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Inleiding 

 

1. De wet van 2 juni 2010
1
 is de derde versie van de Belgische appartementswet.

2
 De 

oorspronkelijke appartementswet van 8 juli 1924
3
 was een wereldprimeur.

4
 In 1994

5
 werden 

reeds een aantal fundamentele nieuwigheden aangebracht aan de appartementswet, waaronder 

de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de vereniging van mede-eigenaars.
6
 Het doel van 

de nieuwe wet is meer transparantie in de verschillende relaties binnen de mede-eigendom te 

brengen, het beheer te moderniseren en het beëindigen van een aantal discussies in 

rechtspraak en rechtsleer
7
. 

 

In deze masterproef wordt ingegaan op de belangrijke vernieuwingen die deze wet tot stand 

heeft gebracht en de invloed van deze vernieuwingen op de praktijk. 

  

                                                
1 Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te 

moderniseren en transparanter te maken, BS 28 juni 2010, 39.717 (hierna verkort: nieuwe Appartementswet). 
2 R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 431, 

randnr. 1. 
3 Wet van 8 juli 1924 tot herziening en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over mede-

eigendom, BS 13 juli 1924, 3.554. 
4 R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 431, 

randnr. 1. 
5 Wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de 

mede-eigendom, BS 26 juli 1994, 19.217 (hierna verkort: oude Appartementswet). 
6 R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 432, 

randnr. 2; V. SAGAERT, “ De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, 

afl. 5, (178) 178, randnr. 2. 
7 Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer VANDENBERGHE, Parl.St. Senaat 2009-

2010, nr. 4-1409/10, 3 (hierna verkort: Verslag VANDENBERGHE). 
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Hoofdstuk 1. Oprichten van deelverenigingen 

 

Afdeling 1. Algemeen 

 

2. Appartementsmede-eigendom wordt verkregen door het eigendomsrecht van een gebouw 

of groep van gebouwen op te splitsen in meerdere juridisch zelfstandige entiteiten
8
, de 

appartementen. Door dergelijke splitsing van het gebouw verkrijgt men twee vormen van 

eigendom naast elkaar. Het appartementsrecht heeft aldus een duale structuur. Enerzijds is er 

de private eigendom, anderzijds is er de mede-eigendom. Onder de private eigendom vallen 

uiteraard de private kavels, zijnde de appartementen, die elk op zich het voorwerp kunnen zijn 

van eigendom en als hoofdzaak worden beschouwd. Aan de andere kