriété et syndic d’immeubles, Brussel, De 
Boeck, 1997, 93. 
101 P. VAN DE WIELE en S. WINNYKAMIEN, Copropriété et syndic d’immeubles, Brussel, De 
Boeck, 1997, 93. 
102 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et par l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (ed.), La copropriété forcée dans les immeubles ou groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 129. 
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TIMMERMANS merkt op dat het wenselijk is dat de bouwpromotor/mede-eigenaar zich bij 

de stemming in de algemene vergadering onthoudt. Bovendien bepaalt art. 2, § 3 van het KB 

van 21 oktober 1971 houdende uitvoering van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de 

woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen103 dat ‘de 

verkoper of de aannemer die eigenaar blijft van een gedeelte van een gebouw dat hij oplevert, 

bij de oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten geen der aan de mede-eigendom 

verbonden rechten uitoefent’104. 

 

4.3.1.3. De benoeming van een syndicus door de algemene vergadering 

 

De benoeming van de syndicus behoort tot één van de belangrijkste bevoegdheden van de 

algemene vergadering105. 

 

Hoewel art. 577-8, § 1, eerste lid BW het niet uitdrukkelijk vermeldt, is de algemene 

vergadering bevoegd om niet alleen de eerste syndicus te benoemen, maar ook diens 

opvolgers, indien de betrekking komt open te staan106. De algemene vergadering is bovendien 

het exclusief bevoegd orgaan om de syndicus te benoemen. Dit recht komt bijgevolg niet toe 

aan de raad van beheer107. 

 

Alvorens de algemene vergadering een syndicus kan benoemen, dient zij bijeengeroepen te 

worden. De eerste algemene vergadering wordt, al naargelang het geval, bijeengeroepen door 

de statutaire syndicus108, door de mede-eigenaars die minimum 1/5 van de aandelen in de 

gemeenschappelijke delen bezitten109 of door de vrederechter110. De daaropvolgende 

algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de in functie zijnde syndicus111, door de 

mede-eigenaars die minimum 1/5 van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten112 

of door de vrederechter113. 

                                                
103 KB 21 oktober 1971 houdende uitvoering van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de 
woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen, BS 4 november 1971, 
13116. 
104 R. TIMMERMANS, Syndicus van flatgebouwen, Mechelen, Kluwer, 2003, 61. 
105 H. DE LOOSE, G. DE PALMENAER, P. DE VROEDE, I. FEYS, F. HEYVAERT, M. MAUS en 
F. REYNAERT, Het mede-eigendomsrecht geactualiseerd, Brugge, die Keure, 1996, 22. 
106 H. VANDENBERGHE (ed.), De nieuwe wet op de Appartemenstmedeëigendom, referatenbundel 

van de studienamiddag K.U. Leuven Rechtsfaculteit 4 november 1994, Leuven, Jura Falconis Libri, 
1995, 98. 
107 Vred. Aalst (I) 21 december 1999, T.App. 2000, afl. 2, 34 ; Vred. Brugge (II) 26 oktober 1995, 
T.App. 1997, afl. 2, 34. 
108 Art.  577-8, § 4, 1° BW. 
109 Art. 577-6, § 2 BW. 
110 Art. 577-9, § 3 BW. 
111 Art.  577-8, § 4, 1° BW. 
112 Art. 577-6, § 2 BW. 
113 Art. 577-9, § 3 BW. 
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De wet bepaalt niet binnen welke termijn de algemene vergadering moet plaatsvinden. 

Het reglement van mede-eigendom bepaalt de datum van de eerste algemene vergadering, 

alsook het tijdstip van de daaropvolgende gewone algemene vergaderingen, die doorgaans één 

keer per jaar plaatsvinden114. 

 

Ingeval het een gebouw in oprichting betreft, geldt, volgens KADANAR, het tijdstip waarop 

de gemene delen voorlopig opgeleverd dienen te worden als limietdatum voor het 

plaatsvinden van de eerste algemene vergadering115. 

 

De algemene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige 

of vertegenwoordigde mede-eigenaars, tenzij het reglement van mede-eigendom het anders 

bepaalt116 . 

 

Art. 577-4, § 1, tweede lid, 4° BW bepaalt immers dat het reglement van mede-eigendom de 

wijze van benoeming moet voorschrijven. Hierbij kan gedacht worden aan de 

benoemingsvoorwaarden, aan de benoemingsprocedure maar ook aan de vereiste 

meerderheid. 

 

4.3.1.4. De benoeming van een syndicus door de vrederechter 

 

Art. 577-8, § 1 BW voorziet tenslotte in de mogelijkheid dat de syndicus benoemd wordt door 

de vrederechter en dit op vraag van iedere mede-eigenaar. 

 

De vrederechter zal dergelijk verzoek met de grootste voorzichtigheid en een zekere 

terughoudendheid dienen te beoordelen117. 

 

De wettekst stelt immers uitdrukkelijk dat de benoeming door de vrederechter pas geschiedt 

bij ontstentenis van een benoeming door de algemene vergadering. 

 

De verzoekende mede-eigenaar zal aan de vrederechter moeten kunnen aantonen dat de 

benoeming van de syndicus niet behandeld is geweest op de algemene vergadering, dat er 

                                                
114 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et par l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (ed.), La copropriété forcée dans les immeubles ou groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 130. 
115 M. KADANAR, ‘Le projet de loi sur la copropriété’, Rev.dr.ULB 1992, afl. 1, 126, voetnoot nr. 9. 
116 Art. 577-6, § 6 BW. 
117 H. DE LOOSE, G. DE PALMENAER, P. DE VROEDE, I. FEYS, F. HEYVAERT, M. MAUS en 
F. REYNAERT, Het mede-eigendomsrecht geactualiseerd, Brugge, die Keure, 1996, 22. 
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geen beslissing werd genomen, dat de kandidaat het vereiste aantal stemmen niet heeft 

gehaald of dat de gekozen syndicus zijn benoeming heeft geweigerd118. 

 

Indien de rechter een syndicus benoemt, wordt aanbevolen dat hij de bevoegdheden van de 

syndicus beperkt tot deze voorzien in artikel 577-8, § 4, 1° en 4° BW, meer bepaald het 

bijeenroepen van de algemene vergadering met als agendapunt ‘de aanstelling van een 

syndicus’ en het nemen van alle bewarende maatregelen en het treffen van alle daden van 

voorlopig beheer tot aan het plaatsvinden van de algemene vergadering119 . 

 

De rechter kan eveneens een termijn opleggen waarbinnen de syndicus de algemene 

vergadering moet bijeenroepen, op voorwaarde dat het reglement van mede-eigendom 

hierover niets bepaalt120. Op die manier behoudt de algemene vergadering haar autonomie en 

kan zij vervolgens zelf een syndicus benoemen. 

 

Ook al bepaalt de wet het niet uitdrukkelijk, toch moet aangenomen worden dat de opdracht 

van de syndicus die aangesteld werd door de vrederechter, van rechtswege eindigt op het 

moment dat de syndicus, benoemd door de algemene vergadering, zijn mandaat heeft 

aanvaard121. 

 

4.3.1.5. De voorlopige syndicus 

 
Zowel de rechter122 als de algemene vergadering123 kunnen een voorlopige syndicus 

benoemen. 

 

Art. 577-8, § 7 BW bepaalt dat de rechter, op verzoek van iedere mede-eigenaar, een 

voorlopige syndicus kan aanwijzen bij verhindering of in gebreke blijven van de syndicus. 

 

Vooreerst kan de rechter een voorlopige syndicus aanwijzen bij ‘verhindering van de 

syndicus’. Hiermee bedoelt men de fysieke afwezigheid van de syndicus door bv. ziekte of 

vakantie124. Daarnaast kan de rechter optreden wanneer de syndicus ‘in gebreke blijft’. 

                                                
118 R. TIMMERMANS, Syndicus van flatgebouwen, Mechelen, Kluwer, 2003, 68. 
119 R. TIMMERMANS, Syndicus van flatgebouwen, Mechelen, Kluwer, 2003, 68. 
120 H. DE LOOSE, G. DE PALMENAER, P. DE VROEDE, I. FEYS, F. HEYVAERT, M. MAUS en 
F. REYNAERT, Het mede-eigendomsrecht geactualiseerd, Brugge, die Keure, 1996, 23. 
121 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 131. 
122 Art. 577-8, § 7 BW. 
123 Art. 577-8, § 6 BW. 
124 L. WYNANT, “De syndicus en het beheer van het appartementsgebouw. Opdracht en 
aansprakelijkheid”, in H. VANDENBERGHE (Ed.), De nieuwe wet op de appartementsmedeëigendom, 
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De syndicus blijft in gebreke wanneer zijn gedrag indruist tegen het principe van de 

uitvoering te goeder trouw van de lastgevingovereenkomst125. Dit is o.m. het geval wanneer :  

 

- de syndicus nalaat een verzekeringspolis te onderschrijven126 ;  

- de syndicus de rekeningen niet betaalt127 ; 

- de syndicus de beslissingen zoals opgenomen in de notulen niet uitvoert128 ; 

- de syndicus zichzelf commissielonen bedingt bij het uitbesteden van opdrachten129 ; 

- de syndicus niet ingaat op de vraag van drie mede-eigenaars om zijn ontslag op de 

dagorde van een geplande algemene vergadering te plaatsen130 ; 

- de syndicus zich zonder toestemming van de raad van beheer, tot een andere 

verzekeringsmaatschappij wendt dan deze die de lopende overeenkomsten beheert131 ; 

- … 

 

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat het aanwijzen van een voorlopige syndicus 

door de rechter het bestaan van een regelmatig aangestelde syndicus veronderstelt132. Zo stelt 

de vrederechter te Charleroi dat art. 577-8, § 7 BW niet kan worden aangewend wanneer er 

geen syndicus is133. 

 

De vrederechter te Borgerhout daarentegen oordeelde dat art. 577-8, § 7 B.W. naar analogie 

kan worden toegepast wanneer : 

 

- het mandaat van de syndicus van rechtswege is beëindigd of als de duurtijd van zijn 

mandaat is verlopen en er in beide gevallen geen nieuwe syndicus is aangewezen ;  

- de syndicus wordt afgezet door de algemene vergadering en deze nalaat in zijn 

vervanging te voorzien. 

 

                                                                                                                                       
referatenbundel van de studienamiddag K.U. Leuven Rechtsfaculteit 4 november 1994, Leuven, Jura 
Falconis Libri, 1995, 107. 
125 C. ENGELS, “De gedwongen mede-eigendom als bijzaak van gebouwen of groepen van 
gebouwen”, in C. ENGELS, G. VERSCHELDEN, C. CLIJMANS et al., Rechtskroniek voor het 

Notariaat, deel 6, Brugge, die Keure, 2005, 174. 
126 Vred. Leuven (II) 5 oktober 2004, T.App. 2005, afl. 1, 40. 
127 Vred. Leuven (I) 27 maart 2003, T.App. 2003, afl. 3, 27. 
128 Vred. Leuven (I) 27 maart 2003, T.App. 2003, afl. 3, 27. 
129 Vred. Aalst (I) 7 december 1999, RW 2000-2001, 1351, noot. 
130 Vred. Aalst (I) 25 februari 1997, T.App. 1999, afl. 2, 43. 
131 Vred. Aalst (I) 7 december 1999, RW 2000-2001, 1351, noot. 
132 C. ENGELS, “De gedwongen mede-eigendom als bijzaak van gebouwen of groepen van 
gebouwen”, in C. ENGELS, G. VERSCHELDEN, C. CLIJMANS et al., Rechtskroniek voor het 

Notariaat, deel 6, Brugge, die Keure, 2005, 175. 
133 Vred. Charleroi 18 juli 2001, JLMB 2001, 1547. 



 35 

In deze gevallen kan een voorlopige syndicus worden benoemd met de beperkte opdracht een 

algemene vergadering bijeen te roepen met als agendapunt de benoeming van een syndicus. In 

het besproken vonnis werd hiertoe echter niet overgegaan omdat er reeds een algemene 

vergadering was bijeengeroepen door 1/5 van de mede-eigenaars134. 

 

De aanstelling van een voorlopige syndicus door de rechter wordt eveneens gerechtvaardigd 

door feitelijke omstandigheden die het bestaan van belangrijke meningsverschillen tussen de 

mede-eigenaars bewijzen. In een concreet geval verlamden deze meningsverschillen de 

administratieve procedure die voorafging aan werken noodzakelijk om het gebouw in mede-

eigendom te beschermen als cultuurhistorisch erfgoed. De aanstelling van een voorlopige 

syndicus drong zich zonder verwijl op rekening houdend met het ultimatum van het Waals 

Instituut voor het erfgoed met de bedoeling de juridische toestand van de mede-eigendom 

duidelijk te maken135. 

 

De aanwijzing van een voorlopige syndicus door de (vrede)rechter136 geschiedt op verzoek 

van een mede-eigenaar137.  

 

De vordering moet bij verzoekschrift worden ingeleid138. Indien er een in functie zijnde 

syndicus is, geschiedt de vordering bij tegensprekelijk verzoekschrift teneinde diens rechten 

van verdediging te waarborgen139. Het in het geding roepen van de in functie zijnde syndicus 

maakt een ontvankelijkheidsvoorwaarde uit140. De vordering geschiedt bij dagvaarding indien 

de vordering nog andere elementen omvat (bv. de afgifte van documenten op straffe van een 

dwangsom)141. 

 

                                                
134 Vred. Borgerhout 23 februari 1998, T.App. 1998, afl. 2, 33. C. ROBBE en J. EYLENBOSCH, 
Mede-eigendom, Algemene vergadering, Raad van Beheer en Syndicus in appartementsgebouwen, 
Brussel, Auxis N.V., 2000, 179. 
135 Rb. Verviers (KG) 13 februari 2003, T.Vred. 2003, 288, noot C. MOSTIN. 
136 Art. 594, 21° Ger.W. 
137 Het recht om de aanwijzing van een voorlopig syndicus te vorderen, werd door de Senaat beperkt tot 
‘iedere mede-eigenaar’, daar waar de Kamer van Volksvertegenwoordigers dit recht oorspronkelijk 
verleende aan ‘iedere belanghebbende’. C. ROBBE en J. EYLENBOSCH, Mede-eigendom, Algemene 

vergadering, Raad van Beheer en Syndicus in appartementsgebouwen, Brussel, Auxis N.V., 2000, 180. 
138 Vred. Brugge 4 april 2002, Res Jur.Imm. 2002, 346, noot N. CRAMA en J. LAMBERS ; Vred. 
Charleroi (II) 6 april 2000, T.Vred. 2000, 343 ; Vred. Brussel (II) 22 december 1999, T.Vred. 2000, 
340. 
139 De vordering strekkende tot aanstelling van een syndicus wordt daarentegen ingesteld bij éénzijdig 
verzoekschrift aangezien er nog geen syndicus in functie is die zich dient te verdedigen. A. CLABOTS, 
Heibel in het appartementsgebouw, Antwerpen, Maklu, 2008, 44-45. 
140 Vred. Veurne 6 augustus 1998, T.App. 1999, afl. 2, 37. 
141 Vred. Merksem 12 juni 1996, T.Vred. 2000, 346. 
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De aanstelling van een voorlopige syndicus kan gevorderd worden bij eenzijdig 

verzoekschrift indien er geen in functie zijnde syndicus is142. 

 

HANNEQUART stelt dat art. 577-8, § 7 BW de situatie beoogt waarbij de syndicus in 

gebreke blijft én de algemene vergadering er niet in slaagt om het mandaat van de in functie 

zijnde syndicus te herroepen en een nieuwe syndicus te benoemen143. Hij verwijst hierbij naar 

de parlementaire voorbereiding144. In dezelfde zin oordeelde de vrederechter te Nieuwpoort145. 

Volgens de vrederechter raakt de identiteit van de syndicus het belang van alle mede-

eigenaars en behoort de interne geschillenregeling primordiaal in de algemene vergadering te 

gebeuren. De tussenkomst van de rechter is hieraan ondergeschikt en pas gerechtvaardigd 

wanneer de algemene vergadering haar beslissingsbevoegdheid niet of niet behoorlijk 

uitoefent. 

 

De vrederechter te Merksem merkt echter op dat het voor de gegrondheid van de vordering 

niet noodzakelijk is dat de algemene vergadering niet bijeengeroepen kon worden of het 

aanwezigheidsquorum niet bereikt kon worden146. 

 

De rechter die een voorlopige syndicus aanwijst, kan deze belasten met alle wettelijke 

bevoegdheden zodat deze de facto de plaats inneemt van de in functie zijnde syndicus147. Aan 

de voorlopige syndicus kan ook een meer beperkte opdracht worden gegeven. In dit geval 

blijft de in functie zijnde syndicus bevoegd voor het overige. 

 

De aanwijzing van een voorlopige syndicus is in elk geval tijdelijk. De rechter dient de duur 

van het mandaat van de voorlopige syndicus te bepalen. De rechter moet hiertoe de exacte 

datum waarop het mandaat een einde neemt, dan wel de exacte duur van het mandaat, 

uitgedrukt in dagen en maanden, vermelden148. 

 

Naast de rechter, kan ook de algemene vergadering een voorlopige syndicus benoemen.  

 
                                                
142 Vred. Wolvertem, 2 september 1996, T.App. 1996, afl. 4, 25. 
143 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 151. 
144 Memorie van Toelichting, Parl.St.  Kamer, zitting 1990-91, 1756/1, 28. 
145 Vred. Nieuwpoort 15 december 1998, T.App. 1999, afl. 2, 35. 
146 Vred. Merksem 17 februari 2000, RW 2001-2002, 67. 
147 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 151. 
148 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 152. 
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Art. 577-8, § 6 BW bepaalt dat de algemene vergadering, voor een welbepaalde duur of voor 

welbepaalde doeleinden, een voorlopige syndicus kan toevoegen indien zij dit wenst. 

 

Het is derhalve de algemene vergadering zelf die beslist in welke gevallen zij een voorlopige 

syndicus toevoegt. 

 

Het woord ‘toevoegen’ is misleidend aangezien de voorlopige syndicus de hem toegekende 

bevoegdheden alleen, d.w.z. onafhankelijk van de in functie zijnde syndicus, uitoefent. 

 

De algemene vergadering kan de voorlopige syndicus belasten met de uitoefening van alle 

wettelijke bevoegdheden. De algemene vergadering zal evenwel dienen te bepalen voor welke 

duur149.  

 

Wanneer de algemene vergadering de syndicus belast met de uitoefening van welbepaalde 

bevoegdheden, dient geen duurtijd van zijn mandaat bepaald te worden150. 

 

4.3.2. De benoemingsvoorwaarden 

 

4.3.2.1. Algemeen 

 

De appartementenwet legt geen benoemingsvoorwaarden op, noch bijzondere kwalificaties, 

voor de uitoefening van het mandaat van syndicus151. 

 

Behoudens beperkingen in het reglement van mede-eigendom kan zowel een mede-

eigenaar152 (niet professioneel) als een derde (professioneel) tot syndicus worden benoemd. 

 

Bovendien kan de syndicus zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn. 

 

In ieder geval kan er slechts één syndicus zijn en wordt een college van syndici uitgesloten153. 

 

                                                
149 Art. 577-8, § 6 BW bepaalt dat een voorlopig syndicus wordt toegevoegd ‘voor een welbepaalde 
duur of voor welbepaalde doeleinden’. Indien de algemene vergadering geen welbepaalde doeleinden 
verbindt aan de opdracht van de voorlopige syndicus dient zij wel de duur van de opdracht te bepalen. 
150 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 152-153. 
151 H. DE LOOSE, G. DE PALMENAER, P. DE VROEDE, I. FEYS, F. HEYVAERT, M. MAUS en 
F. REYNAERT, Het mede-eigendomsrecht geactualiseerd, Brugge, die Keure, 1996, 26. 
152 Voorz. Kh. Veurne 5 april 2000, T.App. 2004, afl. 2, 15 ; Voorz. Kh. Leuven 9 juni 1998, T.App. 
1998, afl. 4, 31. 
153 Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1756/1, 26. 
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4.3.2.2. Een professionele syndicus – Het KB van 6 september 1993 tot bescherming 

van de beroepstitel en van de  uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar 

 

Een professionele syndicus is onderworpen aan het KB van 6 september 1993 tot 

bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van 

vastgoedmakelaar154 . 

 

Art. 3, 2°, b) van het KB stelt immers : “oefent de beroepswerkzaamheid van 

vastgoedmakelaar uit, hij die zich gewoonlijk, als zelfstandige en voor rekening van derden 

bezighoudt met : b. ofwel het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom”. 

 

Een syndicus dient bijgevolg ingeschreven te zijn bij het Beroepsinstituut van 

vastgoedmakelaars voorzover hij gewoonlijk, als zelfstandige syndicus optreedt voor rekening 

van derden en voorzover hij geen mede-eigenaar is. 

 

Art. 4.2 van het KB bepaalt dat de persoon die bij de uitoefening van de in art. 3, 2°, b) van 

het KB bedoelde activiteiten slechts zijn familiepatrimonium beheert of het patrimonium 

waarvan hij mede-eigenaar is, of het patrimonium van de vennootschap waarvan hij 

aandeelhouder of vennoot is, niet onder het toepassingsgebied van het KB valt. 

 

Personen die de activiteiten zoals bedoeld in art. 3, 2°, b) van het KB uitoefenen in het kader 

van een reeds gereglementeerd beroep waarbij zij onderworpen zijn aan het disciplinair 

toezicht van een beroepsinstantie, zijn evenmin onderworpen aan het KB. Hierbij kan gedacht 

worden aan advocaten, boekhouders en fiscalisten, gezworen landmeter-experts en 

notarissen155. 

 

Gerechtsdeurwaarders kunnen niet als syndicus optreden156. Architecten en bedrijfsrevisoren 

kunnen enkel optreden als niet professionele syndicus in het gebouw waar zij mede-eigenaar 

zijn of hun kantoor hebben157. 

 

De professionele syndicus die onder het toepassingsgebied valt van het KB dient houder te 

zijn van de door het KB vereiste titels, diploma’s en certificaten. Ook is hij verplicht om een 

passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten158. 

                                                
154 KB 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van 
vastgoedmakelaar, BS 13 oktober 1993, 22447. 
155 F. MOEYKENS en H. DE LOOSE, Praktische leidraad voor de syndicus, Gent, Story Publishers, 
2007, 14. 
156 Art. 518 Ger.W. 
157 R. TIMMERMANS, Syndicus van flatgebouwen, Mechelen, Kluwer, 2003, 24. 
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4.3.3. De aanvaarding van de benoeming 

 

Hoewel de wet dit niet uitdrukkelijk bepaalt, wordt aangenomen dat de benoeming pas 

uitwerking krijgt, ongeacht de wijze van benoeming, wanneer de syndicus deze aanvaardt159. 

 

De aanvaarding kan uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn160. 

 

Het uitvoeren van de door de wet en de statuten toegewezen opdrachten kan aanzien worden 

als een stilzwijgende aanvaarding. 

 

Niettemin gebeurt de aanvaarding in de praktijk meestal uitdrukkelijk, nl. door de 

ondertekening van een overeenkomst (een zgn. syndicusovereenkomst161) met de vereniging 

van mede-eigenaars. 

 

4.3.4. De bekendmaking van de benoeming 

 

Art. 577-8, § 2 BW voorziet in een verplichte bekendmaking van de benoeming van de 

syndicus. Deze bekendmaking beoogt iedere belanghebbende dadelijk de gewenste 

inlichtingen te verschaffen over de syndicus162. 

 

De bekendmaking geschiedt binnen de acht dagen na de benoeming door een uittreksel uit de 

akte van benoeming aan de ingang van het gebouw, waar de zetel van de vereniging van 

mede-eigenaars gevestigd is, aan te plakken163. 

 

                                                                                                                                       
158 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 129. 
159 D. MEULEMANS, “De rechtspersoon, de algemene vergadering en de syndicus”, in H. CASMAN, 
C. ENGELS, D. MEULEMANS en C. VAN HEUVERSWYN, De gedwongen medeëigendom van 

gebouwen of groepen van gebouwen, Recyclagedagen 1995 van de Nederlandstalige Raad van de 

Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, Gent, Mys & Breesch, 1995, 108-109. 
160 R. TIMMERMANS, Syndicus van flatgebouwen, Mechelen, Kluwer, 2003, 69. 
161 In de praktijk gaat de benoeming van een syndicus gepaard met het opstellen van een 
syndicusovereenkomst. Deze overeenkomst gesloten tussen de vereniging van mede-eigenaars 
(vertegenwoordigd door hetzij alle mede-eigenaars, hetzij één of meerdere eigenaars die optreden als 
lasthebber van de overige mede-eigenaars) en de syndicus regelt minimaal de volgende 
aangelegenheden : de identiteit van de partijen, de aanvang en de duur van de overeenkomst, de 
verbrekings- en/of de verlengingsmodaliteiten, de kantoororganisatie van de syndicus, de omschrijving 
van de gewone en buitengewone prestaties, de erelonen en kostenvergoedingen, de 
dechargemodaliteiten. R. TIMMERMANS, Appartementsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 463. 
162 H. DE LOOSE, G. DE PALMENAER, P. DE VROEDE, I. FEYS, F. HEYVAERT, M. MAUS en 
F. REYNAERT, Het mede-eigendomsrecht geactualiseerd, Brugge, die Keure, 1996, 99. 
163 Art. 577-8, § 2 BW. 
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Deze aanplakking dient een blijvend karakter te hebben, wat betekent dat de bekendmaking 

op onveranderlijke wijze gehandhaafd moet blijven tijdens de volledige duurtijd van de 

opdracht van de syndicus. 

 

De akte van benoeming zal hetzij het reglement van mede-eigendom, hetzij het proces-

verbaal van de algemene vergadering, hetzij het vonnis van de vrederechter zijn. 

 

Het uittreksel vermeldt de datum van de benoeming, evenals de naam, de voornamen, het 

beroep en de woonplaats van de syndicus164. Eveneens dient het uittreksel aangevuld te 

worden met alle andere aanwijzingen die het iedere belanghebbende mogelijk maken 

onverwijld met de syndicus in contact te treden. Het wordt aanbevolen dat ook het 

telefoonnummer van de syndicus wordt vermeld165. 

 

Het uittreksel vermeldt daarenboven de plaats waar, op de zetel van de vereniging van mede-

eigenaars, het reglement van orde en het register met de beslissingen van de algemene 

vergadering kunnen worden geraadpleegd. 

 

De aanplakking gebeurt door toedoen van de syndicus166. 

 

4.3.5. De duur van de opdracht 

 

Overeenkomstig art. 577-4, § 1, derde lid, 4° BW wordt de duur van het mandaat van de 

syndicus bepaald in het reglement van mede-eigendom.  

 

Art. 577-8, § 1, derde lid BW legt evenwel een maximumduur op : de duur van het mandaat 

van de syndicus kan in geen geval meer dan vijf jaar bedragen. Art. 577-8, § 1, derde lid BW 

is van dwingend recht waardoor het reglement van mede-eigendom er niet kan van 

afwijken167. 

 

Het mandaat van de syndicus kan verlengd worden met een maximumduur van vijf jaar168. 

                                                
164 Of indien het gaat om een vennootschap : haar rechtsvorm, haar naam en firma, evenals haar 
maatschappelijke zetel. 
165 D. MEULEMANS, “De rechtspersoon, de algemene vergadering en de syndicus”, in H. CASMAN, 
C. ENGELS, D. MEULEMANS en C. VAN HEUVERSWYN, De gedwongen medeëigendom van 

gebouwen of groepen van gebouwen, Recyclagedagen 1995 van de Nederlandstalige Raad van de 

Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, Gent, Mys & Breesch, 1995, 110. 
166 Art. 577-8, § 2, derde lid BW. 
167 Art. 577-14 BW. 
168 Art. 577-8, § 1, derde lid BW. 
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Een verlenging van het mandaat van de syndicus geschiedt niet stilzwijgend maar wel door 

een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering169. 

 

Behoudens een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering kan de syndicus geen 

verbintenissen aangaan voor een termijn die de duur van zijn mandaat te boven gaat170. 

 

4.3.6. Het einde van de opdracht 

 

Er zijn verschillende wijzen waarop een einde kan komen aan de opdracht van de syndicus. 

 

De opdracht van de syndicus eindigt bij het verstrijken van de duur die voorafgaandelijk was 

bepaald in het reglement van mede-eigendom, indien de opdracht niet verlengd wordt171. 

 

Zoals hierboven reeds werd opgemerkt eindigt het mandaat van de statutaire syndicus 

evenwel op het ogenblik van de eerste algemene vergadering, ongeacht de duur die in het 

reglement van mede-eigendom werd bepaald172. 

 

Het mandaat van de syndicus, benoemd door de vrederechter, eindigt van rechtswege op het 

ogenblik dat de syndicus, benoemd door de algemene vergadering, zijn mandaat heeft 

aanvaard173. 

 

De algemene vergadering kan de syndicus op ieder ogenblik ontslaan174. De algemene 

vergadering dient het ontslag van de syndicus niet te motiveren maar moet wel haar 

contractuele verplichtingen naleven, bv. wanneer de syndicus in zijn overeenkomst met de 

vereniging van mede-eigenaars een opzeggingsvergoeding heeft bedongen175. Over het 

                                                
169 Rb. Brussel 3 november 2004, T.App. 2005, afl. 2, 30 ; S. SNAET, “Over de 
vertegenwoordigingsmacht van een syndicus die na de beëindiging van zijn mandaat in functie blijft” 
(noot onder Vred. Sint-Truiden 27 maart 1997), AJT 1998-99, 168. 
170 Art. 577-8, § 1, vierde lid BW. 
171 L. WYNANT, “De syndicus en het beheer van het appartementsgebouw. Opdracht en 
aansprakelijkheid”, in H. VANDENBERGHE (Ed.), De nieuwe wet op de appartementsmedeëigendom, 

referatenbundel van de studienamiddag K.U. Leuven Rechtsfaculteit 4 november 1994, Leuven, Jura 
Falconis Libri, 1995, 101. 
172 Art. 577-8, § 1, tweede lid BW. 
173 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 131. 
174 Art. 577-8, § 6 BW. 
175 L. WYNANT, “De syndicus en het beheer van het appartementsgebouw. Opdracht en 
aansprakelijkheid”, in H. VANDENBERGHE (Ed.), De nieuwe wet op de appartementsmedeëigendom, 

referatenbundel van de studienamiddag K.U. Leuven Rechtsfaculteit 4 november 1994, Leuven, Jura 
Falconis Libri, 1995, 102. 
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ontslag van de syndicus wordt gestemd met een gewone meerderheid, tenzij het reglement 

van mede-eigendom een bijzondere meerderheid zou vereisen176. 

 

De syndicus heeft zelf ook de mogelijkheid om op ieder ogenblik ontslag te nemen. Hij moet 

de vereniging van mede-eigenaars daarvan op de hoogte brengen opdat deze in zijn 

vervanging zou kunnen voorzien. Tot aan de vervanging oefent de syndicus zijn opdracht 

verder uit om de normale werking van de vereniging van mede-eigenaars te waarborgen177. 

 

De opdracht neemt vervolgens ook een einde ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, 

kennelijk onvermogen of faillissement van de syndicus178 . 

 

De functie van syndicus eindigt in beginsel bij de ontbinding van de vereniging van mede-

eigenaars179. Art. 577-13, § 2, tweede lid BW bepaalt evenwel dat de syndicus belast is met de 

vereffening van de vereniging van mede-eigenaars indien de algemene vergadering nalaat 

vereffenaars aan te wijzen.  

 

Tenslotte heeft de nietigverklaring van de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering 

het einde van de opdracht van de syndicus tot gevolg180. 

                                                
176 C. ROBBE en J. EYLENBOSCH, Mede-eigendom, Algemene vergadering, Raad van Beheer en 

Syndicus in appartementsgebouwen, Brussel, Auxis N.V., 2000, 175. 
177 L. WYNANT, “De syndicus en het beheer van het appartementsgebouw. Opdracht en 
aansprakelijkheid”, in H. VANDENBERGHE (Ed.), De nieuwe wet op de appartementsmedeëigendom, 

referatenbundel van de studienamiddag K.U. Leuven Rechtsfaculteit 4 november 1994, Leuven, Jura 
Falconis Libri, 1995, 101. 
178 L. WYNANT, “De syndicus en het beheer van het appartementsgebouw. Opdracht en 
aansprakelijkheid”, in H. VANDENBERGHE (Ed.), De nieuwe wet op de appartementsmedeëigendom, 

referatenbundel van de studienamiddag K.U. Leuven Rechtsfaculteit 4 november 1994, Leuven, Jura 
Falconis Libri, 1995, 103. 
179 Art. 577-12 BW. 
180 H. VANDENBERGHE (ed.), De nieuwe wet op de appartementsmedeëigendom, referatenbundel 

van de studienamiddag K.U. Leuven Rechtsfaculteit 4 november 1994, Leuven, Jura Falconis Libri, 
1995, 103. 
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4.3.7. Bevoegdheden 

 

4.3.7.1. Wettelijke, statutaire en conventionele bevoegdheden 

 

De syndicus put zijn bevoegdheden uit de wet, het reglement van mede-eigendom en de 

beslissingen van de algemene vergadering. 

 

De appartementenwet zelf legt de syndicus een aantal verplichte bevoegdheden op181 . 

 

Het reglement van mede-eigendom kan de syndicus bijkomende bevoegdheden verlenen. Art. 

577-4, § 1, 4° BW bepaalt nl. dat het reglement van mede-eigendom de omvang van de 

bevoegdheden van de syndicus dient te bepalen. Bovendien vangt art. 577-8, § 4 BW aan met 

de woorden ‘ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt 

toegekend’. 

 

Tenslotte kunnen aan de syndicus op conventionele wijze bepaalde opdrachten worden 

toegekend. 

 

Hoewel de wet het niet uitdrukkelijk bepaalt, wordt aangenomen dat de algemene vergadering 

de syndicus bevoegdheden kan toekennen, op voorwaarde dat het reglement van mede-

eigendom dit niet verbiedt en op voorwaarde dat de algemene vergadering hierbij haar eigen 

bevoegdheid niet overschrijdt. 

 

Dit wordt afgeleid uit art. 577-6, § 7 BW waarin sprake is van een lasthebber van de 

vereniging van mede-eigenaars, zonder exclusieve verwijzing naar de syndicus, en uit art. 

577-8, § 5 BW dat stelt dat de syndicus zijn bevoegdheid slechts kan overdragen met 

toestemming van de algemene vergadering. 

 

De algemene vergadering kan in de hoedanigheid hetzij van een zuivere lasthebber, hetzij van 

een instantie van de vereniging van mede-eigenaars de syndicus belasten met de uitoefening 

van bevoegdheden die zij zelf tot opdracht heeft182. 

                                                
181 Art. 577-8, § 4, 1°- 8° BW, art. 577-9, § 1 BW, art. 577-10, § 2-4 BW, art. 577-11, § 1 BW en art. 
577-13, § 2 BW. 
182 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 104. 
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De syndicus kan ook bevoegdheden putten uit een overeenkomst met een mede-eigenaar. In 

dit geval treedt de syndicus op als de mandataris van de bedoelde mede-eigenaar en niet als 

mandataris van de vereniging van mede-eigenaars183. 

 

4.3.7.2. De wettelijke bevoegdheden van de syndicus 

 

4.3.7.2.1. Algemeen 

 

De wettelijke bevoegdheden van de syndicus kunnen grotendeels opgesplitst worden in 

enerzijds een beheersbevoegdheid en anderzijds een vertegenwoordigingsbevoegdheid184. 

 

De vertegenwoordigingsbevoegdheid is algemeen terwijl de beheersbevoegdheid beperkt is. 

Dit laatste volgt uit de lezing van de wet zelf185. 

 

Het uitvoeren van de wettelijke bevoegdheden impliceert het stellen van een aantal 

bijkomende handelingen die noodzakelijk zijn om deze bevoegdheden te kunnen uitvoeren186. 

Bij de analyse van de wettelijke bevoegdheden zullen deze handelingen eveneens toegelicht 

worden. 

 

4.3.7.2.2. Het bijeenroepen van de algemene vergadering  

 

Art. 577-8, § 4, 1° BW bepaalt dat de syndicus de algemene vergadering moet bijeenroepen 

op de door het reglement van mede-eigendom vastgestelde dagen of telkens als er dringend in 

het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen. 

 

Het bijeenroepen van de algemene vergadering houdt in dat de syndicus alle stemgerechtigde 

mede-eigenaars uitnodigt om de algemene vergadering bij te wonen. 

 

                                                
183 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 6. 
184 C. ENGELS, “Krachtlijnen van de gedwongen medeëigendom en de appartementsmedeëigendom”, 
in H. CASMAN, C. ENGELS, D. MEULEMANS en C. VAN HEUVERSWYN, De gedwongen 

medeëigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, Recyclagedagen 1995 van de 

Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, Gent, Mys & Breesch, 
1995, 26.  
185 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 108-109. 
186 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 102. 
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De precieze opdracht van de syndicus verschilt naargelang hij een gewone of buitengewone 

vergadering bijeenroept. 

 

De syndicus roept de gewone algemene vergadering bijeen op de door het reglement van 

mede-eigendom vastgestelde dagen. Het reglement van mede-eigendom moet niet alleen de 

data vermelden waarop er een gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen maar 

overeenkomstig art. 577-4, § 1, 3° BW ook alle regels betreffende de wijze van bijeenroeping. 

 

De syndicus heeft ter zake niet de minste vrijheid en moet de datum strikt respecteren.  

Bij niet naleving van de in het reglement van mede-eigendom voorziene oproepingstermijn, 

kan iedere mede-eigenaar de nietigheid van de algemene vergadering inroepen187. Dezelfde 

sanctie geldt wanneer de syndicus de in het reglement van mede-eigendom voorziene 

oproepingswijze niet respecteert188. 

 

CLABOTS merkt evenwel op dat een onregelmatige oproeping niet noodzakelijk betekent dat 

de algemene vergadering nietig wordt verklaard. De mede-eigenaar die de nietigverklaring 

vordert en zich beroept op de onregelmatige oproeping, moet immers aantonen dat zijn 

belangen door deze onregelmatige handeling werden geschaad189. 

 

Wanneer de syndicus een buitengewone vergadering wil bijeenroepen waarvan de datum niet 

is vermeld in het reglement van mede-eigendom, moet hij het dringend karakter ervan 

aantonen. De syndicus beoordeelt in dit geval zelf de noodzaak en de opportuniteit van het 

bijeenroepen van de algemene vergadering190. 

 

Dit is eveneens het geval wanneer één of meer eigenaars de syndicus verzoeken om een 

buitengewone vergadering bijeen te roepen. Ook hier beoordeelt de syndicus de opportuniteit 

en het dringend karakter en kan hij het verzoek derhalve weigeren191 . 

 

                                                
187 Vred. Bilzen 14 juni 2004, T.App. 2004, afl. 4, 45 ; F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en Larcier, 2006, 7. 
188 Vred. Beringen 23 december 2005, T.App. 2007, afl. 2, 14 ; Vred. Leuven (I) 8 april 2004, T. App. 
2004, afl. 4, 44. 
In beide gevallen werd een algemene vergadering nietig verklaard omdat de syndicus de in het 
reglement van mede-eigendom voorziene uitnodiging (een uitnodiging per aangetekend schrijven) niet 
was nagekomen. 
189 Rb. Brussel 10 februari 2006, T.App. 2006, afl. 3, 56 ; A. CLABOTS, Heibel in het 

appartementsgebouw, Antwerpen, Maklu, 2008, 45. 
190 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 8. 
191 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 110. 
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De syndicus is weliswaar aansprakelijk voor de schade van de mede-eigenaars als gevolg van 

de nalatigheid of de onterechte weigering om een buitengewone algemene vergadering bijeen 

te roepen192. 

 

De syndicus is verplicht om een algemene vergadering bijeen te roepen indien hij daartoe 

wordt verzocht door één of meerdere mede-eigenaars die minstens één vijfde van de aandelen 

in de gemeenschappelijke delen bezitten193. Het betreft hier geen bijzondere algemene 

vergadering aangezien er geen dringend karakter aangetoond moet worden. De syndicus kan 

in dit geval niet oordelen over de opportuniteit van een dergelijk initiatief van de mede-

eigenaars194. 

 

Het is mogelijk dat de algemene vergadering bijeengeroepen wordt op verzoek van de 

vrederechter. Iedere mede-eigenaar kan, ongeacht de verhouding van zijn aandeel in de mede-

eigendom, aan de rechter vragen om een algemene vergadering bijeen te roepen teneinde over 

een door deze mede-eigenaar bepaald voorstel te beraadslagen195. De mede-eigenaar kan dit 

enkel indien hij zijn vraag eerst aan de syndicus heeft voorgelegd en deze verzuimd of 

geweigerd heeft om over te gaan tot een dergelijke bijeenroeping. 

 

Het samenroepen van gewone en buitengewone algemene vergaderingen vergt een 

aanzienlijke materiële voorbereiding. De wet zegt hierover niets. Indien het reglement van 

mede-eigendom evenmin voorschriften hieromtrent bevat, wordt aangenomen dat de syndicus 

instaat voor het bepalen van de plaats waar de algemene vergadering zal doorgaan, voor het 

bepalen van de dag en het uur, voor het opstellen van de agenda alsmede voor het verzenden 

van de uitnodigingen196. 

 

De uitnodiging voor de algemene vergadering, hetzij een algemene, hetzij een bijzondere, 

dient minstens de datum, het uur en de plaats van de vergadering te vermelden alsmede de 

agenda ervan197. Aan alle mede-eigenaars komt immers het recht toe om zich voorafgaand te 

laten adviseren over te nemen beslissingen198. Het wordt aanbevolen dat de oproeping gebeurt 

                                                
192 Vred. Anderlecht (I) 25 november 2002, T. App. 2003, afl. 4, 37. 
193 Art. 577-6, § 2 BW. 
194 Vred. Anderlecht (II) 25 oktober 2005, T.Vred. 2006, afl. 3-4, 108 ; F. MOEYKENS en H. DE 
LOOSE, Praktische leidraad voor de syndicus, Gent, Story Publishers, 2007, 32. 
195 Art. 577-9, § 3 BW. 
196 R. TIMMERMANS, Syndicus van flatgebouwen, Mechelen, Kluwer, 2003, 108-109. 
197 H. DE LOOSE, G. DE PALMENAER, P. DE VROEDE, I. FEYS, F. HEYVAERT, M. MAUS en 
F. REYNAERT, Het mede-eigendomsrecht geactualiseerd, Brugge, die Keure, 1996, 45. 
198 Vred. Gent (V) 28 januari 1999, T.App 1999, afl. 3, 20. 
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door middel van een aangetekende brief met het oog op het leveren van het bewijs door de 

syndicus dat hij alle mede-eigenaars heeft opgeroepen199. 

 

De syndicus heeft de verplichting om alle mede-eigenaars uit te nodigen voor de algemene 

vergadering, op straffe van nietigheid van de beslissingen van de algemene vergadering200. 

Art. 577-6, § 1 BW bepaalt immers dat iedere eigenaar van een kavel lid is van de algemene 

vergadering en deelneemt aan de beraadslagingen.  

 

Deze wettelijke verplichting veronderstelt dat de syndicus kennis heeft van de identiteit en de 

adresgegevens van alle mede-eigenaars van het appartementsgebouw. Op dit vlak kunnen 

problemen rijzen aangezien de wet niet voorziet in een dergelijke bekendmaking201. Bij de 

aanvang van zijn opdracht zal de syndicus een register aanleggen waarin hij de 

persoonsgegevens opneemt van alle zakelijk en persoonlijk gerechtigden in het gebouw202. 

 

LECOCQ merkt op dat het zinvol is dat de notaris aan de syndicus de identiteit van de nieuwe 

titularis meedeelt telkens wanneer een zakelijk recht betreffende een kavel wordt 

overgedragen, aangewezen of gevestigd, alsook wanneer een akte van overlijden wordt 

opgemaakt. Bovendien zou het reglement van mede-eigendom de verplichting kunnen 

opleggen aan elke mede-eigenaar om de syndicus te informeren over het bestaan en de 

identiteit van de titularis van een zakelijk (of persoonlijk) recht203. 

 

4.3.7.2.3. Het meedelen van de datum van de algemene vergadering  

 

Het kennen van de identiteit van de titularis van een zakelijk of persoonlijk recht is eveneens 

van belang wanneer de syndicus overeenkomstig art. 577-8, § 4, 8° BW de datum van de 

algemene vergadering moet meedelen aan elke persoon die het gebouw bewoont krachtens 

een persoonlijk of een zakelijk recht en die in de algemene vergadering geen stem heeft. Deze 

kennisgeving informeert de betrokkenen over de mogelijkheid om schriftelijke vragen en 

opmerkingen m.b.t. de gemeenschappelijke delen over te maken aan de syndicus, zodat de 

                                                
199 F. MOEYKENS en H. DE LOOSE, Praktische leidraad voor de syndicus, Gent, Story Publishers, 
2007, 24. 
200 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 9. 
201 P. LECOCQ, “Le syndic et le conseil de gérance: leur rôle et leurs pouvoirs“, in N. VERHEYDEN-
JEANMART (Ed.), La copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis, Louvain-la-
Neuve, UCL, 2001, 303. 
202 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 16. 
203 P. LECOCQ, “Le syndic et le conseil de gérance: leur rôle et leurs pouvoirs“, in N. VERHEYDEN-
JEANMART (Ed.), La copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis, Louvain-la-
Neuve, UCL, 2001, 303. 



 48 

syndicus deze vragen en opmerkingen kan meedelen aan de algemene vergadering. Het gaat 

dus niet om een  uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering. 

 

LECOCQ meent dat de verplichting van de syndicus zich beperkt tot het ophangen van een 

permanent bericht aan het appartementsgebouw met vermelding van de datum van de 

algemene vergadering alsook van de bestaande mogelijkheid tot het stellen van vragen of het 

maken van opmerkingen204. 

 

De syndicus moet kunnen aantonen dat hij die vragen of opmerkingen heeft meegedeeld aan 

de algemene vergadering. Dit bewijs kan blijken uit de notulen205. 

 

4.3.7.2.4. Het uitvoeren en laten uitvoeren van de beslissingen van de algemene 

vergadering 

 

Art. 577-8, § 4, 3° BW is de illustratie van de hoofdzakelijk uitvoerende opdracht van de 

syndicus. De syndicus moet de beslissingen van de algemene vergadering uitvoeren of laten 

uitvoeren. 

 

De draagwijdte van deze bevoegdheid zal variëren naargelang de precieze omschrijving van 

de beslissing van de algemene vergadering206. 

 

Zo stelt BAUDONCQ dat de syndicus de concrete uitvoeringsmaatregelen van een beslissing 

slechts zelf kan bepalen voor zover dat de algemene vergadering of het reglement van mede-

eigendom niet voorziet in een gedetailleerde uitwerking van de beslissing207. Indien de 

beslissing van de algemene vergadering te vaag of te onduidelijk is, neemt de syndicus best 

geen risico’s en doet hij er goed aan een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen. In elk 

geval is de autonome uitvoering van de beslissing onderhevig aan de controle van de 

algemene vergadering208. 

 

                                                
204 P. LECOCQ, “Le syndic et le conseil de gérance: leur rôle et leurs pouvoirs“, in N. VERHEYDEN-
JEANMART (Ed.), La copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis, Louvain-la-
Neuve, UCL, 2001, 304. 
205 F. MOEYKENS en H. DE LOOSE, Praktische leidraad voor de syndicus, Gent, Story Publishers, 
2007, 26. 
206 P. LECOCQ, “Le syndic et le conseil de gérance: leur rôle et leurs pouvoirs“, in N. VERHEYDEN-
JEANMART (Ed.), La copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis, Louvain-la-
Neuve, UCL, 2001, 304.  
207 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 9. 
208 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 20. 
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De syndicus is niet bevoegd om te oordelen over de regelmatigheid, dan wel de opportuniteit 

van de beslissing van de algemene vergadering209. Hij is wettelijk verplicht om de beslissing 

uit te voeren. 

 

Indien de syndicus vreest dat zijn aansprakelijkheid in het gedrang komt omdat de uitvoering 

gepaard zou gaan met een schending van de wet of de statuten, dan moet  hij eventueel de 

raad van beheer hierover informeren, de algemene vergadering opnieuw samenroepen of 

desnoods ontslag nemen210. 

 

De wet bepaalt niet binnen welke termijn de syndicus de beslissingen van de algemene 

vergadering moet uitvoeren. Houdt de beslissing zelf een termijn in, dan is de syndicus ertoe 

gehouden deze na te leven. 

 

Er kan een probleem rijzen wanneer de beslissing zelf in geen termijn voorziet. 

 

LECOCQ stelt dat het aangewezen is dat de syndicus in dat geval drie maanden wacht met de 

uitvoering van de beslissing en dit omwille van art. 577-9, § 2 BW volgens welke bepaling 

iedere mede-eigenaar gedurende drie maanden aan de rechter kan vragen om een 

onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te 

vernietigen of te wijzigen211. Door zo te handelen loopt de syndicus immers niet het risico om 

aansprakelijk gesteld te worden voor de uitvoering van een beslissing van de algemene 

vergadering in het geval deze later wordt vernietigd212. 

 

BAUDONCQ argumenteert dat deze stelling in de praktijk aanleiding kan geven tot situaties 

waarbij het maanden, zelfs jaren duurt vooraleer een beslissing zal kunnen worden 

uitgevoerd213. Het kan immers een tijdje duren vooraleer de beslissing van de algemene 

vergadering wordt bevestigd door een definitief vonnis. Het is in een dergelijk geval niet 

ondenkbaar dat de syndicus aansprakelijk wordt gesteld wegens niet-uitvoering van de 

beslissing. 

 

                                                
209 P. VAN DE WIELE en S. WINNYKAMIEN, Copropriété et syndic d’immeubles, Brussel, De 
Boeck, 1997, 99. 
210 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et par l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (ed.), La copropriété forcée dans les immeubles ou groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 135. 
211 P. LECOCQ, “Le syndic et le conseil de gérance: leur rôle et leurs pouvoirs“, in N. VERHEYDEN-
JEANMART (Ed.), La copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis, Louvain-la-
Neuve, UCL, 2001, 304. 
212 R. TIMMERMANS, Syndicus van flatgebouwen, Mechelen, Kluwer, 2003, 130-131. 
213 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 21-22. 
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BAUDONCQ verkiest het ‘goede huisvader’ - criterium volgens hetwelk de syndicus de 

beslissing van de algemene vergadering zal moeten uitvoeren of laten uitvoeren binnen een 

termijn gedurende welke elke andere normaal voorzichtige en vooruitziende syndicus, 

geplaatst in dezelfde omstandigheden, deze beslissing zou hebben uitgevoerd, ongeacht of dit 

nu voor of na het verstrijken van de beroepstermijn is.  

 

Art. 577-8, § 4, 3° BW stelt uitdrukkelijk dat de syndicus de opdracht heeft om de 

beslissingen van de algemene vergadering uit te voeren of te laten uitvoeren. Dit laatste wijst 

er op dat de syndicus een beroep kan doen op derden. Hierbij kan gedacht worden aan de 

uitvoering van beslissingen die gepaard gaan met een zekere moeilijkheidsgraad of 

techniciteit214. 

 

De syndicus heeft tenslotte de verplichting om alle documenten te bewaren die noodzakelijk 

zijn voor de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering215. 

 

4.3.7.2.5. De publiciteit van de beslissingen van de algemene vergadering 

 

Overeenkomstig art. 577-8, § 4, 2° BW moet de syndicus publiciteit verlenen aan de 

beslissingen van de algemene vergadering door ze op te nemen in een register dat bewaard 

wordt op de maatschappelijke zetel van de vereniging van mede-eigenaars en daar door elke 

belanghebbende kosteloos geraadpleegd kan worden. 

 

In de praktijk blijkt het voldoende dat dit register vier halve dagen per week consulteerbaar is 

op de maatschappelijke zetel indien het appartementsgebouw niet over een beveiligde ruimte 

beschikt waarin het register bewaard kan worden216. 

 

De beslissingen van de algemene vergadering behoren tot het interne recht van de mede-

eigendom en moeten verplicht worden nageleefd door alle leden van de vereniging217. 

 

                                                
214 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 19. 
215 Vred. St.-Jans-Molenbeek 21 januari 1997, T.App. 1998, afl. 1, 12 ; P. LECOCQ, “Le syndic et le 
conseil de gérance: leur rôle et leurs pouvoirs“, in N. VERHEYDEN-JEANMART (Ed.), La 

copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis, Louvain-la-Neuve, UCL, 2001, 305. 
216 P. LECOCQ, “Le syndic et le conseil de gérance: leur rôle et leurs pouvoirs“, in N. VERHEYDEN-
JEANMART (Ed.), La copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis, Louvain-la-
Neuve, UCL, 2001, 306. 
217 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 12. 



 51 

Het opnemen van de beslissingen van de algemene vergadering in het notulenregister is 

derhalve van belang met het oog op de tegenwerpelijkheid ervan aan elke titularis van een 

zakelijk of persoonlijk recht of houder van een toelating tot bewoning, ongeacht of hij 

stemrecht heeft in de algemene vergadering of niet. Opdat de beslissingen van de algemene 

vergadering tegenwerpelijk zouden zijn aan de titularis die over geen stemrecht in de 

algemene vergadering beschikt, vereist art. 577-10, § 4, tweede lid BW bovendien dat er aan 

hem een individuele kennisgeving geschiedt van de beslissingen, op initiatief van de syndicus, 

bij een ter post aangetekende brief. 

 

Hoewel de wet geen termijn bepaalt waarbinnen de notulering dient te geschieden, gebeurt dit 

best zo spoedig mogelijk. Overeenkomstig art. 577-10, § 4, vierde en vijfde lid BW kan 

eenieder die het appartementsgebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht 

maar in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, de vernietiging vragen van een 

beslissing van de algemene vergadering tot drie maanden na de kennisgeving van de 

beslissing. Deze kennisgeving geschiedt door de syndicus bij ter post aangetekende brief en 

veronderstelt dat de kwestieuze beslissing van de algemene vergadering reeds werd 

opgenomen in het notulenregister218. 

 

Een correcte en duidelijke notulering van de beslissingen van de algemene vergadering in het 

register is eveneens belangrijk met het oog op de juiste uitvoering ervan219. De syndicus is 

verantwoordelijk voor de correcte en duidelijke notulering. 

 

4.3.7.2.6. Het neerleggen en bijwerken van het reglement van orde 

 

Op grond van art. 577-10, § 2, eerste lid BW moet de syndicus het nodige doen opdat 

belanghebbenden het reglement van orde vrij en kosteloos zouden kunnen raadplegen op de 

zetel van de vereniging van mede-eigenaars. 

 

Naast de effectieve neerlegging van het reglement van orde, is de syndicus tevens verplicht de 

plaats aan te wijzen waar, op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars, het reglement 

van orde kan worden geraadpleegd. In de praktijk voldoet de syndicus aan deze verplichting 

door het reglement van orde aan te plakken in de inkomhal van het appartementsgebouw220. 

                                                
218 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 14. 
219 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 39. 
220 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 15. 
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Op grond van art. 577-10, § 2, tweede lid BW moet de syndicus het reglement van orde 

onverwijld bijwerken indien de algemene vergadering tot een wijziging beslist. 

 

Bovenvermelde publiciteit is van belang met het oog op de tegenwerpelijkheid van het 

reglement van orde aan de titularissen van een zakelijk of persoonlijk recht, alsook aan de 

titularissen van een toelating tot bewoning. 

 

Opdat het reglement van orde tegenwerpelijk zou zijn aan de titularis die over geen stemrecht 

beschikt in de algemene vergadering, vereist art. 577-10, § 4, tweede lid BW dat er aan hem 

een individuele kennisgeving geschiedt van de bepalingen van het reglement van orde, op 

initiatief van de syndicus, bij een ter post aangetekende brief. 

 

4.3.7.2.7. Het stellen van daden van bewaring en voorlopig beheer 

 

Op grond van art. 577-8, § 4, 4° BW heeft de syndicus de opdracht om alle daden van 

bewaring en voorlopig beheer te stellen. 

 

De appartementenwet specifieert niet wat precies bedoeld wordt met ‘daden van bewaring’ en 

‘daden van voorlopig beheer’. 

 

Volgens AEBY is de grens tussen beide flinterdun, ook al duidt het woord ‘bewaring’ 

voornamelijk op het behoud van de zaak, terwijl het woord ‘voorlopig’ eerder betrekking 

heeft op het niet definitieve en op het spoedeisend karakter221. 

 

HANNEQUART en MOISES stellen dat deze daden zich vooral kenmerken door het feit dat 

ze de mede-eigenaars niet verbinden voor de toekomst, noch schade toebrengen aan één van 

hen222. 

 

BAUDONCQ argumenteert dat het daden betreft met een dringend en noodzakelijk 

karakter223. 

 

                                                
221 F. AEBY, E. GEVERS en C. TOMBORFF, La propriété des appartements : ses aspects juridiques 

et pratiques, Brussel, Bruylant, 1983, 370. 
222 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995,112. 
223 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 24. 
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Hoewel art. 577-8, § 4, 1° BW de syndicus verplicht om een algemene vergadering bijeen te 

roepen telkens er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden 

genomen, stelt TIMMERMANS dat art. 577-8, § 4, 4° BW de syndicus een autonome 

bevoegdheid heeft toegekend waarbij deze zonder voorafgaande machtiging van de algemene 

vergadering naar eigen inzicht kan handelen224. 

 

TIMMERMANS argumenteert dat de bevoegdheid van de syndicus om daden van bewaring 

en voorlopig beheer te stellen voortvloeit uit het feit dat de algemene vergadering geen 

permanent orgaan is, terwijl het beheer van de appartementsmede-eigendom vereist dat 

dagelijks noodzakelijke beslissingen genomen en uitgevoerd worden225. Het samenroepen van 

een algemene vergadering alvorens over te gaan tot het stellen van de daden van bewaring of 

voorlopig beheer zou te veel kostbare tijd verloren laten gaan226. 

 

Een argument voor het initiatiefrecht van de syndicus inzake het stellen van daden van 

bewaring en voorlopig beheer, kan gevonden worden in art. 577-7, § 1, 1°, b) BW. Hierin 

wordt uitdrukkelijk gezegd dat de algemene vergadering met een meerderheid van ¾ moet 

stemmen over alle werken betreffende gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van 

deze waarover de syndicus kan beslissen. 

 

LECOCQ stelt evenwel vast dat art. 577-8, § 4, 4° BW aan de algemene vergadering de 

bevoegdheid niet ontneemt om zelf te beslissen over daden van bewaring of voorlopig beheer. 

Het is niet ondenkbaar dat de noodzaak tot het nemen van een dergelijke beslissing zich 

opdringt aan de vooravond van een algemene vergadering waardoor de algemene vergadering 

erover kan beslissen en de bevoegdheid van de syndicus beperkt wordt tot het uitvoeren van 

die beslissing227. 

 

BAUDONCQ stelt dat het niet altijd evident is om het onderscheid te maken tussen enerzijds 

bewarende maatregelen en daden van voorlopig beheer waarbij de syndicus zelf over een 

initiatiefrecht beschikt en anderzijds daden van beheer waarbij de syndicus volledig 

afhankelijk is van de machtiging van de algemene vergadering228. Als wettelijk bepaalde 

uitzondering op de principiële beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering verdient 

                                                
224 R. TIMMERMANS, Syndicus van flatgebouwen, Mechelen, Kluwer, 2003, 152. 
225 R. TIMMERMANS, Syndicus van flatgebouwen, Mechelen, Kluwer, 2003, 152. 
226 R. TIMMERMANS, Appartement en recht : juridische praktijkboek voor de professional, 
Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1996, 86. 
227 P. LECOCQ, “Le syndic et le conseil de gérance: leur rôle et leurs pouvoirs“, in N. VERHEYDEN-
JEANMART (Ed.), La copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis, Louvain-la-
Neuve, UCL, 2001, 300. 
228 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 24. 
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het volgens hem aanbeveling om de bevoegdheid van de syndicus op grond van art. 577-8, § 

4, 4° BW restrictief op te vatten.  

 

Zoals hoger wordt vermeld, is het optreden van de syndicus beperkt tot de handelingen met 

een dringend en noodzakelijk karakter. 

 

Er is sprake van een dringend en noodzakelijk karakter wanneer de gebrekkige toestand van 

een gemeenschappelijke zaak of installatie van aard is schade te berokkenen aan andere 

onderdelen van het gebouw, zelfs private appartementen en ruimten, of een bedreiging vormt 

voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers229. 

 

Voor beslissingen inzake de uitvoering van gewone onderhoudswerken met een niet dringend 

karakter (bv. beslissing betreffende het sluiten van een onderhoudscontract voor de lift) blijft 

de algemene vergadering bevoegd. Dit is ook het geval wanneer er schade is ontstaan die 

dermate groot is dat ze als een gedeeltelijke vernietiging van het gebouw moet gezien worden. 

De beslissing tot heropbouw van het onroerend goed of tot herstel van het beschadigde 

gedeelte berust immers bij de algemene vergadering230. 

 

Het is in elk geval aangewezen dat de syndicus de algemene vergadering op de hoogte houdt 

van de bewarende maatregelen die hij treft en de daden van voorlopig beheer die hij stelt, met 

het oog op de verantwoording van zijn beleid t.a.v. de algemene vergadering231. 

 

Het is de syndicus zelf die moet oordelen of een bepaalde handeling een dringend en 

noodzakelijk karakter heeft en of hij dus op eigen initiatief kan handelen. 

 

Ingeval van twijfel doet de syndicus er goed aan een bijzondere algemene vergadering bijeen 

te roepen op grond van art. 577-8, § 4, 1° BW (zie supra). 

 

Daden tot behoud en voorlopig beheer omvatten zowel materiële als juridische handelingen. 

De meeste zijn evenwel materieel van aard.  

 

                                                
229 R. TIMMERMANS, Appartement en recht : juridische praktijkboek voor de professional, 
Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1996, 86. 
230 Art. 577-7, § 1, 2, c) BW. 
231 R. TIMMERMANS, Appartement en recht : juridische praktijkboek voor de professional, 
Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1996, 87. 
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Concreet kan gedacht worden aan het vervangen van lampen, het laten herstellen van een 

gebroken ruit, het dichten van lekken in gas- en waterleidingen, uitzonderlijke herstellingen 

van het dak, enz.232 

 

4.3.7.2.8. Het beheren van het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars 

 

Art. 577-8, § 4, 5° BW belast de syndicus met het beheren van de in essentie geldmiddelen, 

die nodig zijn om het doel van de vereniging van mede-eigenaars te realiseren, nl. het beheer 

en behoud van het appartementsgebouw233. 

 

Deze bevoegdheid van de syndicus wordt niet verder uitgewerkt in de wet. 

 

Het reglement van mede-eigendom kan deze bevoegdheid verder uitwerken en preciseren, 

eventueel zich baserend op de relevante bepalingen uit het reglement van plichtenleer van het 

Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars234. Professionele syndici zijn verplicht het reglement 

van plichtenleer na te leven.  

 

Zowel art. 77235 als 83236 van het reglement zijn relevant.  

 

In dit kader dient de professionele syndicus een rekening te openen bij een kredietinstelling 

op naam van de vereniging van mede-eigenaars. Het feit dat de syndicus 

handtekeningbevoegd is, verhindert niet dat hij duidelijk zijn hoedanigheid van wettelijke 

vertegenwoordiger van de vereniging van mede-eigenaars kenbaar moet maken237. 

 

Op deze rekening zullen alle financiële verrichtingen gebeuren, zowel inkomsten als uitgaven.  

 

                                                
232 R. TIMMERMANS, Appartement en recht : juridische praktijkboek voor de professional, 
Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1996, 87. 
233 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 30. 
234 KB 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut 
van vastgoedmakelaars, BS 18 oktober 2006.  
235 Art. 77 van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars luidt: 
“De vastgoedmakelaar-syndicus dient te beschikken over een afzonderlijke bankrekening, waarvan hij 
de enige verantwoordelijke is, geopend op naam van elke vereniging van mede-eigenaars waarvan hij 
syndicus is”. 
236 Art. 83 van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars luidt: 
“De vastgoedmakelaar-syndicus zal alle bewijskrachtige stukken met betrekking tot de afrekeningen, 
evenals een gedetailleerde vermogenstaat, ter beschikking houden in zijn vastgoedkantoor. 
Onverminderd artikel 577-8, § 4, 9°, van het Burgerlijk Wetboek, zal hij deze stukken bewaren 
gedurende een periode van vijf jaar na datum van de verkregen kwijting”. 
237 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 30. 
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Een zorgvuldig beheer impliceert ook het houden van een overzichtelijke boekhouding. In de 

praktijk is het voldoende dat de syndicus de dagelijkse inkomsten en uitgaven van de mede-

eigendom bijhoudt238. 

 

Hij dient dit ook te doen om te voldoen aan een andere wettelijke verplichting die voortvloeit 

uit art. 577-2, § 9 BW, nl. het omslaan van de kosten verbonden aan de mede-eigendom, naar 

evenredigheid van de respectieve waarde van elk privatief deel en/of naar evenredigheid van 

het nut. 

 

De syndicus oefent het beheer van het vermogen uit op initiatief en onder controle van de 

algemene vergadering, die bevoegd is om kwijting te verlenen voor zijn beheer. 

 

De algemene vergadering kan voorzien in de aanstelling van een controle-orgaan, dan wel 

bijzondere controleprocédés opnemen in het reglement van mede-eigendom. Dergelijke 

controlemechanismen mogen de opdracht van de syndicus niet uithollen en evenmin de 

uitoefening ervan de facto uitsluiten239. 

 

Zo werd een beslissing van de algemene vergadering waarbij aan de leden van de raad van 

beheer de bevoegdheid werd verleend om bankverrichtingen op de rekening van de mede-

eigendom te ondertekenen strijdig geacht met art. 577-8, § 4, 5° BW en bijgevolg 

vernietigd240. 

 

Andere rechtspraak besluit tot de geldigheid van een bepaling in de overeenkomst met een 

bank waarin de medeondertekening door een lid van de raad van beheer wordt 

voorgeschreven en wijst erop dat de appartementenwet nergens voorziet dat de syndicus de 

enige handtekeningdrager van de rekeningen van de vereniging van mede-eigenaars dient te 

zijn241. 

 

LECOCQ stelt dat een bepaling in het reglement van mede-eigendom waarbij de vereiste van 

een dubbele handtekening wordt opgelegd voor het aangaan van specifieke financiële 

                                                
238 J. TACKOEN, “De syndicus als boekhouder”, T. App. 1996, afl. 3, 7-8. 
239 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 35. 
240 Vred. Sint-Pieters-Woluwe 31 december 1997, T.Vred. 2002, afl. 3-4, 189. 
241 Vred. (1) Aalst 8 december 1998, T.App. 1999, afl. 3, 18. 
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transacties door de syndicus, diens algemene bevoegdheid tot het beheren van het vermogen 

schendt242. 

 

LECOCQ verwijst hierbij eveneens naar art. 77 van het reglement van plichtenleer van het 

Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars volgens hetwelk elke vereniging over een 

afzonderlijke bankrekening beschikt waarvoor alleen de syndicus verantwoordelijk is. 

 

Het is evenwel toegelaten dat de algemene vergadering een voorlopige syndicus aanstelt die 

voor welbepaalde doeleinden en voor een bepaalde termijn alleen of samen met de ‘gewone 

syndicus’ kan handelen. 

 

4.3.7.2.9. Het vertegenwoordigen van de vereniging van mede-eigenaars zowel in 

rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken 

 

De bevoegdheid van de syndicus om de vereniging van mede-eigenaars te vertegenwoordigen 

in rechte wordt grondiger behandeld bij de bespreking van het arrest van het Hof van Cassatie 

dd. 5 oktober 2000. 

 

Op grond van art. 577-8, § 4, 6° BW heeft de syndicus de bevoegdheid om de vereniging van 

mede-eigenaars te vertegenwoordigen voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken. 

 

Deze bevoegdheid is strikt beperkt tot de gemeenschappelijke delen. 

 

De syndicus oefent bijgevolg geen wettelijke bevoegdheid uit wanneer hij door één of 

meerdere individuele mede-eigenaars gemandateerd wordt om het beheer van hun private 

kavel waar te nemen243. 

 

In het kader van dit artikel is de syndicus bevoegd om overeenkomsten af te sluiten. Het kan 

hierbij gaan over onderhandse overeenkomsten244 of notariële overeenkomsten245. Hierbij zal 

                                                
242 P. LECOCQ, “Le syndic et le conseil de gérance: leur rôle et leur pouvoirs“, in N. VERHEYDEN-
JEANMART (Ed.), La copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis, Louvain-la-
Neuve, UCL, 2001, 310-311. 
243 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 61. 
244 Bv. collectieve verzekeringspolissen, onderhoudsovereenkomsten, overeenkomsten met controle-
organismen, aannemingsovereenkomsten zowel voor kleine als grote werken, enz. R. TIMMERMANS, 
Syndicus van flatgebouwen, Mechelen, Kluwer, 2003, 193. 
245 Het gaat om al deze verrichtingen, die bedoeld zijn in de art. 577-7, §1, 1°, a BW (‘iedere wijziging 
van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke 
gedeelten betreft’), art. 577-7, §1, 2°, a BW (‘iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen 
de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom’), art. 577-7, §1, 2°, b BW (‘de 
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de syndicus de contractpartij op de hoogte dienen te brengen van het feit dat hij in naam en 

voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars optreedt. Indien hij dit niet doet, is de 

syndicus in eigen naam gebonden. 

 

De syndicus treedt aldus op als wettige en organieke vertegenwoordiger van de vereniging 

van mede-eigenaars. Hij dient zijn mandaat niet te bewijzen maar de contractant kan wel 

vragen dat de syndicus een bewijs voorlegt van zijn benoeming246.  

 

Gelet op het feit evenwel dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid geen op zich alleen staande 

bevoegdheid is maar steeds verband houdt met de bevoegdheid tot het stellen van 

rechtshandelingen en/of beheersdaden, heeft de mede-contractant er wel degelijk belang bij na 

te gaan of de syndicus over het mandaat beschikt waarover hij beweert te beschikken. Deze 

voorzorgsmaatregel ligt dan ook in de lijn van de lastgeving waarbij derden er ook alle belang 

bij hebben om zich te vergewissen van de draagwijdte van de bevoegdheden van de 

lasthebber teneinde ervoor te zorgen dat het overeengekomene de gewenste rechtsgevolgen 

heeft247. Zo zal de vereniging van mede-eigenaars principieel niet gebonden zijn door 

handelingen die door de syndicus zijn gesteld buiten zijn mandaat248. 

 

In het geval dat het gaat om een wettelijke bevoegdheid (art. 577-8, § 4 BW), zal de mede-

contractant nagaan of de te stellen rechtshandeling en/of beheersdaad hiermee wel degelijk 

overeenstemt en volstaat de benoemingsakte van de syndicus249. Wanneer het daarentegen 

                                                                                                                                       
wijziging van de bestemming van het onroerend goed of een deel daarvan’), art. 577-7, § 1, 2°, d BW 
(‘iedere verkrijging van onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden’), art. 577-7, 
§1, 2°, e BW (‘alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen’) en art. 577-
7, § 3 BW (‘elke wijziging van de verdeling van de aandelen van de mede-eigendom’). Daar in al deze 
gevallen de oorspronkelijke statuten gewijzigd worden en de wet de redactie van een aanvullende 
basisakte verplicht stelt (art. 577-4, § 1 BW), zal de syndicus in al deze aanvullende akten namens de 
vereniging moeten tussenkomen. R. TIMMERMANS, Syndicus van flatgebouwen, Mechelen, Kluwer, 
2003, 194. 
Wanneer de syndicus evenwel optreedt m.b.t. overdrachten of aanwijzingen van onroerende zakelijke 
rechten moet hij bij toepassing van art. 2  Hyp.W.  in het bezit zijn van een mandaat in authentieke 
vorm. C. ENGELS, “De gedwongen mede-eigendom als bijzaak van gebouwen of groepen van 
gebouwen”, in Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 6, Brugge, die Keure, 2005, 168. 
246 F. MOEYKENS en H. DE LOOSE, Praktische leidraad voor de syndicus, Gent, Story Publishers, 
2007, 32. 
247 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 117. 
248 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 121. 
249 In dit verband moet worden verwezen naar art. 577-8, § 2 BW volgens hetwelk een uittreksel uit de 
akte betreffende de aanstelling of benoeming van de syndicus binnen acht dagen na die aanstelling of 
benoeming, op onveranderlijke wijze en zodanig dat het op ieder tijdstip zichtbaar is, moet worden 
aangeplakt aan de ingang van het gebouw waar de zetel van de vereniging van mede-eigenaars is 
gevestigd. Nalaten om ten minste hiervan kennis te nemen kan bezwaarlijk anders worden 
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gaat over de uitvoering van een (principe)beslissing van de algemene vergadering of over een 

statutaire bevoegdheid, is het aangewezen dat de mede-contractant een uittreksel vraagt van 

resp. de notulen van de algemene vergadering of het reglement van mede-eigendom. 

 

Art. 577-8, § 1, 4° BW bepaalt dat de syndicus geen verbintenissen kan aangaan voor een 

termijn die de duur van zijn mandaat te boven gaat, onder voorbehoud van een uitdrukkelijke 

beslissing van de algemene vergadering. 

 

Veel voorkomende contracten die door de syndicus worden afgesloten zijn 

verzekeringscontracten of -polissen, contracten met toeleveringsfirma’s, onderhoudsfirma’s, 

personeel, enz. 

 

Ook hier kan de algemene vergadering een voorlopige syndicus aanstellen die voor 

welbepaalde doeleinden en voor een bepaalde termijn alleen of samen met de ‘gewone 

syndicus’ handelt250. 

 

4.3.7.2.10. Het overleggen van de lijst van schulden 

 

Ingeval van eigendomsoverdracht van een kavel uit de mede-eigendom moet de 

instrumenterende notaris, bij aangetekende brief, aan de syndicus van de vereniging van 

mede-eigenaars een staat opvragen van de kosten en schulden van de mede-eigendom die 

vóór de overdracht ontstonden maar pas daarna opeisbaar werden251. 

 

Overeenkomstig art. 577-8, § 4, 7° BW dient de syndicus binnen de vijftien dagen deze staat 

over te maken aan de instrumenterende notaris. 

 

De syndicus riskeert persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden indien hij foutieve 

informatie verstrekt252. 

 

De syndicus kan de kosten verbonden aan het opstellen van de staat van kosten en schulden 

niet verhalen op de instrumenterende notaris253. Vermits de kosten betrekking hebben op de 

                                                                                                                                       
geïnterpreteerd als een vorm van ‘nalatigheid’ met mogelijks gevolgen voor de mede-contractant. Y. 
HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel conseil 
de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 118. 
250 P. VAN DE WIELE en S. WINNYKAMIEN, Copropriété et syndic d’immeubles, Brussel, De 
Boeck, 1997, 102. 
251 Art. 577-11, § 1 BW. 
252 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 49. 
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verkoop van een private kavel, lijkt het moeilijk verdedigbaar dat de vereniging van mede-

eigenaars zou moeten opdraaien voor deze kosten. Het zullen derhalve de koper, dan wel de 

verkoper zijn die de kosten uiteindelijk zullen moeten betalen254. De statuten dan wel de 

verkoopovereenkomst bepaalt of de kosten ten laste worden gelegd van de koper, dan wel van 

de verkoper. 

 

4.3.7.2.11. De vereffening van de vereniging van mede-eigenaars 

 

Op grond van art. 577-13, § 2, tweede lid BW heeft de syndicus de bevoegdheid de 

vereniging van mede-eigenaars te vereffenen wanneer de algemene vergadering nalaat één of 

meerdere vereffenaars aan te stellen. 

 

In tegenstelling tot de hierboven omschreven wettelijke bevoegdheden, betreft het in casu een 

suppletieve bevoegdheid. De statuten of een overeenkomst kunnen een andere vereffenaar dan 

de syndicus aanwijzen, voor het geval de algemene vergadering nalaat één of meer 

vereffenaars aan te wijzen255. 

 

Art. 577-13, § 3 BW verwijst expliciet naar art. 181 t.e.m. 188 en art. 195 van de 

gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen. Op 6 februari 2001 is de wet van 7 

mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen evenwel in werking getreden 

waardoor de relevante artikelen nu art. 186 t.e.m. 192 en art. 57 van het Wetboek van 

Vennootschappen zijn. 

 

Zonder dieper in te gaan op de inhoud van deze bepalingen kan opgemerkt worden dat niet al 

deze bepalingen onverkort en zonder voorbehoud kunnen worden toegepast op de vereniging 

van mede-eigenaars. De vereffening van een handelsvennootschap is immers een heel andere 

zaak dan de vereffening van een vereniging van mede-eigenaars256. 

 

                                                                                                                                       
253 Cass. 23 februari 2001, T. App. 2001, afl. 2, 9. 
254 F. MOEYKENS en H. DE LOOSE, Praktische leidraad voor de syndicus, Gent, Story Publishers, 
2007, 63. 
255 F. MOEYKENS en H. DE LOOSE, Praktische leidraad voor de syndicus, Gent, Story Publishers, 
2007, 65. 
256 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 54. 
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4.3.7.2.12. Het overdragen aan zijn opvolger van alle documenten aangaande het 

gebouw in mede-eigendom, de boekhouding en de activa die hij beheerde 

 

Art. 577-8, § 4, 9° BW bepaalt dat de syndicus alle documenten aangaande het gebouw in 

mede-eigendom, de boekhouding en de activa die hij beheerde, moet overdragen aan zijn 

opvolger. Deze verplichting is ingevoegd bij de wet van 15 december 2005 houdende 

administratieve vereenvoudiging257. 

 

Dit artikel beoogt een oplossing te bieden voor de situatie waarbij de syndicus, wiens mandaat 

niet hernieuwd werd of aan wiens opdracht een einde werd gesteld door de algemene 

vergadering, weigert al de stukken en documenten i.v.m. het gebouw in mede-eigendom te 

overhandigen aan de nieuwe syndicus. Dit veroorzaakt veel problemen, nutteloze kosten en 

ongemakken bij de nieuwe syndicus, bij de raad van beheer en bij de mede-eigenaars. Veel 

werk moet opnieuw worden gedaan, her en der moet informatie worden gevraagd258. 

 

De overdracht aan zijn opvolger van alle documenten259, de boekhouding260 en de activa261 

betreft momenteel een wettelijke verplichting voor de (uittredende) syndicus. De overdracht 

moet262 desnoods afgedwongen worden voor de rechter263. De syndicus beschikt niet over de 

mogelijkheid om zich op een retentierecht te beroepen264.  

                                                
257 Wet 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging II, BS 28 december 2005.  
258 X., “De appartementswet gewijzigd”, Eig.Mag. maart 2006, 4-5, 
http://aessnp2.web.shphosting.com/website/documents/Appartementswet.pdf. 
259 Zoals het reglement van inwendige orde, alle contracten, bouwplannen en stedenbouwkundige 
voorschriften, het register met de beslissingen van de algemene vergadering, allerlei attesten en 
vergunningen, dossiers over gerechtelijke procedures, het postinterventiedossier, … 
260 Zoals de verdelingstabellen, een overzicht van de uitgaven, een overzicht van het reservefonds, 
dossiers van ingebrekestelling wanbetalers, de voorschotsopvragingen en –afrekeningen, … 
261 Zoals alle cash-gelden, alle gelden op bankrekeningen, de sleutels van kluizen, … 
262 De vrederechter te Oostende oordeelde dat de nieuwe syndicus op grond van art. 577-8, § 4, 4° BW 
de wettelijke verplichting heeft om een vordering in rechte in te stellen tot afgifte van alle 
administratieve en financiële bescheiden door de ontslagen syndicus. De (nieuwe) syndicus is immers 
verplicht om alle bewarende maatregelen te treffen alsook alle daden van voorlopig beheer te stellen. 
Vred. Oostende 17 juli 1998, T.App. 2002, afl. 3, 23. 
263 De vereniging van mede-eigenaars en de nieuwe syndicus kunnen de (oude) syndicus dagvaarden 
voor de vrederechter met het oog op de afgifte van duidelijk in de dagvaarding te specifiëren 

documenten (zie Rb. Hasselt (KG) 19 december 2002, T.App. 2003, afl. 3, 34). Het is aanbevolen om 
eveneens een dwangsom te vragen. Er kan ook gedagvaard worden voor de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg, zitting houdend in kortgeding. Het voordeel is dat men zo binnen een redelijk korte 
termijn een bevelschrift tot afgifte kan verkrijgen. Later kan men schadevergoeding vorderen voor de 
vrederechter wegens de vertraging in de afgifte van de documenten. De concrete schade (bv. : 
meerwerk, opzoekingen, kopies,..) moet evenwel bewezen worden.  
X., “De appartementwet gewijzigd”, Eig. Mag. maart 2006, 4-5, 
http://aessnp2.web.shphosting.com/website/documents/Appartementswet.pdf. 
264 Rb. Brussel 24 oktober 2005, T.App. 2006, afl. 2, 34 ; Vred. Oostende 17 juli 1998, T.App. 2002, afl. 
3, 23 ; C. ENGELS, “De gedwongen mede-eigendom als bijzaak van gebouwen of groepen van 
gebouwen”, in C. ENGELS, G. VERSCHELDEN, C. CLIJMANS et al., Rechtskroniek voor het 
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Art. 577-8, § 4, 9° BW is van dwingend recht zodat partijen er niet kunnen van afwijken, 

noch in het reglement van mede-eigendom, noch d.m.v. een beslissing van de algemene 

vergadering. 

 

Het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars265 legt aan 

professionele syndici eveneens een bewarings- alsook teruggaveplicht op van documenten die 

hen door de vereniging van mede-eigenaars werden toevertrouwd. 

 

Er kan opgemerkt worden dat de wet niet bepaalt binnen welke termijn de overhandiging 

moet gebeuren alsook aan wie de overhandiging moet gebeuren wanneer nog geen opvolger 

werd benoemd. 

 

4.3.7.3. De statutaire bevoegdheden van de syndicus 

 

De statutaire bevoegdheden zijn de bevoegdheden die in het reglement van mede-eigendom 

aan de syndicus worden toegekend266. 

 

Art. 577-4, § 1, 4° BW bepaalt dat het reglement van mede-eigendom verplicht de omvang 

van de bevoegdheden van de syndicus moet vermelden. 

 

Doorgaans zal het reglement van mede-eigendom een praktische aanvulling en uitbreiding 

zijn van de wettelijke minimumbevoegdheden van de syndicus267. 

Aan de syndicus kunnen evenwel geen bevoegdheden worden toegekend die de wet aan de 

algemene vergadering heeft toegekend268. 

 

Bovendien kan het reglement van mede-eigendom de wettelijke bevoegdheden van de 

syndicus niet beperken269. 

                                                                                                                                       
Notariaat, deel 6, Brugge, die Keure, 2005, 173 ; R. TIMMERMANS R., “De opvolging van een uit 
functie tredende syndicus”, T.App. 2006, afl. 2, 2-4. 
265 Art. 16 KB 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het 
Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, BS 18 oktober 2006.  
Art. 16 luidt: “De vastgoedmakelaar zal alle documenten die zijn opdrachtgever hem heeft bezorgd of 
deze die hij na betaling heeft verkregen, in het kader van zijn opdracht, bewaren, en zal deze 
onverwijld teruggeven”. 
266 D. MEULEMANS, “De rechtspersoon, de algemene vergadering en de syndicus”, in H. CASMAN, 
C. ENGELS, D. MEULEMANS en C. VAN HEUVERSWYN, De gedwongen medeëigendom van 

gebouwen of groepen van gebouwen, Mys en Breesch, 1995, 25. 
267 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 57. 
268 P. LECOCQ, “Le syndic et le conseil de gérance: leur rôle et leurs pouvoirs“, in N. VERHEYDEN-
JEANMART (Ed.), La copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis, Louvain-la-
Neuve, UCL, 2001, 300. 
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De wet zegt immers dat de syndicus over de wettelijke bevoegdheden beschikt, ongeacht de 

bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt verleend
270

. 

 

Eveneens blijkt uit de voorbereidende werken dat het amendement waarbij men in art. 577-8, 

§ 4 BW ‘ongeacht de bevoegdheden die hem door het reglement van mede-eigendom worden 

opgedragen, is de syndicus belast met…’ wilde vervangen door ‘bij ontstentenis van 

andersluidende bepaling (in het reglement van mede-eigendom), is de syndicus belast met…’ 

werd verworpen.  

 

Er werd eveneens uitdrukkelijk gezegd dat de algemene vergadering een lasthebber zal 

benoemen, belast met minimaal de taken opgesomd in de wet. 

 

Zoals bovenvermeld (supra 4.3.7.2.8.) bestaat er geen eensgezindheid over het feit of 

bepalingen in het reglement van mede-eigendom waarbij de vereiste van een dubbele 

handtekening wordt opgelegd voor het aangaan van specifieke financiële transacties door de 

syndicus, een beperking inhoudt van diens wettelijke bevoegdheid tot het beheren van het 

vermogen van de vereniging van mede-eigenaars. 

 

4.3.7.4. De conventionele bevoegdheden van de syndicus 

 

De algemene vergadering kan de syndicus ook op een conventionele wijze belasten met 

bepaalde opdrachten die niet binnen zijn wettelijke en statutaire bevoegdheden vallen. Deze 

opdrachten kunnen worden opgenomen in de overeenkomst met de syndicus (de zgn. 

syndicusovereenkomst)271. 

 

Daarnaast kunnen ook de individuele eigenaars de syndicus op conventionele wijze belasten 

met opdrachten die betrekking hebben op hun individuele kavel. Overeenkomstig art. 577-4, § 

3 BW heeft iedere eigenaar het recht om het beheer van zijn privatieve kavel aan een persoon 

van zijn keuze toe te vertrouwen272. De enige beperking bestaat erin dat de syndicus 

overeenkomstig art. 577-6, § 5 BW niet als lasthebber van een individuele mede-eigenaar kan 

tussenkomen op een algemene vergadering. 
                                                                                                                                       
269 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 97. 
270 Art. 577-8, § 4 BW. 
271 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 61. 
272 D. MEULEMANS, “De rechtspersoon, de algemene vergadering en de syndicus”, in H. CASMAN, 
C. ENGELS, D. MEULEMANS en C. VAN HEUVERSWYN, De gedwongen medeëigendom van 

gebouwen of groepen van gebouwen, Recyclagedagen 1995 van de Nederlandstalige Raad van de 

Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, Gent, Mys & Breesch, 1995, 25. 
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4.3.7.5. Beperkingen van de bevoegdheden van de syndicus 

 
Art. 577-8, § 1 BW bepaalt dat de syndicus geen verbintenissen kan aangaan voor een termijn 

die de duur van zijn mandaat te boven gaat, onder voorbehoud van een uitdrukkelijke 

beslissing daartoe door de algemene vergadering. 

 

Art. 577-8, § 5 BW bepaalt dat de syndicus zijn bevoegdheid enkel kan overdragen met 

toestemming van de algemene vergadering en slechts voor een beperkte duur of 

welomschreven doelstellingen. Dit is een illustratie van het persoonlijk karakter van de 

opdracht van de syndicus273. 

 

Art. 577-8, § 5 BW belet evenwel niet dat de syndicus-rechtspersoon zich voor de uitoefening 

van zijn syndicale taken laat bijstaan of vertegenwoordigen door zijn personeelsleden274. 

Het verbod van overdracht van bevoegdheden strekt zich niet uit over domeinen waar de 

syndicus louter onderhoudspersoneel inschakelt voor het gebouw. Hierbij kan gedacht worden 

aan een huisbewaarder, tuinman, klusjesman, …275. 

                                                
273 Het persoonlijk karakter heeft eveneens tot gevolg dat het faillissement van de syndicus een einde 
maakt aan de opdracht van de syndicus. 
274 L. WYNANT, “De syndicus en het beheer van het appartementsgebouw. Opdracht en 
aansprakelijkheid”, in H. VANDENBERGHE (Ed.), De nieuwe wet op de appartementsmedeëigendom, 

referatenbundel van de studienamiddag K.U. Leuven Rechtsfaculteit 4 november 1994, Leuven, Jura 
Falconis Libri, 1995, 106. 
275 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 
181. 
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4.3.8. Aansprakelijkheid 

 

4.3.8.1. Algemeen 

 

 
Dit hoofdstuk behandelt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus276. 

 

De vereniging van mede-eigenaars alsook derden, waartoe eveneens de individuele mede-

eigenaars behoren, kunnen de syndicus aansprakelijk stellen wanneer zij schade lijden door 

diens optreden. 

 

De appartementenwet voorziet niet in een exhaustieve regeling m.b.t. de aansprakelijkheid 

van de syndicus. Zo wordt noch de contractuele aansprakelijkheid t.a.v. de vereniging van 

mede-eigenaars, noch de buitencontractuele aansprakelijkheid t.a.v. derden geregeld. Art. 

577-8, § 5 BW bepaalt slechts dat de syndicus als enige aansprakelijk is voor zijn beheer.  

 

Er wordt algemeen aangenomen dat de aansprakelijkheidsregeling van de lastgeving277 

toepasselijk is op de interne verhouding tussen de syndicus en de vereniging van mede-

eigenaars278. T.a.v. de vereniging van mede-eigenaars (lastgever) is de syndicus (lasthebber) 

                                                
276 De syndicus kan ook strafrechtelijk, alsook tuchtrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. Zo kan de 
syndicus strafrechtelijk worden vervolgd ingeval van overtreding van het gemeen strafrecht (bv. 
diefstal, misbruik van vertrouwen, enz.), ingeval van het niet naleven van administratieve voorschriften 
(bv. i.v.m. de veiligheid van het gebouw, het arbeidsrecht, enz.) alsook ingeval van onvrijwillige slagen 
en verwondingen (bv. bij nalatigheden die persoonlijk schade veroorzaken). Er kan ook worden 
opgemerkt dat syndicusverenigingen strafrechtelijk kunnen worden vervolgd vermits sinds 1994 ook 
rechtspersonen strafrechtelijk kunnen worden verantwoordelijk gesteld. 
Tot slot kan de professionele syndicus ook tuchtrechtelijk vervolgd worden wanneer hij zich niet houdt 
aan het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (goedgekeurd bij 
KB van 27 september 2006, BS 18 oktober 2006). Op grond van art. 3 van het KB van 6 september 
1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar 
valt de professionele syndicus immers onder de definitie van vastgoedmakelaar. 
Zie G. VERHENNEMAN, “Aansprakelijkheid van de syndicus in het appartementsrecht”, Jura 

Falconis 2006-07, afl. 2, 261-296, http://law.kuleuven.be/jura/art/43n2/verhenneman.htm, nr. 5.2. en 
5.3. 
277 Art. 1984 – 2010 BW. 
278 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 71 ; C. ENGELS, “Krachtlijnen van de gedwongen medeëigendom en de 
appartementsmedeëigendom”, in H. CASMAN, C. ENGELS, D. MEULEMANS en C. VAN 
HEUVERSWYN, De gedwongen medeëigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, 

Recyclagedagen 1995 van de Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van Belgische 

Notarissen, Gent, Mys & Breesch, 1995, 28 ; H. DE LOOSE, G. DE PALMENAER, P. DE VROEDE, 
I. FEYS, F. HEYVAERT, M. MAUS en F. REYNAERT, Het mede-eigendomsrecht geactualiseerd, 
Brugge, die Keure, 1996, 41 ; Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble 
par le syndic et l’éventuel conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les 

immeubles et groupes d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 146 ; R. TIMMERMANS, 
Syndicus van flatgebouwen, Mechelen, Kluwer, 2003, 216 ; L. WYNANT, “De syndicus en het beheer 
van het appartementsgebouw. Opdracht en aansprakelijkheid”, in H. VANDENBERGHE (Ed.), De 

nieuwe wet op de appartementsmedeëigendom, referatenbundel van de studienamiddag K.U. Leuven 

Rechtsfaculteit 4 november 1994, Leuven, Jura Falconis Libri, 1995, 108. 
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derhalve contractueel aansprakelijk op voorwaarde dat de geleden schade verband houdt met 

de contractuele verhouding tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars en op 

voorwaarde dat de fout bestaat in het niet naleven van een contractuele verplichting279.  

 

Derden kunnen de syndicus buitencontractueel aansprakelijk stellen wanneer zij schade 

leiden naar aanleiding van bepaalde handelingen die de syndicus stelt in de uitvoering van 

zijn mandaat280. 

 

De aansprakelijkheid van de syndicus t.a.v. derden zal noodzakelijk van buitencontractuele 

aard zijn. De syndicus heeft in principe enkel met de vereniging van mede-eigenaars een 

contractuele rechtsverhouding ; tussen de syndicus en derden bestaat dergelijke contractuele 

rechtsverhouding niet vermits de verbintenissen die de syndicus aangaat met derden / 

medecontractanten van de vereniging van mede-eigenaars in naam en voor rekening van de 

vereniging van mede-eigenaars worden gesloten281. 

 

Aangezien de syndicus optreedt als lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars en niet 

van de individuele mede-eigenaars, beschikken deze laatsten enkel over een 

buitencontractuele vordering t.a.v. de syndicus282. Individuele mede-eigenaars worden 

derhalve eveneens als ‘derden’ aanzien. 

 
4.3.8.2. Ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars 

 

4.3.8.2.1. Fout, schade en causaal verband 

 

Opdat de vereniging van mede-eigenaars de syndicus contractueel aansprakelijk zou kunnen 

stellen, moet er sprake zijn van een fout, schade en een causaal verband tussen beide283. 

 

In eerste instantie wordt dieper ingegaan op de vereiste ‘fout’284. 

                                                
279 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 146. 
280 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 146. 
281 P. VAN DE WIELE en S. WINNYKAMIEN, Copropriété et syndic d’immeubles, Brussel, De 
Boeck, 1997, 111. 
282 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 146. 
283 H. DE LOOSE, G. DE PALMENAER, P. DE VROEDE, I. FEYS, F. HEYVAERT, M. MAUS en 
F. REYNAERT, Het mede-eigendomsrecht geactualiseerd, Brugge, die Keure, 1996, 51. 
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De syndicus begaat een fout wanneer hij een aan hem door de vereniging van mede-eigenaars 

opgedragen bevoegdheid niet of niet correct uitoefent. Dit is meer bepaald het geval wanneer 

er nalatigheid, onvoorzichtigheid, onzorgvuldigheid of laattijdigheid in de uitvoering van zijn 

mandaat wordt vastgesteld285. 

 

Het maakt daarbij niet uit of de syndicus de bewuste contractuele fout begaat in het kader van 

de uitoefening van een wettelijke of statutaire bevoegdheid, dan wel van een bijzondere hem 

door de algemene vergadering van mede-eigenaars opgedragen taak286. 

 

De syndicus is niet alleen aansprakelijk voor een opzettelijke fout maar ook voor elke fout in 

de uitvoering van zijn opdracht287.  

 

Bovendien kan de aansprakelijkheid van de syndicus niet alleen voortvloeien uit een eigen 

fout, maar ook uit de fout van een derde. Zo is de syndicus aansprakelijk wanneer hij zijn 

bevoegdheden overdraagt aan een derde zonder toestemming van de algemene vergadering en 

de vereniging van mede-eigenaars hierdoor schade lijdt288. De syndicus begaat eveneens een 

fout wanneer hij zijn bevoegdheden overdraagt, weliswaar met de toestemming van de 

algemene vergadering, maar aan een zelf gekozen persoon en die persoon onbevoegd of 

onvermogend blijkt te zijn289. Enkel in het geval waarin de algemene vergadering haar 

toestemming heeft gegeven tot overdracht van welbepaalde bevoegdheden aan een 

welbepaalde persoon, zal de syndicus niet aansprakelijk zijn voor de schade die de vereniging 

van mede-eigenaars lijdt als gevolg van het optreden van deze persoon290. 

 

                                                                                                                                       
284 In wat volgt, wordt uitgegaan van de veronderstelling dat er geen arbeidsovereenkomst, noch band 
van ondergeschiktheid bestaat tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars. Indien dit toch 
het geval zou zijn, moet worden opgemerkt dat de syndicus t.a.v. de vereniging van mede-eigenaars op 
grond van art. 18 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten enkel aansprakelijk is voor zijn 
occasioneel lichte fout. Dit is ook het geval voor wat zijn aansprakelijkheid t.a.v. derden betreft. Zie 
4.3.8.3.6. 
285 L. WYNANT, “De syndicus en het beheer van het appartementsgebouw. Opdracht en 
aansprakelijkheid”, in H. VANDENBERGHE (Ed.), De nieuwe wet op de appartementsmedeëigendom, 

referatenbundel van de studienamiddag K.U. Leuven Rechtsfaculteit 4 november 1994, Leuven, Jura 
Falconis Libri, 1995, 109. 
286 P. VAN DE WIELE en S. WINNYKAMIEN, Copropriété et syndic d’immeubles, Brussel, De 
Boeck, 1997, 109. 
287 Art. 1992 BW ; F. MOEYKENS en H. DE LOOSE, Praktische leidraad voor de syndicus, Gent, 
Story Publishers, 2007, 88. 
288 Art. 577-8, § 5 BW ; C. ROBBE en J. EYLENBOSCH, Mede-eigendom, Algemene vergadering, 

Raad van Beheer en Syndicus in appartementsgebouwen, Brussel, Auxis N.V., 2000, 171. 
289 C. ROBBE en J. EYLENBOSCH, Mede-eigendom, Algemene vergadering, Raad van Beheer en 

Syndicus in appartementsgebouwen, Brussel, Auxis N.V., 2000, 172. 
290 Art. 577-8, § 5 in fine BW. 
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Deze principes vormen de toepassing van art. 1994 BW dat betrekking heeft op de 

aansprakelijkheid van de lasthebber voor de persoon die hij bij de uitvoering van zijn 

opdracht in zijn plaats heeft gesteld291. 

 

De beoordeling of er al dan niet sprake is van een fout vergt een onderzoek naar de concrete 

inhoud en omvang van een welbepaalde bevoegdheid van de syndicus. Daartoe moet, al 

naargelang het geval, de wet, het reglement van mede-eigendom, de beslissing van de 

algemene vergadering of de syndicusovereenkomst erop worden nageslaan. 

 

Het risico op aansprakelijkheid neemt toe wanneer de wet, het reglement van mede-eigendom, 

de beslissing van de algemene vergadering of de syndicusovereenkomst de opdracht van de 

syndicus in ruime bewoordingen formuleert. In dergelijk geval wordt immers een zekere 

beoordelingsmacht verleend aan de syndicus aangaande de precieze invulling van diens 

opdracht. 

 

Bij wijze van voorbeeld kan hierbij gewezen worden op art. 577-8, § 4, 4° BW dat bepaalt dat 

de syndicus alle bewarende maatregelen treft, alsook alle daden van voorlopig beheer stelt. 

Vermits de wetgever de invulling niet nader specifieert, krijgt de syndicus een grote 

appreciatiebevoegdheid en aldus een grotere verantwoordelijkheid292. 

 

Een ander voorbeeld betreft art. 577-8, § 4, 3° BW dat bepaalt dat de syndicus de beslissingen 

van de algemene vergadering uitvoert of laat uitvoeren. De bewegingsvrijheid die de syndicus 

zal hebben i.v.m. de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering hangt af van 

de preciesheid van deze beslissingen. Wanneer het de bedoeling is om zo weinig mogelijk 

armslag aan de syndicus over te laten omtrent de uitvoering van deze beslissingen, dient de 

uitvoering ervan zo minutieus mogelijk te worden omschreven. Zo zal het risico op 

aansprakelijkheid van de syndicus kleiner zijn wanneer een beslissing van de algemene 

vergadering hem oplegt om over te gaan tot ondertekening van een reeds voordien door de 

algemene vergadering geredigeerde overeenkomst dan wanneer de algemene vergadering de 

syndicus opdraagt om te gaan onderhandelen m.b.t. het sluiten van een bepaalde 

overeenkomst293. 

                                                
291 Er kan worden opgemerkt dat een aansprakelijkheidsvordering van de vereniging van mede-
eigenaars lastens de syndicus geenszins belet dat ook de persoon die door de syndicus in zijn plaats 
werd gesteld, rechtstreeks kan worden aangesproken door de vereniging van mede-eigenaars op grond 
van art. 1382 BW. 
292 H. DE LOOSE, G. DE PALMENAER, P. DE VROEDE, I. FEYS, F. HEYVAERT, M. MAUS en 
F. REYNAERT, Het mede-eigendomsrecht geactualiseerd, Brugge, die Keure, 1996, 47. 
293 H. DE LOOSE, G. DE PALMENAER, P. DE VROEDE, I. FEYS, F. HEYVAERT, M. MAUS en 
F. REYNAERT, Het mede-eigendomsrecht geactualiseerd, Brugge, die Keure, 1996, 46. 
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Indien de syndicus van oordeel is dat een bepaalde beslissing van de algemene vergadering 

dubbelzinnig of onduidelijk is, doet hij er goed aan om, vooraleer hij tot de uitvoering 

overgaat, een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen teneinde een nieuwe 

beslissing uit te lokken294. 

 

De beoordeling van de fout zal variëren naargelang de syndicus een inspannings- dan wel een 

resultaatsverbintenis is aangegaan295. 

 

Bij de uitvoering van een inspanningsverbintenis begaat de syndicus slechts een fout wanneer 

hij niet gehandeld heeft zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig syndicus en dit in 

gelijkaardige omstandigheden. 

 

De meeste verbintenissen van de syndicus zijn inspanningsverbintenissen296 en betreffen 

bijvoorbeeld de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering en het 

vertegenwoordigen in rechte van de vereniging van mede-eigenaars. 

 

In sommige gevallen heeft de syndicus zich daarentegen verbonden tot de uitvoering van een 

resultaatsverbintenis. In dergelijk geval is de syndicus aansprakelijk telkens wanneer hij er 

niet in slaagt het vooropgestelde resultaat te bereiken. Zo zal er o.m. sprake zijn van een 

resultaatsverbintenis telkens wanneer de syndicus de verplichting heeft om binnen een 

vooropgestelde termijn bepaalde daden te stellen, zoals het herstellen van de lift en het 

bijeenroepen van de algemene vergadering, alsook in technische aangelegenheden. 

 

Of een verbintenis in een concreet geval een inspannings- dan wel een resultaatsverbintenis is, 

hangt af van wat de partijen precies bedoeld hebben. Een duidelijke syndicusovereenkomst 

kan hierbij van belang zijn. Het betreft een feitenkwestie die door de rechter op soevereine 

wijze wordt beoordeeld297. 

 

De vroeger gehanteerde beoordelingscriteria298 van het al of niet kosteloos karakter van de 

opdracht van de syndicus evenals het al of niet professioneel karakter van diens opdracht, zijn 

                                                
294 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 21. 
295 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 75. 
296 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 74. 
297 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 74. 
298 Zie H. DE LOOSE, G. DE PALMENAER, P. DE VROEDE, I. FEYS, F. HEYVAERT, M. MAUS 
en F. REYNAERT, Het mede-eigendomsrecht geactualiseerd, Brugge, die Keure, 1996, 50-52. 
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thans voorbijgestreefd. Vroeger werd de aansprakelijkheid van de syndicus die zijn mandaat 

kosteloos uitoefende beoordeeld naargelang de concrete omstandigheden terwijl de 

aansprakelijkheid van de bezoldigde syndicus louter theoretisch werd beoordeeld. Eenzelfde 

fout werd eveneens strenger beoordeeld indien deze werd begaan door een professionele 

syndicus, dan wel door een occasionele syndicus. 

 

BAUDONCQ299 en TIMMERMANS300 concluderen dat er thans sprake is van een uniform 

aansprakelijkheidsprofiel van de syndicus, d.w.z. dat de contractuele aansprakelijkheid van de 

syndicus t.a.v. de vereniging van mede-eigenaars thans beoordeeld wordt aan de hand van de 

algemene maatstaven voor de professionele aansprakelijkheid, ongeacht het feit of het een 

professionele dan wel een occasionele syndicus betreft. 

 

Naast het bestaan van een contractuele fout, moet de vereniging van mede-eigenaars ook nog 

het bewijs van het bestaan van schade leveren301. Indien de aansprakelijkheid van de syndicus 

wordt bewezen, zal de schadevergoeding de vereniging van mede-eigenaars in staat moeten 

stellen de geleden schade zo adequaat mogelijk te herstellen in een toestand alsof er geen fout 

van de syndicus was geweest. Dit principe van de integrale schadevergoeding wordt 

traditioneel afgeleid uit art. 1149 BW dat stelt dat de schadevergoeding bestaat uit het verlies 

dat werd geleden en de winst die werd gederfd. 

 

Tenslotte zal moeten worden aangetoond dat de contractuele fout van de syndicus de oorzaak 

is van de schade die geleden is door de vereniging van mede-eigenaars en die aldus luidens 

art. 1151 BW moet worden vergoed.  

 

In de equivalentieleer geldt als oorzaak elke gebeurtenis zonder welke de schade, zoals zij 

zich in concreto voordeed, niet zou plaatsgevonden hebben. Elke fout van de syndicus die 

noodzakelijk was voor het ontstaan van de schade geleden door de vereniging van mede-

eigenaars geeft bijgevolg aanleiding tot aansprakelijkheid, ongeacht de zwaarte of het 

relatieve belang van de fout in het tot stand komen van de schade302. Wanneer de schade mede 

veroorzaakt wordt door een fout van de vereniging van mede-eigenaars, zal deze niet vergoed 

worden in de mate dat die fout heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van de schade. 

 

                                                
299 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 87. 
300 R. TIMMERMANS, Syndicus van flatgebouwen, Mechelen, Kluwer, 2003, 217. 
301 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 79. 
302 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 81. 
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4.3.8.2.2. Het exoneratiebeding 

 

De vraag rijst of de syndicus op een geldige wijze een exoneratiebeding kan laten opnemen in 

zijn overeenkomst met de vereniging van mede-eigenaars. Dergelijk beding maakt het immers 

mogelijk dat de syndicus zijn aansprakelijkheid t.a.v. de vereniging van mede-eigenaars 

uitsluit, dan wel beperkt. 

 

Om een antwoord te geven op deze vraag moet een onderscheid worden gemaakt op grond 

van de aard van de bevoegdheden die de syndicus uitoefent. 

 

Zo kan de syndicus zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten noch beperken voor fouten die hij 

begaat in het kader van zijn wettelijke bevoegdheden m.b.t. art. 577-8, § 4 BW. Art. 577-8, § 

4 BW is immers van dwingend recht zodat partijen er niet kunnen van afwijken. 

Exoneratiebedingen m.b.t. deze wettelijke bevoegdheden zijn bijgevolg nietig303. Een 

algemeen exoneratiebeding dat niet nader specifieert in welke gevallen de aansprakelijkheid 

van de syndicus wordt uitgesloten, dan wel beperkt, moet geïnterpreteerd worden als 

hebbende geen betrekking op zijn wettelijke bevoegdheden304. 

 

Het is wel toegelaten dat de syndicus zijn aansprakelijkheid beperkt/uitsluit voor fouten 

begaan in het kader van zijn statutaire of contractuele bevoegdheden305. Of de syndicus met 

dergelijke bevoegdheden wordt belast, behoort immers tot de contractuele vrijheid en partijen 

kunnen rechtsgeldig de aansprakelijkheid die ermee samenhangt beperken. 

 

De syndicus kan zijn aansprakelijkheid eveneens beperken voor fouten begaan door de 

personen die hij in zijn plaats heeft aangesteld, behalve wanneer het om fouten gaat die 

begaan zijn in de uitoefening van zijn wettelijke bevoegdheden.  

 

Opdat de syndicus zich op de geldigheid van een exoneratiebeding zou kunnen beroepen, is 

vereist dat dit beding met kennis van zaken werd aanvaard door de vereniging van mede-

eigenaars306.  

 

                                                
303 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 146. 
304 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 88. 
305 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 89. 
306 S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2005, 161. 
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Het is bovendien belangrijk dat het exoneratiebeding duidelijk en ondubbelzinnig wordt 

geformuleerd. Het exoneratiebeding wordt immers restrictief geïnterpreteerd als een 

uitzondering op de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregeling307. Zo kan een 

exoneratiebeding betreffende contractuele aansprakelijkheid onmogelijk worden ingeroepen 

door de syndicus ingeval zijn buitencontractuele aansprakelijkheid in het gedrang wordt 

gebracht308.  

 

Exoneratiebedingen die elk nut ontnemen aan het contract van de syndicus met de vereniging 

van mede-eigenaars en de verbintenissen van de syndicus volledig uithollen, zijn ongeldig309. 

 

4.3.8.2.3. Beoordeling van de aansprakelijkheid door de algemene vergadering 

 

Op het ogenblik dat de syndicus rekenschap en verantwoording aflegt voor de uitvoering van 

zijn opdracht310, oordeelt de algemene vergadering over de eventuele  aansprakelijkheid van 

de syndicus t.a.v. de vereniging van mede-eigenaars311. Indien zij meent dat de 

aansprakelijkheid van de syndicus in het gedrang is, kan zij opteren voor een minnelijke 

regeling met de syndicus. Dit is niet alleen de snelste en makkelijkste manier om een geschil 

op te lossen maar ze biedt ook de meeste garanties voor de toekomstige relatie tussen de 

syndicus en de vereniging van mede-eigenaars. Of een minnelijke regeling mogelijk is, zal 

afhangen van de concrete feiten die de syndicus worden verweten en van het standpunt dat de 

vereniging van mede-eigenaars hierover inneemt312. 

 

Indien een minnelijke regeling onmogelijk of ongewenst is, kan de vereniging van mede-

eigenaars beslissen om tegen de syndicus persoonlijk313 een aansprakelijkheidsvordering in te 

stellen314. De algemene vergadering is de bevoegde instantie van de vereniging van mede-

                                                
307 Cass. 22 maart 1979, Arr.Cass. 1978-1979, 860. 
308 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 89.  
309 Cass. 26 maart 2004, AR C020038F, www.cass.be ; Cass. 23 november 1987, Arr.Cass. 1987-88, 
371 ; Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 146. 
310 Art. 1993 BW. 
311 L. WYNANT, “De syndicus en het beheer van het appartementsgebouw. Opdracht en 
aansprakelijkheid”, in H. VANDENBERGHE (Ed.), De nieuwe wet op de appartementsmedeëigendom, 

referatenbundel van de studienamiddag K.U. Leuven Rechtsfaculteit 4 november 1994, Leuven, Jura 
Falconis Libri, 1995, 109. 
312 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 90. 
313 De vordering wordt ingesteld tegen de syndicus ten persoonlijke titel en niet in zijn hoedanigheid 
van vertegenwoordiger van de vereniging van mede-eigenaars. 
314 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 91. 
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eigenaars om hierover te beslissen315. Behoudens een strengere bepaling in het reglement van 

mede-eigendom, wordt de beslissing genomen bij volstrekte meerderheid van de op de 

algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars316. 

 

De aansprakelijkheidsvordering beoogt de uitvoering in natura van de opdracht van de 

syndicus, dan wel de betaling van een plaatsvervangende schadevergoeding. 

 

Het instellen van een aansprakelijkheidsvordering heeft tot gevolg dat de syndicus niet langer 

zijn wettelijke bevoegdheid om de vereniging van mede-eigenaars in rechte te 

vertegenwoordigen, kan uitoefenen. Er heerst immers een belangenconflict wanneer de 

syndicus in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de vereniging van mede-eigenaars 

een aansprakelijkheidsvordering tegen zichzelf ten persoonlijke titel dient in te stellen317. Art. 

577-8, § 6 BW biedt een oplossing voor dit probleem. De algemene vergadering kan aan de 

syndicus een voorlopige syndicus toevoegen met het oog op en voor de duur van de 

rechtsprocedure. 

 

Het instellen van een aansprakelijkheidsvordering tegen de syndicus kan gepaard gaan met 

het ontslag van de syndicus door de vereniging van mede-eigenaars. De beslissing tot ontslag 

ressorteert onder de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering van de vereniging 

van mede-eigenaars en dient genomen te worden bij volstrekte meerderheid van de stemmen 

van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars, behoudens strengere bepalingen in 

het reglement van mede-eigendom318. 

 

Art. 577-8, § 6 BW bepaalt dat de algemene vergadering van mede-eigenaars de syndicus 

steeds kan ontslaan zonder motivering noch verantwoording. De algemene vergadering kan de 

syndicus derhalve ontslaan op elk moment, ook wanneer deze geen fout heeft begaan in de 

uitoefening van zijn mandaat. Indien in de syndicusovereenkomst een conventioneel 

schadebeding dan wel een opzeg- of ontbindingsbeding is opgenomen, dan is de vereniging 

                                                
315 L. WYNANT, “De syndicus en het beheer van het appartementsgebouw. Opdracht en 
aansprakelijkheid”, in H. VANDENBERGHE (Ed.), De nieuwe wet op de appartementsmedeëigendom, 

referatenbundel van de studienamiddag K.U. Leuven Rechtsfaculteit 4 november 1994, Leuven, Jura 
Falconis Libri, 1995, 109. 
316 Art. 577-6, § 6 BW. 
317 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 92. 
318 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 92. 
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van mede-eigenaars  er wel toe gehouden haar contractuele verplichtingen na te leven319. 

Bovendien mag het ontslag geen rechtsmisbruik inhouden of onrechtmatig zijn. 

 

De algemene vergadering kan de syndicus ook kwijting verlenen. Dit houdt in dat de syndicus 

bevrijd is van de contractuele aansprakelijkheid voor zijn beheer in zijn verhouding tot de 

vereniging van mede-eigenaars320. De beslissing van de algemene vergadering van mede-

eigenaars houdt eigenlijk een formele afstand in van de aansprakelijkheidsvordering van de 

vereniging van mede-eigenaars t.a.v. de syndicus321.  

 

De kwijting is ook van belang wanneer de syndicus zijn bevoegdheid te buiten is gegaan of 

wanneer daaromtrent twijfel bestaat. De kwijting heeft immers tot gevolg dat de vereniging 

van mede-eigenaars zich gebonden acht door deze handelingen van de syndicus. 

 

Deze kwijting is echter niet tegenstelbaar aan derden. Individuele mede-eigenaars en derden 

kunnen nog steeds een ontvankelijke aansprakelijkheidsvordering t.a.v. de syndicus 

instellen322. 

 

De syndicus zal zich bovendien niet op de kwijting kunnen beroepen ingeval van misbruik of 

bedrog323. Dit is evenmin het geval wanneer de kwijting werd verleend ingevolge het 

verstrekken van niet correcte informatie door de syndicus aan de algemene vergadering324. 

                                                
319 Vred. Vilvoorde 15 januari 1998, T.App. 2000, afl. 2, 30 ; C. ENGELS , “De gedwongen mede-
eigendom als bijzaak van gebouwen of groepen van gebouwen”, in C. ENGELS, G. VERSCHELDEN, 
C. CLIJMANS et al., Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 6, Brugge, die Keure, 2005, 172-173. 
320 L. WYNANT, “De syndicus en het beheer van het appartementsgebouw. Opdracht en 
aansprakelijkheid”, in H. VANDENBERGHE (Ed.), De nieuwe wet op de appartementsmedeëigendom, 

referatenbundel van de studienamiddag K.U. Leuven Rechtsfaculteit 4 november 1994, Leuven, Jura 
Falconis Libri, 1995, 109. 
321 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 95. 
322 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 97. 
323 P. LECOCQ, “Le syndic et le conseil de gérance: leur rôle et leurs pouvoirs“, in N. VERHEYDEN-
JEANMART (Ed.), La copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis, Louvain-la-
Neuve, UCL, 2001, 309. 
324 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 96. 



 75 

4.3.8.3. Ten aanzien van derden 

 

4.3.8.3.1. Algemeen 

 

Bij de uitoefening van zijn bevoegdheden komt de syndicus voortdurend in contact met 

derden325. Derden zijn o.m. de mede-contractanten van de vereniging van mede-eigenaars, de 

individuele mede-eigenaars326 alsook bv. de bezoekers van de mede-eigenaars die het 

(appartements)gebouw betreden en de buren van het (appartements)gebouw. 

 

Het is mogelijk dat derden schade lijden door een handeling die de syndicus stelt n.a.v. de 

uitvoering van zijn mandaat. In dit punt wordt nagegaan wanneer en op welke grondslag 

derden deze schade op de syndicus kunnen verhalen. 

 

Zoals hoger vermeld is de aansprakelijkheid van de syndicus t.a.v. derden steeds 

buitencontractueel van aard327.  

 

Afhankelijk van het feit of de schade van derden voortvloeit uit een foutieve dan wel een 

foutloze handeling van de syndicus, zullen derden hun vordering moeten steunen op art. 1382 

BW (foutaansprakelijkheid) dan wel op art. 544 BW, art. 1384, eerste lid BW, art. 1384, 

derde lid BW of art. 1386 BW (risicoaansprakelijkheid). 

 

Overeenkomstig de principes van de lastgeving en de vertegenwoordiging komt de 

buitencontractuele aansprakelijkheid van de syndicus pas aan de orde wanneer deze schade 

aan derden wordt veroorzaakt door een handeling die niet aan de vereniging van mede-

eigenaars kan worden toegerekend. Of anders gesteld, de aansprakelijkheid van de syndicus 

komt pas in het gedrang bij handelingen die niet vallen onder zijn 

vertegenwoordigingsbevoegdheid. 

 

Er zijn in de rechtsleer twee grote invalshoeken om de aansprakelijkheid van de syndicus 

t.a.v. derden te benaderen. De ene invalshoek benadert de syndicus als een orgaan van de 

vereniging van mede-eigenaars328, terwijl de andere invalshoek de syndicus nog steeds als een 

lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars beschouwt329. 

                                                
325 Derden zijn alle personen die geen partij zijn bij een contract met de syndicus. 
326 De aansprakelijkheid van de syndicus t.a.v. de individuele mede-eigenaars wordt in het volgende 
punt behandeld. Zie 4.3.8.4. 
327 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 146. 
328 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 108 ; A. DE BECKER en L. WEYTS, “L’administration de l’immeuble : l’assemblée 
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Deze op het eerste gezicht theoretische discussie heeft nochtans zijn praktische gevolgen. Zo 

zal het antwoord op de vraag wie (hetzij de syndicus, hetzij de vereniging van mede-

eigenaars, hetzij beiden) derden kunnen aanspreken voor de schade die zij geleden hebben als 

gevolg van een onrechtmatige daad van de syndicus, verschillend zijn naargelang de syndicus 

hetzij als een orgaan hetzij als een lasthebber wordt beschouwd.  

 

Deze twee verschillende invalshoeken komen aan bod bij de bespreking van de 

aansprakelijkheid van de syndicus op grond van art. 1382 BW (zie punt 4.3.8.3.3.). 

 

Een goed begrip van de (buitencontractuele) aansprakelijkheid van de syndicus vergt evenwel 

voorafgaand duidelijkheid omtrent de vraag wanneer de syndicus dan wel de vereniging van 

mede-eigenaars gebonden is t.a.v. derden. 

 

4.3.8.3.2. Gebondenheid van de syndicus of de vereniging van mede-eigenaars ten 

aanzien van derden 

 

Op grond van art. 577-8, § 4, 6° BW dat stelt dat de syndicus de vereniging van mede-

eigenaars vertegenwoordigt voor het beheer van de gemeenschappelijke delen, worden de 

handelingen die de syndicus in het kader van zijn opdracht stelt rechtstreeks toegerekend aan 

de vereniging van mede-eigenaars in wier naam en voor wier rekening de syndicus 

optreedt330. 

 

                                                                                                                                       
générale et le syndic“, in N. VERHEYDEN-JEANMART (Ed.), Copropriété. La loi du 30 juin 1994 

modifiant et complétant les dispositions du Code civil relative à la copropriété, Louvain-la-Neuve, 
U.C.L., 1994, 238 ; P. LECOCQ, “Le syndic et le conseil de gérance: leur rôle et leurs pouvoirs“, in N. 
VERHEYDEN-JEANMART (Ed.), La copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles 

bâtis, Louvain-la-Neuve, UCL, 2001, 282 ; R. TIMMERMANS, Syndicus van flatgebouwen, 
Mechelen, Kluwer, 2003, 222 ; P. VAN DE WIELE en S. WINNYKAMIEN, Copropriété et syndic 

d’immeubles, Brussel, De Boeck, 1997, 111. 
329 C. ENGELS, “Krachtlijnen van de gedwongen medeëigendom en de appartementsmedeëigendom”, 
in H. CASMAN, C. ENGELS, D. MEULEMANS en C. VAN HEUVERSWYN, De gedwongen 

medeëigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, Recyclagedagen 1995 van de 

Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, Gent, Mys & Breesch, 
1995, 28 ; Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et 
l’éventuel conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et 

groupes d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 146. 
330 L. WYNANT, “De syndicus en het beheer van het appartementsgebouw. Opdracht en 
aansprakelijkheid”, in H. VANDENBERGHE (Ed.), De nieuwe wet op de appartementsmedeëigendom, 

referatenbundel van de studienamiddag K.U. Leuven Rechtsfaculteit 4 november 1994, Leuven, Jura 
Falconis Libri, 1995, 109. 
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Voor zover de syndicus derhalve binnen de grenzen van zijn mandaat en in zijn hoedanigheid 

van lasthebber heeft gehandeld, kan de syndicus persoonlijk noch contractueel aansprakelijk 

worden gesteld door derden331. 

 

Derden die schade lijden door het handelen van de syndicus kunnen zich eventueel wel 

verhalen op de vereniging van mede-eigenaars. 

 

Zo zal de vereniging van mede-eigenaars (lastgever) zich tegenover zijn medecontractant niet 

kunnen beroepen op de contractuele fout van de syndicus (lasthebber) om aan de contractuele 

aansprakelijkheid tegenover de medecontractant te ontsnappen332.  

 

De fout of de nalatigheid van de lasthebber verbindt de lastgever wanneer ze wordt begaan 

binnen de grenzen van de lastgeving ; zij is derhalve geen overmacht, noch vreemde oorzaak 

voor de lastgever333.  

 

Op het principe dat de vereniging van mede-eigenaars gebonden is door het handelen van de 

syndicus bestaan echter twee uitzonderingen. 

 

Zo is de vereniging van mede-eigenaars niet gebonden wanneer de syndicus op manifeste 

wijze de grenzen van zijn mandaat heeft overschreden of de syndicus is opgetreden in eigen 

naam. 

 

Wanneer de syndicus is opgetreden in eigen naam, d.w.z. zonder zijn hoedanigheid van 

vertegenwoordiger ter kennis te brengen van derden, zal de syndicus derhalve persoonlijk 

gebonden zijn t.o.v. de derde/medecontractant. Dit impliceert dat de syndicus door de 

derde/medecontractant tot uitvoering van de aangegane verbintenissen in rechte kan worden 

aangesproken334. Eveneens brengt de syndicus zijn persoonlijke (contractuele) 

aansprakelijkheid in het gedrang335. 

 

Bij wijze van voorbeeld kan gewezen worden op het geval waarbij de syndicus bij het 

afsluiten van een schoonmaakovereenkomst niet vermeldt dat hij optreedt voor de vereniging 

van mede-eigenaars. De syndicus is aldus verbonden in eigen naam. Hij dient te reageren op 

                                                
331 H. DE LOOSE, G. DE PALMENAER, P. DE VROEDE, I. FEYS, F. HEYVAERT, M. MAUS en 
F. REYNAERT, Het mede-eigendomsrecht geactualiseerd, Brugge, die Keure, 1996, 52. 
332 P. WÉRY, Le mandat, Brussel, Larcier, 2000, 254. 
333 Cass. 24 januari 1974, Pas. 1974, I, 533. 
334 B. TILLEMAN, Lastgeving, Gent, Story-Scientia, 1997, 273. 
335 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 101. 
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de diverse aanmaningen tot betaling die door het schoonmaakbedrijf werden verzonden. Door 

dit niet te doen schiet hij tekort in zijn opdracht336. De vrederechter besliste evenwel dat 

wanneer de gemeenschappelijke gedeelten van het appartementsgebouw gereinigd werden in 

uitvoering van de schoonmaakovereenkomst die de syndicus afsloot in eigen naam, de 

vereniging van mede-eigenaars de syndicus moet vrijwaren voor diens veroordeling wegens 

wanprestatie, met uitzondering van die vergoedingen die omwille van de tekortkomingen van 

de syndicus en bijgevolg door hem alleen zijn verschuldigd. 

 

Overschrijdt de syndicus de grenzen van zijn mandaat, dan is de vereniging van mede-

eigenaars noch de syndicus persoonlijk gebonden. De derde medecontractant zal de 

uitwerking van de gestelde handeling derhalve niet kunnen afdwingen337. Zoals hoger 

vermeld338, heeft de mede-contractant er aldus belang bij om vóór het totstandkomen van de 

overeenkomst na te gaan of de syndicus over het mandaat beschikt waarover hij beweert te 

beschikken. 

 

De syndicus zal evenwel persoonlijk aansprakelijk zijn voor de aan de derde medecontractant 

toegebrachte schade tenzij de syndicus kan bewijzen dat hij voldoende kennis van zijn 

mandaat heeft gegeven339. Dit laatste is een toepassing van het gemeen recht inzake 

lastgeving, meer bepaald van art. 1997 BW op grond waarvan de lasthebber aansprakelijk is 

voor hetgeen buiten zijn mandaat werd gedaan behalve indien hij voldoende kennis over zijn 

mandaat heeft gegeven340. 

 

De vereniging van mede-eigenaars is wel gebonden wanneer de syndicus weliswaar heeft 

gehandeld buiten de grenzen van zijn mandaat maar de algemene vergadering de 

rechtshandeling van de syndicus heeft bekrachtigd341 of nog, wanneer er sprake is van 

                                                
336 Vred. Antwerpen 30 mei 2001, T.App. 2001, afl. 4, 38 ; C. ENGELS, “De gedwongen mede-
eigendom als bijzaak van gebouwen of groepen van gebouwen”, in Rechtskroniek voor het Notariaat, 
deel 6, Brugge, die Keure, 2005, 172. 
337 A. DE BECKER en L. WEYTS, “L’administration de l’immeuble : l’assemblée générale et le 
syndic“, in N. VERHEYDEN-JEANMART (Ed.), Copropriété. La loi du 30 juin 1994 modifiant et 

complétant les dispositions du Code civil relative à la copropriété, Louvain-la-Neuve, U.C.L., 1994, 
249. 
338 Zie punt 4.3.7.2.9. 
339 B. TILLEMAN, Lastgeving, Gent, Story-Scientia, 1997, 194 en 198. 
340 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 147. 
341 De bekrachtiging is de regularisatie van de door de syndicus buiten de grenzen van zijn 
vertegenwoordigingsbevoegdheid gestelde rechtshandeling. De bekrachtiging heeft enerzijds tot gevolg 
dat de bekrachtigde rechtshandeling retroactief en rechtstreeks wordt toegerekend aan de vereniging 
van mede-eigenaars waardoor anderzijds, de derde-medecontractant, na de bekrachtiging, de 
onbevoegd opgetreden syndicus niet meer kan aanspreken. F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en Larcier, 2006, 103-104. 
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schijnvertegenwoordiging342. Dit is een toepassing van de regelgeving inzake lastgeving, meer 

bepaald van art. 1998, tweede lid BW en de schijnvertegenwoordiging.  

 

4.3.8.3.3. Aansprakelijkheid op grond van art. 1382 BW 

 

Opdat derden de syndicus aansprakelijk zouden kunnen stellen op grond van art. 1382 BW 

dienen zij een onrechtmatige daad van de syndicus te bewijzen, waarbij deze onrechtmatige 

daad bestaat in hetzij de miskenning van een specifieke rechtsnorm, hetzij het niet handelen 

zoals een normaal zorgvuldig en omzichtig syndicus, geplaatst in dezelfde omstandigheden ( 

= schending van de algemene zorgvuldigheidsplicht)343.  

 

Daarnaast dient het bestaan van schade en het oorzakelijk verband tussen de onrechtmatige 

daad en de schade te worden bewezen. 

 

Het is in deze context dat de bovenvermelde controverse betreffende het feit of de syndicus 

t.a.v. derden hetzij een lasthebber, hetzij een orgaan van de vereniging van mede-eigenaars is, 

moet worden vermeld. 

 

Overeenkomstig de klassieke leer van de lastgeving is de lastgever niet aansprakelijk voor de 

onrechtmatige daden begaan door de lasthebber. Lastgeving kan immers enkel betrekking 

hebben op rechtshandelingen en niet op materiële handelingen zoals een onrechtmatige daad. 

Het stellen van een onrechtmatige daad kan m.a.w. nooit tot de opdracht van de lasthebber 

behoren en impliceert derhalve een overschrijding van diens bevoegdheid. De onrechtmatige 

daad kan bijgevolg niet toegerekend worden aan de vereniging van mede-eigenaars. De 

toepassing van de klassieke leer van de lastgeving heeft dan ook tot gevolg dat de derde niet 

de vereniging van mede-eigenaars maar wel de syndicus (buitencontractueel) aansprakelijk 

kan stellen voor de schade die voortvloeit uit zijn onrechtmatige daad.  

 

                                                
342 Er is sprake van schijnvertegenwoordiging wanneer derden te goeder trouw er redelijkerwijze 
konden van uitgaan dat de syndicus handelde op basis van een mandaat van de vereniging van mede-
eigenaars maar dit in werkelijkheid niet zo was. In werkelijkheid overschreed de syndicus zijn 
bevoegdheden, stelde hij een handeling na de beëindiging van zijn mandaat, stelde hij een handeling 
die de vereniging van mede-eigenaars verbond voor een periode die de duur van zijn mandaat 
overschreed. De derde mede-contractant kan aantonen dat er effectief sprake was van 
schijnvertegenwoordiging en zich hierop beroepen. In dit geval zal de handeling van de syndicus 
rechtstreeks worden toegerekend aan de vereniging van mede-eigenaars. De derde zal de syndicus niet 
langer persoonlijk kunnen aanspreken. F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 

de syndicus, Brussel, De Boeck en Larcier, 2006, 104-107. 
343 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 112-113. 



 80 

Het Hof van Cassatie aanvaardt echter een belangrijke uitzondering344. De lastgever is wel 

aansprakelijk voor de onrechtmatige daad van zijn lasthebber wanneer de onrechtmatige daad 

inherent is aan de uitvoering van de opdracht en onlosmakelijk verbonden is met de 

rechtshandeling die het voorwerp uitmaakt van de lastgeving. 

 

Deze rechtspraak is moeilijk verzoenbaar met de klassieke opvatting dat lastgeving enkel op 

rechtshandelingen slaat en dat het stellen van een onrechtmatige daad automatisch een 

bevoegdheidsoverschrijding impliceert. 

 

De zienswijze van het Hof van Cassatie kan eveneens teruggevonden worden in een vonnis 

van de vrederechter te Tienen. Deze oordeelde dat een appartementsmede-eigenaar (= een 

derde t.a.v. de syndicus) die de syndicus aansprakelijk wenst te stellen, niet alleen moet 

aantonen dat de syndicus een fout of een nalatigheid heeft begaan in de zin van art. 1382 BW, 

maar ook dat zulks gebeurde buiten de perken van zijn mandaat als syndicus345. Deze 

vrederechter ging er dus niet van uit dat een onrechtmatige daad in de zin van art. 1382 BW 

automatisch een bevoegdheidsoverschrijding met zich bracht. 

 

De toepassing van deze rechtspraak heeft tot gevolg dat de vereniging van mede-eigenaars 

aansprakelijk is voor de onrechtmatige daad van de syndicus op voorwaarde dat de 

onrechtmatige daad inherent is aan de uitvoering van de opdracht en onlosmakelijk verbonden 

is met de rechtshandeling die het voorwerp uitmaakt van de lastgeving. 

 

Deze rechtspraak ligt in de lijn van de orgaantheorie. Op grond van deze theorie geldt de regel 

dat de rechtspersoon aansprakelijk is voor de onrechtmatige daad van haar orgaan, begaan 

binnen diens opdracht. Deze regel werd in het Belgisch recht ingevoerd door een 

cassatiearrest346 en kent aldus geen wettelijke grondslag. 

 

DEWULF merkt op dat de orgaantheorie werd geconstrueerd met het oog op het verklaren 

van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon voor de onrechtmatige daden van bepaalde 

                                                
344 Cass. 16 februari 2001, Arr.Cass. 2001, 303 ; Cass. 21 september 1987, Arr.Cass. 1987-88, 84 ; 
Cass. 22 april 1985, Arr.Cass. 1984-85, 116 ; I. CLAEYS, “Buitencontractuele aansprakelijkheid van 
contractanten en hulppersonen? Als het contractuele evenwicht maar niet wordt verstoord”, in S. 
STIJNS (Ed.), Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2004, 40. 
345 Vred. Tienen 30 juni 2003, T.App. 2003, afl. 4, 17 ; C. ENGELS, “De gedwongen mede-eigendom 
als bijzaak van gebouwen of groepen van gebouwen”, in Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 6, 
Brugge, die Keure, 2005, 171. 
346 Cass. 13 december 1923, Pas. 1924, I, 82.  
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vertegenwoordigers347. In plaats van een algemene theorie van de vertegenwoordiging te 

ontwikkelen, waardoor de toerekening van onrechtmatige daden in het kader van de 

lastgeving zou kunnen worden verklaard (door bv. te stellen dat lastgeving ook op materiële 

handelingen betrekking kan hebben), werd geopteerd voor de ontwikkeling van de 

praetoriaanse orgaantheorie. 

 

Zoals hoger vermeld zijn heel wat auteurs de mening toegedaan dat de syndicus t.a.v. derden 

als een orgaan van de vereniging van mede-eigenaars moet worden beschouwd. Deze 

zienswijze heeft tot gevolg dat de onrechtmatige daad van de syndicus, begaan in het kader 

van zijn opdracht, wordt gelijkgesteld met de onrechtmatige daad van de vereniging van 

mede-eigenaars zelf. Dit belet evenwel niet dat ook de syndicus, als orgaan, persoonlijk 

aansprakelijk blijft wanneer hij binnen zijn opdracht blijft en zijn onrechtmatige daad aan de 

rechtspersoon wordt toegerekend. Het Hof van Cassatie348 heeft immers beslist dat de 

rechtstreekse aansprakelijkheid van een rechtspersoon wegens de onrechtmatige daad van zijn 

orgaan, in beginsel de persoonlijke aansprakelijkheid van het orgaan niet uitsluit. Beide 

aansprakelijkheden bestaan samen. 

 

BAUDONCQ349, VAN DE WIELE en WINNYKAMIEN350 merken op dat deze 

cassatierechtspraak enkel geldt wanneer de syndicus een onrechtmatige daad begaat in het 

kader van de uitoefening van zijn wettelijke bevoegdheden en dat het gemeen recht inzake 

lastgeving blijft gelden wanneer de syndicus een onrechtmatige daad begaat in het kader van 

de hem door de vereniging van mede-eigenaars en het reglement van mede-eigendom 

verleende bevoegdheden en opdrachten. 

 

                                                
347 H. DE WULF, “Het Hof van Cassatie en de extra-contractuele aansprakelijkheid van 
vennootschapsbestuurders”, in Liber amicorum prof. Dr. Christian De Wulf, Brugge, die Keure, 2003, 
536. 
348 Cass. 27 oktober 1982, Pas. 1983, I, 278 ; Cass. 17 juni 1982, Arr.Cass. 1981-82, 1305 ; Cass. 11 
april 1989, Arr.Cass. 1988-89, 902. 
Zie evenwel : Cass. 16 februari 2001, TBH 2002, 703, noot C. GEYS: “als een orgaan van een 
vennootschap of een lasthebber in de uitvoering van zijn mandaat bij besprekingen die tot een 
overeenkomst hebben geleid een fout begaat die geen misdrijf uitmaakt, verplicht die fout niet de 
bestuurder of de mandataris tot vergoeding maar wel de vennootschap of lastgever”. Dit cassatiearrest 
kan de indruk geven dat buitencontractuele fouten van organen aan de rechtspersoon worden 
toegerekend, met uitsluiting van degene die de fouten heeft begaan. CLAEYS (zie I. CLAEYS, 
“Buitencontractuele aansprakelijkheid van contractanten en hulppersonen? Als het contractuele 
evenwicht maar niet wordt verstoord”, in S. STIJNS (Ed.), Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 
2004, 40-41) en BAUDONCQ (zie F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de 

syndicus, Brussel, De Boeck en Larcier, 2006, 110) merken echter op dat een restrictieve interpretatie 
van dit arrest geboden is zodat het niet naar alle gevallen van buitencontractuele aansprakelijkheid 
moet worden uitgebreid. 
349 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 111. 
350 P. VAN DE WIELE en S. WINNYKAMIEN, Copropriété et syndic d’immeubles, Brussel, De 
Boeck, 1997, 111. 



 82 

De kwalificatie van de syndicus als orgaan van de vereniging van mede-eigenaars geeft 

daarenboven aanleiding tot de toepassing van de theorie van de quasi-immuniteit van het 

orgaan351. Het Hof van Cassatie352 heeft immers beslist dat wanneer een contracterende partij 

voor de uitvoering van haar contractuele verbintenis handelt middels een orgaan, diens 

buitencontractuele aansprakelijkheid alleen in het gedrang kan komen indien de aan het 

orgaan verweten fout een tekortkoming aan de algemene zorgvuldigheidsplicht oplevert en 

indien die fout een andere schade heeft veroorzaakt dan die welke voortvloeit uit de slechte 

uitvoering van de overeenkomst. 

 

4.3.8.3.4. Aansprakelijkheid op grond van art. 544 BW 

 

Het is mogelijk dat derden de syndicus aansprakelijk kunnen stellen wegens burenhinder. 

Hiertoe moet niet worden bewezen dat de syndicus een fout heeft begaan. 

 

De aansprakelijkheid op grond van art. 544 BW vereist evenwel dat er voldaan is aan drie 

toepassingsvereisten353. Zo moet de syndicus strikt genomen als nabuur gekwalificeerd 

kunnen worden. De meest recente rechtspraak neemt echter aan dat het niet vereist is dat men 

eigenaar is om als nabuur aanzien te kunnen worden, noch dat men titularis is van een ander 

zakelijk of persoonlijk recht. De vereiste van de juridische hoedanigheid van ‘nabuur’ is 

metterijd steeds meer op de achtergrond geraakt. De nadruk ligt thans op het verbreken van 

het feitelijk evenwicht tussen naburen en de syndicus kan derhalve gehouden zijn tot 

vergoeding wegens abnormale burenhinder vanaf het ogenblik dat hij zelf of door een 

tussenpersoon een daad, een nalaten of door enige gedraging, burenhinder heeft 

veroorzaakt354. Dit kan bv. het geval zijn wanneer de syndicus nalaat een lek in de dakgoot te 

herstellen waardoor mettertijd vochtschade wordt veroorzaakt in de woning van de buren355. 

 

Een tweede toepassingsvereiste betreft het feit dat de burenhinder een bovenmatig karakter 

moet hebben. Er kan opgemerkt worden dat dit een feitenkwestie is waarover de rechter 

soeverein oordeelt. Bij de beoordeling zal o.m. rekening gehouden worden met het tijdstip en 

de plaats van de hinder alsook met de duur en de intensiteit ervan. 

 

                                                
351 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 116. 
352 Cass. 7 november 1997, TRV 1998, 284, noot I. CLAEYS. 
353 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 120-122. 
354 Cass. 7 december 1992, Arr.Cass. 1991-92, 1388. 
355 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 122. 
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Tenslotte moet er een causaal verband bestaan tussen de bovenmatige burenhinder en het 

handelen/stilzitten van de syndicus. Dit betekent dat de hinder zich niet zou hebben 

voorgedaan zonder het handelen/stilzitten van de syndicus in het kader van het beheer van de 

gemeenschappelijke gedeelten van het appartementsgebouw. 

 

Wanneer de aansprakelijkheid van de syndicus werd aangetoond, is de syndicus de 

benadeelde nabuur een billijke en passende compensatie verschuldigd356. Deze compensatie 

bestaat bij voorkeur in het herstel in natura, zoniet in een vervangende pecuniaire 

schadeloosstelling. Het Hof van Cassatie heeft evenwel beslist dat indien de hinder wordt 

veroorzaakt door een niet-foutief feit, de rechtmatige en passende compensatie waardoor het 

evenwicht wordt hersteld, niet kan bestaan in het volledig verbod van dat feit, zelfs als dit 

volledig verbod, volgens de appreciatie van de feitenrechter, de enige wijze is om het 

verbroken evenwicht te herstellen357. 

 

4.3.8.3.5. Aansprakelijkheid op grond van art. 1384, eerste lid BW 

 

Uitzonderlijk kan de syndicus door derden aansprakelijk worden gesteld op grond van art. 

1384, eerste lid BW, nl. indien de syndicus kan worden aanzien als de bewaarder van een 

gebrekkige zaak ( = de gemene delen van het appartementsgebouw) die schade heeft 

berokkend aan derden. 

 

In principe zullen enkel de vereniging van mede-eigenaars of één of meerdere individuele 

mede-eigenaars als (mede)bewaarders van de schadeverwekkende gebrekkige 

gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw kunnen worden beschouwd. Een 

bewaarder is immers degene die voor eigen rekening de zaak gebruikt, ervan geniet of ze 

onder zich houdt met de mogelijkheid erover leiding, toezicht en controle uit te oefenen358. 

Slechts uitzonderlijk zal de syndicus als de bewaarder van een gebrekkige zaak kunnen 

worden beschouwd, m.n. wanneer hij in het gebouw woont of wanneer hij mede-eigenaar 

is359. 

 

Wanneer de schadelijder erin slaagt aan te tonen dat er een gebrek in de gemeenschappelijke 

gedeelten van het appartementsgebouw bestaat, d.w.z. dat deze gedeelten over een abnormaal 

                                                
356 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 123. 
357 Cass. 14 december 1995, AJT 1995-96, 525, noot S. SNAET. 
358 Cass. 24 januari 1991, Pas. 1991, I, 500 ; Cass. 29 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 267. 
359 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 125. 
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kenmerk beschikken waardoor zij onder bepaalde omstandigheden schade berokkenen aan 

derden en dat de geleden schade het gevolg is van dit gebrek, wordt de aansprakelijkheid van 

de syndicus vermoed. De syndicus kan zich van zijn aansprakelijkheid bevrijden door te 

bewijzen dat de door het slachtoffer geleden schade veroorzaakt werd door een vreemde 

oorzaak : toeval, overmacht, daad van een derde of van het slachtoffer360. 

 

4.3.8.3.6. Aansprakelijkheid op grond van art. 1384, derde lid BW 

 

Art. 1384, derde lid BW bepaalt dat meesters en zij die anderen aanstellen, aansprakelijk zijn 

voor de door hun dienstboden en aangestelden veroorzaakte schade in de bediening waartoe 

zij hen hebben gebezigd. 

 

De toepassing van dit artikel vereist derhalve dat de syndicus als een aangestelde van de 

vereniging van mede-eigenaars kan worden beschouwd361. De syndicus is een aangestelde van 

de vereniging van mede-eigenaars wanneer er een verhouding bestaat van ondergeschiktheid, 

m.a.w. wanneer de vereniging van mede-eigenaars gezag en toezicht heeft op de daden van de 

syndicus362. Dit is het geval, hetzij wanneer de syndicus zijn opdrachten uitoefent in het kader 

van een arbeidsovereenkomst met de vereniging van mede-eigenaars363, hetzij wanneer de 

syndicus bepaalde handelingen stelt onder de leiding en het toezicht van de vereniging van 

mede-eigenaars364. Of er in een bepaald geval een band van ondergeschiktheid is tussen de 

partijen, is een feitenkwestie die soeverein door de rechter wordt beoordeeld. 

 

De kwalificatie van de syndicus als aangestelde heeft een belangrijke impact op de 

beoordeling van de aansprakelijkheid van de syndicus én de vereniging van mede-eigenaars.  

 

De persoonlijke aansprakelijkheid van de syndicus als aangestelde wordt geregeld conform 

art. 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten365. Dit artikel houdt 

in dat de werknemer/syndicus, wanneer hij bij de uitvoering van zijn overeenkomst de 

                                                
360 Cass. 14 mei 1999, Arr.Cass. 1999, 283 ; Cass. 13 mei 1993, Arr.Cass. 1993, 493 ; F. 
BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en Larcier, 
2006, 127-128. 
361 H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, L. WYNANT en M. DEBAENE, “Overzicht 
van rechtspraak (1994-99), Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad”, TPR 2000, 1835. 
362 Cass. 3 januari 2002, AJT 2001-02, 768, noot I. BOONE ; Cass. 17 november 1999, Arr.Cass.1999, 
1446. 
363 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 129. 
364 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 
d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 148. 
365 Wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978, 9277. 
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werkgever/vereniging van mede-eigenaars of derden schade berokkent, enkel nog 

aansprakelijk is voor zijn bedrog of zijn zware schuld, en voor zijn herhaaldelijk lichte schuld. 

Wanneer de syndicus een occasionele lichte fout begaat en hierdoor schade veroorzaakt, kan 

hij daarvoor niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld366.  

 

De syndicus-aangestelde geniet ook van een quasi-immuniteit t.a.v. de mede-contractant van 

de vereniging van mede-eigenaars367, d.w.z. dat de syndicus bij de uitvoering van een 

contractuele verbintenis van de vereniging van mede-eigenaars niet buitencontractueel 

aansprakelijk kan worden gesteld, behalve wanneer de hem ten laste gelegde fout een 

tekortkoming aan de algemene zorgvuldigheidsplicht is en indien die fout een andere schade 

heeft veroorzaakt dan die welke voortvloeit uit de wanuitvoering van de overeenkomst.  

 

Er kan evenwel opgemerkt worden dat de wettelijke bescherming van art. 18 van de 

arbeidsovereenkomstenwet veel ruimer is dan de bescherming van de jurisprudentiële quasi-

immuniteit omdat ze niet alleen tegen de mede-contractant van de vereniging van mede-

eigenaars maar ook tegenover andere derden (en zelfs tegen de vereniging van mede-

eigenaars) kan worden ingeroepen368. 

 

De vereniging van mede-eigenaars zal onrechtstreeks, nl. op grond van art. 1384, lid 3 BW, 

aansprakelijk zijn voor de door de syndicus/aangestelde in de uitoefening van zijn functie 

begane onrechtmatige daad369. 

 

Derden die schade lijden door het handelen van de syndicus/aangestelde bevinden zich in een 

minder gunstige situatie om de syndicus persoonlijk aan te spreken ingeval van een 

onrechtmatige daad begaan door de syndicus/aangestelde dan ingeval van foutief optreden 

van de syndicus/orgaan370. Anderzijds zal het voor derden makkelijker zijn om de 

aansprakelijkheid van de vereniging van mede-eigenaars aan te tonen. Zo zal de 

aansprakelijkheid van de vereniging van mede-eigenaars reeds vaststaan wanneer wordt 

aangetoond dat de syndicus een onrechtmatige daad beging tijdens de uitoefening van zijn 

                                                
366 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 130-131. 
367 Cass. 7 november 1997, TRV 1998, 284, noot I. CLAEYS. 
368 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 131. 
369 Indien men de syndicus als een orgaan van de vereniging van mede-eigenaars kwalificeert, brengt 
de door de syndicus in de uitvoering van zijn opdracht begane onrechtmatige daad de rechtstreekse 

aansprakelijkheid mee van de vereniging van mede-eigenaars. Overeenkomstig de klassieke leer van de 
lastgeving brengt de door de syndicus in de uitoefening van zijn mandaat begane onrechtmatige daad 
niet de aansprakelijkheid mee van de vereniging van mede-eigenaars. 
370 Wanneer de syndicus/orgaan een onrechtmatige daad begaat in de uitvoering van zijn opdracht, 
kunnen derden zowel de vereniging van mede-eigenaars als de syndicus hiervoor aansprakelijk stellen. 
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functie. Er moet niet aangetoond worden dat de onrechtmatige daad rechtstreeks verband 

houdt met de uitoefening van zijn functie371. 

 

4.3.8.3.7. Aansprakelijkheid op grond van art. 1386 BW 

 

Derden die schade leden door de instorting van de gemeenschappelijke gedeelten van een 

appartementsgebouw kunnen hiervoor niet de syndicus aansprakelijk stellen op grond van art. 

1386 BW372. De syndicus is immers geen eigenaar van de gemeenschappelijke gedeelten van 

het appartementsgebouw. Alleen wanneer een individuele mede-eigenaar de functie van 

syndicus waarneemt, kan een derde de syndicus, in zijn hoedanigheid van mede-eigenaar, 

aanspreken op grond van art. 1386 BW. 

 

4.3.8.4. Ten aanzien van de mede-eigenaars 

 

Individuele mede-eigenaars kunnen tegen de syndicus een vordering instellen strekkende tot 

vergoeding van de schade die zij zelf lijden ten gevolge van een fout of nalatigheid van de 

syndicus373. 

 

De aansprakelijkheidsvordering van de individuele eigenaar dient ingesteld te worden tegen 

de syndicus ten persoonlijken titel374. 

 

Deze vordering is, zoals bovenvermeld, buitencontractueel van aard aangezien er geen 

contractuele verhouding bestaat tussen de individuele mede-eigenaars en de syndicus en gelet 

op de rechtspersoonlijkheid van de vereniging van mede-eigenaars375. 

 

De individuele mede-eigenaars kunnen slechts vergoeding verkrijgen voor eigen persoonlijke 

schade, dit is schade die te onderscheiden is van deze van de vereniging van mede-eigenaars. 

 

Bij wijze van voorbeeld kan worden gedacht aan het geval waarbij de syndicus een te grote 

hoeveelheid stookolie bestelt waardoor de opslagtank overloopt en de smurrie in een kelder 

                                                
371 Derden die de vereniging van mede-eigenaars willen aansprakelijk stellen voor de onrechtmatige 
daad van de syndicus/orgaan moeten aantonen dat de onrechtmatige daad werd begaan in de uitvoering 
van de opdracht. 
372 P. VAN DE WIELE en S. WINNYKAMIEN, Copropriété et syndic d’immeubles, Brussel, De 
Boeck, 1997, 111. 
373 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 136. 
374 R. TIMMERMANS, Syndicus van flatgebouwen, Mechelen, Kluwer, 2003, 222. 
375 P. VAN DE WIELE en S. WINNYKAMIEN, Copropriété et syndic d’immeubles, Brussel, De 
Boeck, 1997, 109. 
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drijft, dan is de syndicus t.o.v. de mede-eigenaar van die kelder buitencontractueel 

aansprakelijk376. 

 

4.4. De raad van beheer 

 

Als facultatieve instantie is de bevoegdheid van een raad van beheer wettelijk omschreven, nl. 

de syndicus bij te staan en toezicht te houden op zijn beheer377. 

 

Het spreekt voor zich dat aan een raad van beheer geen bevoegdheden kunnen worden 

toegekend die wettelijk toekomen aan de algemene vergadering of aan de syndicus. 

 

4.5. Andere instanties 

 

In de praktijk worden door de vereniging van mede-eigenaars dikwijls instanties, comités, 

enz. opgericht met een welomschreven taak (bv. belast met het verrichten van de aankopen 

voor de gemeenschappelijke gedeelten, of belast met toezicht van de rekeningen in handen 

van de syndicus, of met een specifiek toezicht op de voorlopige of definitieve oplevering, 

enz.). Deze instanties en/of comités zijn uiteraard niet te verwarren met de rol van de 

wettelijke bestuursinstanties en fungeren op basis van een wel bepaald mandaat dat niet het 

mandaat is van de syndicus waarover het in deze masterproef gaat. 

                                                
376 R. TIMMERMANS, Syndicus van flatgebouwen, Mechelen, Kluwer, 2003, 221. 
377 Art. 577-7, § 1, 1, c BW. 
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5. DE VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE – CASS. 5 

OKTOBER 2000378 

 

5.1. Feiten 

 

Een syndicus die optreedt namens de vereniging van mede-eigenaars, dagvaardt een naamloze 

vennootschap379 teneinde kosten, die betrekking hebben op privatieve delen van een 

appartementsmede-eigendom, in te vorderen. 

 

De vrederechter veroordeelt de naamloze vennootschap tot de betaling van de kosten. Hierop 

stelt de naamloze vennootschap succesvol hoger beroep in bij de rechtbank van eerste aanleg. 

 

Deze laatste volgt de stelling van de naamloze vennootschap en oordeelt dat de vordering 

ingesteld door de syndicus onontvankelijk is daar deze niet over een bijzonder mandaat 

beschikt. 

 

De rechtbank van eerste aanleg motiveert dat de ‘basisakte’380 van het gebouw de syndicus 

slechts machtigt om op te treden in rechte teneinde algemene kosten, die de 

gemeenschappelijke lasten omvatten, in te vorderen en dat dergelijke machtiging bijgevolg 

niet bestaat voor het invorderen van kosten die louter betrekking hebben op privatieve delen. 

 

De rechtbank beveelt de teruggave van de gelden aan de naamloze vennootschap, die reeds 

betaald werden ingevolge de voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis van de 

vrederechter. 

 

De vereniging van mede-eigenaars leidt vervolgens een voorziening in cassatie in. 

 

Het Hof van Cassatie vernietigt het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg. Het Hof voert 

een schending aan van art. 577-9, § 1 BW, dat bepaalt dat de vereniging van mede-eigenaars 

                                                
378 Cass. (1ste k.) 5 oktober 2000, Arr.Cass. 2000, 1515, Pas. 2000, 1484, RW 2001-02, 679, noot A. 
CARETTE, Cah.dr.immo. 2000, afl. 6, 7, noot M. PLESSERS, JLMB 2001, 628, T.Not. 2001, 553, 
Rev. not. b. 2000, 665, T.Vred./JJP 2001, 144, TBBR 2002, afl. 1, 52. 
379 De tegenpartij is een naamloze vennootschap waarvan de hoedanigheid verder niet wordt 
gepreciseerd. Zo is het onduidelijk of het een mede-eigenaar, een huurder dan wel een derde betreft. M. 
PLESSERS, “Le syndic de copropriété: organe legale de représentation de l’association des 
copropriétaires en justice” (noot  onder Cass. (1ste k.) 5 oktober 2000), Cah.dr.immo. 2000, afl. 6, 9. 
Volgens P. LECOCQ gaat het om een mede-eigenaar. P. LECOCQ, “Le syndic et le conseil de 
gérance: leur rôle et leurs pouvoirs“, in N. VERHEYDEN-JEANMART (Ed.), La copropriété forcée 

des immeubles et groupes d’immeubles bâtis, Louvain-la-Neuve, UCL, 2001, 285. 
380 In de rechtsleer wordt opgemerkt dat de rechtbank hier de term ‘statuten’ had moeten gebruiken. 
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de bevoegdheid heeft om op te treden in rechte, als eiser en verweerder en van art. 577-8, § 4, 

6° BW op basis waarvan de syndicus de vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigt in 

rechte, ongeacht de bevoegdheid die hem wordt opgelegd door het reglement van mede-

eigendom. 

 

Het Hof stelt vervolgens dat, sinds de inwerkingtreding van de nieuwe appartementenwet, de 

syndicus het bevoegde wettelijke orgaan is, in de zin van art. 703 Ger.W., om namens de 

vereniging van mede-eigenaars op te treden in rechte. 

 

Vanuit procesrechtelijk oogpunt moet de syndicus aldus worden aanzien als een materiële 

procespartij. Hieruit volgt dat de syndicus geen bijzonder mandaat moet voorleggen om 

namens de vereniging van mede-eigenaars op te treden in rechte, ook niet wanneer de 

vordering betrekking heeft op het invorderen van louter private kosten. 

 

De gehanteerde overweging van de rechtbank van eerste aanleg om de oorspronkelijke 

vordering als onontvankelijk te beschouwen wordt door het Hof van Cassatie als onwettig 

beschouwd. 

 

5.2. Juridische bespreking 

 

5.2.1. Algemeen 

 

Dit arrest heeft betrekking op de wettelijke bevoegdheid van de syndicus om de vereniging 

van mede-eigenaars te vertegenwoordigen in rechte.  

 

Het Hof oordeelt dat de syndicus krachtens de wet de opdracht heeft de vereniging van mede-

eigenaars te vertegenwoordigen, ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van 

mede-eigendom wordt toegekend (art. 577-8, § 4, 6° BW). Wanneer het (aangevochten) 

vonnis beslist dat de syndicus in het bezit dient te zijn van een uitdrukkelijke lastgeving om 

de rechtsvordering in te stellen m.b.t. kosten voor privatieve gedeelten die niet vallen onder 

het begrip gemeenschappelijke zaken waartoe de algemene kosten behoren, schendt het 

vonnis de artikelen 577-8, § 4 en 577-9, § 1 BW381. 

 

                                                
381 C. ENGELS, “De gedwongen mede-eigendom als bijzaak van gebouwen of groepen van 
gebouwen”, in Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 6, Brugge, die Keure, 2005, 167. 
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Het arrest heeft de controverse382 betreffende het feit of de syndicus een lasthebber dan wel 

een orgaan is van de vereniging van mede-eigenaars, opnieuw onder de aandacht gebracht. 

 

Het arrest heeft immers aanleiding gegeven tot verschillende interpretaties en dit omwille van 

het feit dat het Hof in de middelen verwijst naar art. 703 Ger.W. en op grond daarvan afleidt 

dat de syndicus het in dat artikel bedoelde orgaan van de mede-eigendom is dat de vereniging 

van mede-eigenaars vertegenwoordigt. Uit deze vaststelling heeft bepaalde rechtsleer o.m. 

afgeleid dat de syndicus als orgaan ook een orgaan is buiten het procedurele om. Vooral wat 

dit laatste betreft, stelt men noodgedwongen vast dat er een verschil bestaat tussen de 

Nederlandstalige en de Franstalige interpretatie van het arrest383. 

  

De hoofdzakelijk Nederlandstalige rechtsleer384 blijft stellen dat de syndicus enkel een orgaan 

is in de procesrechtelijke betekenis van het woord, nl. wanneer hij voor de vereniging van 

mede-eigenaars in rechte optreedt. Voor het overige blijft hij een mandataris, wiens 

verbintenis door de lastgeving wordt beheerst385. Het is hoofdzakelijk de Franstalige 

rechtsleer386 die de opvatting verdedigt dat de syndicus ook een orgaan is buiten het 

procedurele om. Deze rechtsleer trekt de theorie van het orgaan door tot de daden van beheer 

m.b.t. de gemeenschappelijke delen. 

 

5.2.2. Draagwijdte van art. 577-8, § 4, 6° BW 

 

Art. 577-8, § 4, 6° BW bepaalt dat de syndicus de bevoegdheid heeft om de vereniging van 

mede-eigenaars in rechte te vertegenwoordigen. Deze bevoegdheid van de syndicus dient 

onderscheiden te worden van het initiatiefrecht om een gerechtelijke procedure in te leiden, 

dat principieel toebehoort aan de algemene vergadering van mede-eigenaars387. 

                                                
382 Een controverse die trouwens reeds bestond van bij de totstandkoming van de appartementenwet. 
383 C. ENGELS, “De gedwongen mede-eigendom als bijzaak van gebouwen of groepen van 
gebouwen”, in Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 6, Brugge, die Keure, 2005, 167. 
384 A. CARETTE, “Ontvankelijkheids- en gegrondheidsperikelen van het optreden van de syndicus in 
rechte ter vrijwaring van een belang dat vreemd is aan de vereniging van mede-eigenaars” (noot onder 
Cass. 5 oktober 2000), RW  2001-02, 679-682. 
385 C. ENGELS, “De gedwongen mede-eigendom als bijzaak van gebouwen of groepen van 
gebouwen”, in C. ENGELS, G. VERSCHELDEN, C. CLIJMANS et al., Rechtskroniek voor het 

Notariaat, deel 6, Brugge, die Keure, 2005, 168. 
386 P. LECOCQ, “Le syndic et le conseil de gérance: leur rôle et leurs pouvoirs“, in N. VERHEYDEN-
JEANMART (Ed.), La copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis, Louvain-la-
Neuve, UCL, 2001, 279 e.v. ; M. PLESSERS, “Le syndic de copropriété: organe legale de 
représentation de l’association des copropriétaires en justice” (noot  onder Cass. (1ste k.) 5 oktober 
2000), Cah.dr.immo. 2000, afl. 6, 7. 
387 C. VAN HEUVERSWYN, “Verhaalmogelijkheden en optreden in rechte van de syndicus”, in H. 
CASMAN, C. ENGELS, D. MEULEMANS en C. VAN HEUVERSWYN, De gedwongen 

medeëigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, Recyclagedagen 1995 van de 
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Zo is het de syndicus in principe niet toegelaten om op eigen initiatief en zonder beslissing 

van de algemene vergadering een rechtsvordering namens de vereniging van mede-eigenaars 

in te stellen388. 

 

Hierop wordt een uitzondering aanvaard, d.w.z. wanneer de syndicus handelt in het kader van 

een andere wettelijke bevoegdheid :  het nemen van bewarende maatregelen en het stellen van 

daden van voorlopig beheer389. Deze maatregelen nopen de syndicus tot een snel en efficiënt 

optreden waardoor wordt aangenomen dat een voorafgaande beslissing door de algemene 

vergadering hier niet vereist is390. Het zou immers moeilijk te rijmen zijn met de vereiste van 

een efficiënt beheer wanneer de syndicus telkens de algemene vergadering dient bijeen te 

roepen wanneer een mede-eigenaar in gebreke blijft zijn rekeningen te betalen391. 

 

Ook na het inleiden van de gerechtelijke procedure kunnen zich bepaalde beslissingen 

opdringen, bv. de beslissing om hoger beroep in te stellen. 

 

Er bestaat discussie over de vraag of de syndicus hier, overeenkomstig de algemene regel, 

over een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering dient te beschikken. Ook hier 

kan er immers geargumenteerd worden dat er sprake is van hoogdringendheid en dat de duur 

van de toepasselijke beroepstermijnen dermate kort is dat deze reeds verstreken zijn tegen het 

ogenblik waarop een algemene vergadering al dan niet beslist heeft beroep in te stellen. 

Bepaalde rechtsleer stelt dan ook dat het bekomen van een voorafgaande machtiging van de 

algemene vergadering geen ontvankelijkheidsvereiste is voor het instellen van een beroep 

door de syndicus392.  

 

Er wordt bepaald dat de syndicus zelf, rekening houdende met de zwaarwichtigheid van de 

vordering, moet oordelen of hij al dan niet een buitengewone algemene vergadering bijeen 

dient te roepen alvorens hoger beroep aan te tekenen. 

 

                                                                                                                                       
Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, Gent, Mys & Breesch, 
1995, 126. 
388 Rb. Brugge 26 februari 2001, RW 2001-02, 785. 
389 Art. 377-8, § 4, 4° BW. 
390 Vred. Nieuwpoort 20 januari 1998, T. App. 1999, afl. 3, 43 ; Rb. Tongeren 20 november 2006, 
T.App, 2007, afl. 2, 37. 
391 F. MOEYKENS en H. DE LOOSE, Praktische leidraad voor de syndicus, Gent, Story Publishers, 
2007, 54. 
392 H. DE LOOSE, “Instellen van hoger beroep door de syndicus” (noot onder Rb. Brugge 18 april 
1997), TWVR 1999, 169-170. 
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De syndicus zou hier m.a.w. niet louter over een gebonden bevoegdheid beschikken (d.w.z. 

het uitvoeren van de beslissing van de algemene vergadering) maar wel over een 

discretionaire, wat zijn aansprakelijkheidsrisico doet toenemen. 

 

Wanneer de syndicus het risico op aansprakelijkheid wenst uit te sluiten kan hij ook nog 

achteraf een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen teneinde de goedkeuring van de 

algemene vergadering te bekomen voor het ingestelde hoger beroep393. 

 

Om discussie te vermijden wordt evenwel aanbevolen om in de statuten te bepalen in welke 

concrete gevallen de syndicus zelf de beslissing kan nemen om in rechte op te treden. 

 

Hoewel het Hof van Cassatie het niet uitdrukkelijk vermeldt in zijn arrest, wordt aangenomen 

dat de syndicus in casu zowel bij het inleiden van de vordering voor de vrederechter als bij 

het instellen van het cassatieberoep over een voorafgaande machtiging beschikte vanwege de 

algemene vergadering. 

 

De bevoegdheid van de syndicus om op te treden in rechte moet dus onderscheiden worden 

van de bevoegdheid van de algemene vergadering om de syndicus hiertoe te machtigen (het 

initiatiefrecht). 

 

Het feit dat de syndicus optreedt in rechte en dat hij aldus een wettelijke bevoegdheid 

uitoefent, betekent niet automatisch dat ook de algemene vergadering binnen haar 

bevoegdheid handelde door de syndicus te machtigen om op te treden in rechte in een 

welbepaalde zaak394. 

 

Uit het cassatiearrest wordt afgeleid dat het ontvankelijkheidsonderzoek van de door de 

syndicus ingestelde vordering zich niet uitstrekt tot een onderzoek naar de bevoegdheid van 

de algemene vergadering. 

 

                                                
393 F. MOEYKENS en H. DE LOOSE, Praktische leidraad voor de syndicus, Gent, Story publishers, 
2007, 56. 
394 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 114. 
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5.2.3. Toepassingsgebied van art. 577-8, § 4, 6° BW 

 

5.2.3.1. Geschillen die verband houden met de gemene delen van het 

appartementsgebouw 

 

De syndicus kan de vereniging van mede-eigenaars in rechte vertegenwoordigen voor 

geschillen die verband houden met de gemene delen van het appartementsgebouw. Dit hangt 

samen met de wettelijke opdracht/het maatschappelijk doel van de vereniging van mede-

eigenaars tot ‘behoud en beheer van de mede-eigendom’, dus de gemeenschappelijke delen 

van het appartementsgebouw. 

 

In bovenvermeld cassatiearrest had de vordering, ingeleid door de syndicus, daarentegen 

betrekking op het invorderen van kosten verbonden aan de privatieve delen van het 

appartementsgebouw. Toch kon dit gegeven, aldus het Hof van Cassatie, geen aanleiding 

geven tot de onontvankelijkheid van de door de syndicus ingestelde vordering. 

 

In de rechtsleer395 wordt opgemerkt dat het Hof van Cassatie in haar arrest de precieze 

afbakening heeft gemaakt tussen het ontvankelijkheidsonderzoek en het onderzoek naar de 

gegrondheid van de vordering. 

 

Opdat een vordering ontvankelijk zou zijn, moet de eiser, overeenkomstig art. 17 Ger. W., 

over een hoedanigheid en een belang beschikken. Volgens art. 18 Ger. W. moet het gaan om 

een reeds verkregen en dadelijk belang. 

  

De lezing van deze twee artikelen lijdt tot een vermenging van de 

ontvankelijkheidsvoorwaarden met de gegrondheidsvereisten.  

 

De ontvankelijkheidsvoorwaarde waarop het arrest betrekking heeft, betreft de hoedanigheid, 

namelijk de bevoegdheid van een procespartij, zijnde de syndicus, om een vorderingsrecht uit 

te oefenen. 

 

Volgens CARETTE396 bestaan er twee visies in de rechtsleer omtrent de inhoud van het 

onderzoek naar de hoedanigheid.  

                                                
395 A. CARETTE, “Ontvankelijkheids- en gegrondheidsperikelen van het optreden van de syndicus in 
rechte ter vrijwaring van een belang dat vreemd is aan de vereniging van mede-eigenaars” (noot onder 
Cass. 5 oktober 2000), RW 2001-02, 679-682. 
396 A. CARETTE, “Ontvankelijkheids- en gegrondheidsperikelen van het optreden van de syndicus in 
rechte ter vrijwaring van een belang dat vreemd is aan de vereniging van mede-eigenaars” (noot onder 
Cass. 5 oktober 2000), RW 2001-02, 679-682. 
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Volgens de eerste visie dient men na te gaan of de eiser daadwerkelijk de houder is van een 

bestaand recht waarvan hij beweert de houder te zijn.  

 

Volgens de tweede visie is het voldoende dat de eiser beweert houder te zijn van een recht of 

beweert als vertegenwoordiger voor een dergelijke houder op te treden. Het onderzoek naar 

het effectieve bestaan van het recht zou dan enkel een voorwaarde zijn om de vordering 

gegrond te kunnen verklaren. 

 

Het Hof van Cassatie sluit zich in het bovenvermelde arrest aan bij de tweede visie. Het feit 

dat de syndicus beweert op te treden als vertegenwoordiger van de vereniging van mede-

eigenaars, die houder is van een recht, is voldoende om de vordering ontvankelijk te 

verklaren. Het is niet vereist dat men gaat onderzoeken of de vereniging van mede-eigenaars 

daadwerkelijk beschikt over een bestaand recht ter vrijwaring waarvan de syndicus optreedt. 

In deze tweede visie is het onderzoek naar de hoedanigheid enkel van belang wanneer iemand 

anders dan de persoon die houder is van een recht optreedt om dat recht te vrijwaren. In het 

andere geval is het feit dat iemand zich aandient als houder van een eigen recht immers 

voldoende opdat deze persoon over de vereiste hoedanigheid zou beschikken. 

 

Indien een andere persoon dan de houder van een recht (de syndicus) optreedt in rechte in de 

plaats van de houder (de vereniging van mede-eigenaars), moet onderzocht worden of hij over 

de vereiste bevoegdheid beschikt om een vordering in te stellen (dus de hoedanigheid heeft). 

In principe zal de vertegenwoordiger moeten aantonen dat hij over een mandaat beschikt om 

op te treden in rechte. Het Hof van Cassatie heeft in bovenvermeld arrest echter duidelijk 

gezegd dat de syndicus het bevoegde wettelijke orgaan is, in de zin van art. 703 Ger.W., door 

wiens toedoen de vereniging van mede-eigenaars optreedt in rechte en dat het bijgevolg niet 

vereist is dat de syndicus hiertoe een bijzondere volmacht voorlegt. Aan de syndicus kan 

enkel gevraagd worden dat hij bewijst dat hij effectief als syndicus werd aangesteld. 

 

De vaststelling dat de ingeleide vordering door de syndicus betrekking heeft op de 

invordering van private kosten, heeft geen weerslag op de ontvankelijkheid van de vordering 

maar wellicht wel op de gegrondheid ervan. Zoals reeds werd vermeld, heeft het Hof van 

Cassatie zich hierover niet uitgesproken. In de rechtsleer wordt opgemerkt dat het voorwerp 

van de vordering buiten het maatschappelijk doel397 viel van de vereniging van mede-

eigenaars voor wie de syndicus in rechte optrad. De algemene vergadering ging haar 

bevoegdheid te buiten door de syndicus te machtigen een vordering in te leiden die betrekking 

had op het invorderen van kosten betreffende privatieve delen. 

                                                
397 Namelijk het behoud en beheer van de mede-eigendom. 
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Het onderscheid tussen de ontvankelijkheid en de gegrondheid lijkt parallel te lopen met het 

hierboven vermelde onderscheid tussen de bevoegdheid van de syndicus enerzijds en de 

bevoegdheid van de algemene vergadering als instantie van de vereniging van mede-eigenaars 

anderzijds. 

 

5.2.3.2. Geschillen of conflicten tussen de vereniging van mede-eigenaars en een 

mede-eigenaar 

 
De vertegenwoordigingsbevoegdheid in rechte strekt zich uit tot alle geschillen m.b.t. de 

gemeenschappelijke delen, ook wanneer deze geschillen betrekking hebben op een conflict 

tussen de vereniging van mede-eigenaars en één van de mede-eigenaars398. 

 

De wettelijke bevoegdheid van de syndicus om de vereniging van mede-eigenaars in rechte te 

vertegenwoordigen is bijgevolg erg ruim. Het is niet toegelaten om de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid in de statuten te beperken tot de vertegenwoordiging voor 

welbepaalde handelingen399. 

 

5.2.3.3. Optreden in rechte als eiser en verweerder 

 

De syndicus vertegenwoordigt de vereniging van mede-eigenaars in rechte wanneer deze 

optreedt als eiser maar ook wanneer de vereniging van mede-eigenaars wordt gedagvaard. In 

dit laatste geval treedt de syndicus op als vertegenwoordiger van de verweerder. 

 

5.2.4. Procesrechtelijke aspecten400 

 

Art. 703, lid 1 Ger.W. bepaalt dat rechtspersonen in rechte optreden door tussenkomst van 

hun bevoegde organen. 

 

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe appartementenwet, die rechtspersoonlijkheid 

verleende aan de vereniging van mede-eigenaars, wordt de syndicus vanuit processueel 

oogpunt geïdentificeerd met de vereniging van mede-eigenaars. 

 

                                                
398 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 39. 
399 P.VITS, “De syndicus en het beheer van het appartementsgebouw”, in D. Meulemans (Ed.), 
Appartementsmedeëigendom, Kluwer Rechtswetenschappen, 1996, 183. 
400 B. VANLERBERGHE, “De wet van 30 juni 1994 betreffende de appartementsmede-eigendom: een 
kort overzicht van de wijzigingen op procedureel vlak”, P&B 1994, 4-5. 
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Dit heeft tot gevolg dat de syndicus geen bijzonder mandaat moet voorleggen om namens de 

vereniging van mede-eigenaars op te treden in rechte. Aan de syndicus kan daarentegen 

worden gevraagd om het bewijs te leveren van zijn aanstelling. 

 In de dagvaarding moet duidelijk worden aangegeven dat de syndicus optreedt namens de 

vereniging van mede-eigenaars. Bij gebrek aan hoedanigheid werd een vordering in 

kortgeding ingesteld door de syndicus ‘in naam en voor rekening van alle mede-eigenaars’ 

onontvankelijk verklaard401. 

 

De syndicus kan evenmin in eigen naam worden gedagvaard, maar wel als vertegenwoordiger 

van de vereniging van mede-eigenaars402. 

 

De wettelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid van de syndicus mag evenwel niet verward 

worden met de formele procesbekwaamheid die uitsluitend aan de vereniging van mede-

eigenaars toebehoort. Dit heeft tot gevolg dat exploten van dagvaarding betekend dienen te 

worden aan de vereniging van mede-eigenaars, vertegenwoordigd door de syndicus, op straffe 

van onontvankelijkheid van de vordering403. 

 

5.2.5. Opmerkingen 

 

De wettelijke bevoegdheid van de syndicus om in rechte op te treden doet geen afbreuk aan 

het recht van iedere individuele mede-eigenaar om alle rechtsvorderingen in te stellen 

betreffende zijn kavel404. 

 

De individuele mede-eigenaar beschikt aldus ook over dit recht wanneer de rechtsvordering 

betrekking heeft op de gemeenschappelijke delen van de appartementsmede-eigendom. 

 

Alvorens een rechtsvordering in te stellen moet de individuele mede-eigenaar de syndicus 

hiervan op de hoogte brengen. Dit moet de syndicus de mogelijkheid bieden om zich voor de 

andere gezamenlijke mede-eigenaars aan te sluiten bij de vordering van de individuele mede-

eigenaar. Het miskennen van deze kennisgevingsplicht impliceert niet dat de vordering 

onontvankelijk is. Wel kan de miskenning aanleiding geven tot de aansprakelijkheid van de 

                                                
401 D. VAN GRUNDERBEECK, “Proces-technische implicatie van de rechtspersoonlijkheid van de 
vereniging van mede-eigenaars : het optreden van de syndicus als haar vertegenwoordiger in rechte” 
(noot onder Rb. Veurne (KG) 6 november 1996), AJT 1996-1997, 332-333. 
402 Kh. Antwerpen 8 december 2003, T. App. 2004, afl. 3, 37. 
403 Rb. Brugge (KG) 3 maart 1999, TGR 1999, 85. 
404 Art. 577-9, § 1, tweede lid BW. 
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mede-eigenaar op grond van art. 1382 BW. Wanneer de syndicus wordt ingelicht moet deze 

op zijn beurt de andere mede-eigenaars inlichten405. 

 

De wettelijke bevoegdheid van de syndicus om de vereniging van mede-eigenaars in rechte te 

vertegenwoordigen verhindert niet dat de syndicus ook kan optreden in rechte ter behartiging 

van de belangen van een individuele mede-eigenaar406. Hiertoe moet de syndicus over een 

bijzonder conventioneel mandaat van deze individuele mede-eigenaar beschikken. Het 

voorwerp van de vordering kan dan uiteraard wel ruimer zijn dan de gemeenschappelijke 

delen van een appartementsmede-eigendom. 

                                                
405 Art. 577-9, § 1, tweede lid BW. 
406 F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, De Boeck en 
Larcier, 2006, 42. 
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6. HET MANDAAT VAN DE SYNDICUS : EEN MANDAAT SUI 

GENERIS ? 

 

6.1. De syndicus, voortaan een wettelijke lasthebber van de 

vereniging van mede-eigenaars 

 

In tegenstelling tot de wet van 8 juli 1924 heeft de appartementenwet beheersregels 

uitgewerkt voor de appartementsmede-eigendom. Zo voorziet de wet in de oprichting van 

twee verplichte bestuursinstanties, zijnde de algemene vergadering en de syndicus. 

 

In de verhouding t.a.v. de vereniging van mede-eigenaars moet de syndicus worden aanzien 

als een wettelijke lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars. 

 

Art. 577-8 BW regelt deze verhouding en bevat voorschriften betreffende de wijze van 

benoeming van de syndicus, de duur van diens opdracht, de bekendmaking van de benoeming 

alsook betreffende de bevoegdheden en aansprakelijkheid van de syndicus. 

 

Art. 577-8 BW grijpt grotendeels terug naar de notariële praktijk van vóór de totstandkoming 

van de appartementenwet waarbij de verhouding tussen de gezamenlijke mede-eigenaars en 

de syndicus werd beheerst door de beginselen van de lastgeving407. Slechts aanvullend en in 

beperkte mate voorziet de appartementenwet in een specifieke regeling die tracht tegemoet te 

komen aan problemen waarmee de notariële praktijk tot dan toe werd geconfronteerd. 

 

De grootste wijziging die de wetgever heeft aangebracht betreft de toekenning van 

rechtspersoonlijkheid aan de vereniging van mede-eigenaars. Hiermee beoogde men twee 

concrete problemen uit de toen geldende praktijk te vereenvoudigen, nl. de interne organisatie 

van de mede-eigendom, alsook de betrekkingen van de groep van mede-eigenaars t.a.v. 

derden. 

 

Net zoals vroeger408, voorziet de appartementenwet aldus in drie mogelijke wijzen waarop een 

syndicus kan worden benoemd, nl. in het reglement van mede-eigendom, door de algemene 

vergadering of door de rechter. 

                                                
407 F. AEBY, E. GEVERS en C. TOMBORFF, La propriété des appartements : ses aspects juridiques 

et pratiques, Brussel, Bruylant, 1983, 429. 
408 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van het Belgisch privaatrecht. 

Deel 5: Zakenrecht, II/A, Gent, Story-Scientia, 1984, 191. 
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De appartementenwet stelt evenwel de benoeming van de syndicus verplicht, daar waar dit 

vroeger slechts facultatief was. Voorts wordt bepaald dat het mandaat van de syndicus die 

wordt aangesteld in het reglement van mede-eigendom, van rechtswege een einde neemt bij 

de eerste algemene vergadering409. De wetgever wilde immers reageren tegen de praktijk 

waarbij bouwpromotoren een syndicus opdrongen in het reglement van mede-eigendom410. 

 

De appartementenwet bepaalt evenmin als vroeger411 het geval was, bijzondere 

bekwaamheidsvereisten voor de uitoefening van de functie van syndicus, die al dan niet onder 

de mede-eigenaars wordt verkozen412. 

 

De wet wijkt evenwel af van de vroegere praktijk413 door de opdracht van de syndicus te 

beperken in de tijd. Zo kan zijn opdracht in geen geval vijf jaar te boven gaan hoewel de 

opdracht wel kan worden verlengd414. 

 

De wet is eveneens vernieuwend omdat er wordt voorzien in specifieke voorschriften 

betreffende de bekendmaking van de benoeming van de syndicus415. 

 

Wat de beëindiging van de opdracht van de syndicus betreft, bepaalt de wet uitdrukkelijk dat 

de algemene vergadering de syndicus steeds kan ontslaan416. Dit is een duidelijke verwijzing 

naar art. 2004 BW, dat de regel huldigt van de ad nutum herroepbaarheid van het mandaat van 

de lasthebber door de lastgever. In tegenstelling tot vroeger417 kunnen de partijen niet langer 

overeenkomen dat het mandaat van de syndicus onherroepelijk is418 omdat art. 577-8, § 6 BW 

de ad nutum herroepbaarheid dwingend oplegt. 

 

                                                
409 Art. 577-8, § 1, tweede lid BW. 
410 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van het Belgisch privaatrecht. 

Deel 5: Zakenrecht, II/A, Gent, Story-Scientia, 1984, 191. 
411 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van het Belgisch privaatrecht. 

Deel 5: Zakenrecht, II/A, Gent, Story-Scientia, 1984, 192. 
412 Hier kan wel opgemerkt worden dat het KB van 6 september 1993 tot bescherming van de 
beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar bijzondere verplichtingen 
oplegt aan de professionele syndicus. 
413 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van het Belgisch privaatrecht. 

Deel 5: Zakenrecht, II/A, Gent, Story-Scientia, 1984, 189. R. DERINE, F. VAN NESTE en H. 
VANDENBERGHE, Beginselen van het Belgisch privaatrecht. Deel 5: Zakenrecht, II/A, Gent, Story-
Scientia, 1984, 192. 
414 Art. 577-8, § 1, derde lid BW. 
415 Art. 577-8, § 2 BW. 
416 Art. 577-8, § 6 BW. 
417 F. AEBY, E. GEVERS en C. TOMBORFF, La propriété des appartements : ses aspects juridiques 

et pratiques, Brussel, Bruylant, 1983, 440. 
418 Art. 2004 BW m.b.t. de lastgeving is immers van suppletief recht. 
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Art. 577-8, § 4 BW bepaalt over welke bevoegdheden de syndicus dwingend dient te 

beschikken. Deze bevoegdheden liggen grotendeels in de lijn van de taken waarover de 

syndicus vroeger hetzij op basis van het reglement van mede-eigendom, hetzij op basis van 

een beslissing van de algemene vergadering beschikte. Zo had de syndicus o.m. tot taak419 : 

 

- de dringende en noodzakelijke maatregelen te treffen betreffende de mede-eigendom   

( cf. art. 577-8, §4, 4°) ; 

- de mede-eigendomsdocumenten bij te houden en af te leveren ( cf. art. 577-8, §4, 9°) 

; 

- de schulden te kwijten en de baten te innen m.b.t. de gemene delen ( cf. art. 577-8, §4, 

5°) ; 

- te zorgen voor het onderhoud van de gemene delen en toe te zien op de werking van 

de gemeenschappelijke diensten ( cf. art. 577-8, §4, 6°) ; 

- … 

 

De syndicus werd met deze taken belast in zijn hoedanigheid van lasthebber t.a.v. de 

gezamenlijke mede-eigenaars. Dit impliceerde dat de syndicus slechts kon optreden wanneer 

hij daartoe gemandateerd was door de gezamenlijke mede-eigenaars (hetzij in het reglement 

van mede-eigendom, hetzij door de algemene vergadering). 

 

De appartementenwet verschilt van de vroegere regeling omdat op dwingende wijze een 

(minimum)takenpakket aan de syndicus wordt opgelegd. De syndicus moet dit takenpakket 

vervullen, ook al werden deze taken niet opgelegd in het reglement van mede-eigendom of 

door de algemene vergadering. De wetgever heeft nochtans niet in een strakke en exhaustieve 

bevoegdheidsregeling voorzien420. Zo kan het reglement van mede-eigendom nog steeds 

bijkomende bevoegdheden opleggen, alsook de algemene vergadering421. 

 

                                                
419 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van het Belgisch privaatrecht. 

Deel 5: Zakenrecht, II/A, Gent, Story-Scientia, 1984, 191-192. 
420 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 97. 
421 Er dient evenwel opgemerkt te worden dat deze bevoegdheden geen beperking mogen inhouden van 
de wettelijke bevoegdheden alsook dat men geen bevoegdheden aan de syndicus kan opdragen die de 
wet voorbehoudt aan de algemene vergadering. 
Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 103-104. 
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De wettelijke bevoegdheden van de syndicus, zoals opgesomd in art. 577-8, § 4 BW beogen 

niet enkel het stellen van rechtshandelingen maar ook materiële handelingen, daar waar 

lastgeving in principe enkel betrekking kan hebben op het stellen van rechtshandelingen422. 

 

Ook vóór de totstandkoming van de appartementenwet werden aan de syndicus zowel 

rechtshandelingen als materiële handelingen opgedragen. Er werd aangenomen dat de 

opdracht als lasthebber het belangrijkste aspect uitmaakte van zijn opdracht en dat de 

kwalificatie als lasthebber het best beantwoordde aan de vertegenwoordigingsrol die de 

syndicus speelde. De mede-eigenaars hadden evenwel de mogelijkheid een andere 

overeenkomst met de syndicus af te sluiten zoals een dienstverhuring423. 

 

Deze argumentatie is nu nog steeds actueel. Wanneer naast de wettelijke bevoegdheden 

bijkomende bevoegdheden worden verleend aan de syndicus, hetzij in het reglement van 

mede-eigendom, hetzij door de algemene vergadering, dan kan dit gebeuren op basis van 

lastgeving (indien de bevoegdheden hoofdzakelijk het stellen van rechtshandelingen betreft) 

of op basis van aanneming (indien de bevoegdheden hoofdzakelijk het stellen van materiële 

handelingen betreft). 

 

Gelet op het feit dat de syndicus hoofdzakelijk een beroep doet op derden voor het verrichten 

van materiële handelingen (onderhoud, herstellingswerken,…) en hiervoor overeenkomsten 

sluit met deze derden in naam en voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars, kan 

worden gesteld dat de syndicus in de meeste gevallen handelt op basis van lastgeving. 

 

De bevoegdheden die de wet verleent aan de syndicus zijn vaak uitgedrukt in algemene 

bewoordingen. Zo bepaalt de wet bv. : “de syndicus treft alle bewarende maatregelen en stelt 

alle daden van voorlopig beheer” en “de syndicus vertegenwoordigt de vereniging van mede-

eigenaars in rechte”. De wet bepaalt niet duidelijk de aard en het aantal te stellen 

(rechts)handelingen maar stelt in het algemeen dat de syndicus moet optreden wanneer dit 

opportuun is. Er is m.a.w. sprake van een (wettelijke) lastgeving in algemene 

bewoordingen424. 

 

                                                
422 Y. HANNEQUART en F. MOISES, “L’administration de l’immeuble par le syndic et l’éventuel 
conseil de gérance“, in J. HANSENNE (Ed.), La copropriété forcée dans les immeubles et groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, die Keure, 1995, 98. 
423 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Beginselen van het Belgisch privaatrecht. 

Deel 5: Zakenrecht, II/A, Gent, Story-Scientia, 1984, 189. 
424 C. ENGELS, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2006, 354. 
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De lastgeving in algemene bewoordingen omvat alleen daden van beheer425. Voor het stellen 

van daden van beschikking (zoals goederen vervreemden of met hypotheek bezwaren) is een 

uitdrukkelijke lastgeving vereist426. Dit betekent dat de wettelijke bevoegdheid van de 

syndicus om de vereniging van mede-eigenaars te vertegenwoordigen niet de lastgeving 

impliceert om een dading te sluiten, of om afstand te doen van een eis of om hoger beroep of 

cassatie aan te tekenen427. 

 

Ook op basis van art. 577-8, § 4, 4° BW dat stelt dat de syndicus bewarende maatregelen treft 

alsook daden van voorlopig beheer stelt, kan de syndicus geen daden van beschikking stellen 

(zoals het aantekenen van hoger beroep) en dient hij hiervoor over een uitdrukkelijk mandaat 

te beschikken. De mede-eigenaars kunnen echter wel in een uitdrukkelijk mandaat voorzien 

door in het reglement van mede-eigendom een uitdrukkelijke lastgeving op te nemen en aldus 

te bepalen in welke gevallen de syndicus hoger beroep kan instellen. 

 

Het feit dat de wettelijke bevoegdheidsomschrijving in algemene bewoordingen wordt 

geformuleerd verschaft niettemin een zekere autonomie aan de syndicus. Zo beoordeelt de 

syndicus zelf de opportuniteit en het dringend karakter van het bijeenroepen van een 

buitengewone algemene vergadering. Eveneens bepaalt de syndicus zelf wat onder “dringend 

en noodzakelijk karakter” moet worden verstaan bij het stellen van daden van bewaring en 

voorlopig beheer. Hij dient zich ervoor te hoeden niet zelf het initiatief te nemen tot het 

stellen van “gewone” daden van beheer vermits daarvoor de algemene vergadering bevoegd 

is. Deze autonomie verhindert evenwel niet dat de syndicus onderworpen blijft aan het 

toezicht en de controle van de algemene vergadering. Het is precies deze wettelijke autonomie 

die maakt dat de syndicus niet voor het geheel van zijn takenpakket als een 

werknemer/aangestelde kan worden beschouwd. De syndicus is niet ondergeschikt aan het 

gezag van de algemene vergadering ook al oefent de algemene vergadering toezicht en 

controle uit op zijn handelen. 

 

                                                
425 C. ENGELS, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2006, 355. 
426 Art. 1988, tweede lid BW. 
427 B. TILLEMAN, Lastgeving, Gent, Story-Scientia, 1997, 154 e.v. 
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6.2. Het arrest van 5 oktober 2000 wijzigt de aard van het mandaat 

van de syndicus niet 

 

In haar arrest van 5 oktober 2000 heeft het Hof van Cassatie een bestaande controverse m.b.t. 

“de aard van het mandaat van de syndicus” opnieuw opgerakeld. In deze controverse gaat het 

erom te weten of de syndicus moet worden beschouwd als een lasthebber dan wel als een 

orgaan van de vereniging van mede-eigenaars. Er bestaat geen discussie over het feit dat de 

syndicus het wettelijk orgaan is om de vereniging van mede-eigenaars te vertegenwoordigen 

in rechte. De discussie begint pas van zodra uit het arrest ook wordt afgeleid dat de syndicus 

als een orgaan en niet als een lasthebber de vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigt.  

 

Er bestaat m.a.w. discussie over de vraag of de “orgaantheorie” toepasselijk is m.b.t. het 

optreden van de syndicus. 

 

Uit het bovenvermelde blijkt dat de wetgever van 1994 nooit de bedoeling heeft gehad om de 

interne rechtsverhouding van lastgeving tussen de syndicus en de vereniging van mede-

eigenaars op de helling te zetten. Wel integendeel, het is enkel de bedoeling geweest om 

m.b.t. bepaalde bevoegdheden van de conventionele lastgeving over te stappen naar een 

figuur van wettelijke lastgeving. Het staat dan ook buiten kijf dat de “orgaantheorie” geen 

toepassing kan vinden in de interne rechtsverhouding tussen de syndicus en de vereniging van 

mede-eigenaars. Deze zienswijze wordt trouwens ook niet betwist in de rechtsleer. De 

toepassing van de “orgaantheorie” kan (zou) derhalve alleen betrekking (kunnen) hebben op 

het optreden van de syndicus t.a.v. derden en dit meer bepaald voor wat zijn 

vertegenwoordiging en de aansprakelijkheid betreft. 

 

Inzake vertegenwoordiging zou de toepassing van de “orgaantheorie” inhouden dat de intern 

bevoegde bestuursinstantie ook steeds extern bevoegd is de vereniging van mede-eigenaars te 

vertegenwoordigen. Dit is evenwel niet het geval. Hoewel de syndicus in toepassing van art. 

477-8, § 4, 6° BW de vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigt, valt deze 

vertegenwoordigingsbevoegdheid niet noodzakelijkerwijze samen met de onderling geregelde 

bevoegdheden van de bestuursinstanties binnen de vereniging. Voor zover de wettelijk 

minimale bevoegdheden van de syndicus worden gerespecteerd, is het immers aan de 

algemene vergadering van mede-eigenaars om de bevoegdheden van de syndicus te bepalen.  

 

Bovendien zou de toepassing van de orgaantheorie inzake vertegenwoordiging ook kunnen 

leiden tot het gevaar van een te ruime toepassing van de schijnvertegenwoordiging terwijl de 
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syndicus op grond van de appartementenwet slechts beschikt over beperkte toegewezen 

bevoegdheden. De syndicus beschikt op basis van art. 477-8, § 4, 4° BW slechts over 

beheersbevoegdheden voor zover ze een bewarend en voorlopig karakter hebben en heeft 

slechts bevoegdheden m.b.t. daden van beschikking voor zover deze hem door de algemene 

vergadering van mede-eigenaars worden toegekend. Het zou derhalve onbillijk zijn t.a.v. de 

individuele mede-eigenaars alsmede t.a.v. de vereniging van mede-eigenaars dat deze 

gehouden zijn tot verbintenissen die de syndicus is aangegaan maar waartoe hij intern niet 

bevoegd was. 

 

Inzake aansprakelijkheid zou de toepassing van de orgaantheorie zoals bovenvermeld enkel 

zijn relevantie hebben voor wat de aansprakelijkheid t.a.v. derden betreft en voor wat het 

geval betreft waarin de syndicus een onrechtmatige daad begaat. In dat geval zou de 

vereniging van mede-eigenaars aangesproken kunnen worden door derden die schade leden 

als gevolg van een onrechtmatige daad van de syndicus gesteld binnen zijn opdracht. Op basis 

van de orgaantheorie wordt de onrechtmatige daad van de syndicus begaan in het kader van 

zijn opdracht immers gelijkgesteld met de onrechtmatige daad van de vereniging van mede-

eigenaars zelf. Het is echter moeilijk verzoenbaar met de billijkheid dat de vereniging van 

mede-eigenaars moet opdraaien voor schade veroorzaakt door de syndicus bij het stellen van 

een onrechtmatige daad, te meer daar het stellen van dergelijke daden nooit tot zijn 

toegewezen bevoegdheden kan hebben behoord. Hoewel de toepassing van de orgaantheorie 

m.b.t. de aansprakelijkheid vanuit theoretisch en zelfs praktisch oogpunt kan worden 

verdedigd, is het evenwel niet in het belang van de individuele mede-eigenaars.  
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7. BESLUIT 

 

Om vorm en inhoud te geven aan de functie van de syndicus heeft de wetgever van 1994 zich 

hoofdzakelijk gebaseerd op de bestaande praktijk waarbij de syndicus als een lasthebber van 

de vereniging van mede-eigenaars werd beschouwd. 

 

De wet heeft enkel getracht om een oplossing te bieden voor concrete problemen waarmee de 

praktijk werd geconfronteerd. De belangrijkste innovatie was dan ook het verlenen van 

rechtspersoonlijkheid aan de vereniging van mede-eigenaars. Hierdoor werd niet alleen de 

interne beslissingsmacht maar ook de externe vertegenwoordigingsmacht vereenvoudigd. 

 

Het gecreëerde specifiek wettelijk kader doet geen afbreuk aan het feit dat de syndicus een 

lasthebber blijft (in casu van de vereniging van mede-eigenaars) en dat deze  kwalificatie in 

het kader van de gangbare regels inzake lastgeving en burgerlijke aansprakelijkheid de 

vereiste garanties biedt opdat de syndicus binnen zijn mandaat optreedt en zo nodig, kan 

worden gesanctioneerd door de vereniging van mede-eigenaars en/of door derden. 

 

In haar arrest dd. 5 oktober 2000 stelde het Hof van Cassatie dat de syndicus het wettelijk 

bevoegde orgaan van de mede-eigendom is dat de vereniging van mede-eigenaars 

vertegenwoordigt in rechte. Anders dan wat het geval is voor een zuivere contractuele 

lasthebber, hoeft de syndicus derhalve, op basis van art. 577-8, § 4, 6° BW, niet over een 

uitdrukkelijke volmacht te beschikken opdat hij de vereniging van mede-eigenaars zou 

kunnen vertegenwoordigen in rechte. Het Hof van Cassatie heeft m.a.w. enkel uitgelegd wat 

precies begrepen dient te worden onder de betreffende wetsbepaling en heeft m.i. geen 

algemene theorie (zoals de orgaantheorie) willen aanreiken op grond waarvan het handelen 

van de syndicus dient te worden beoordeeld.  
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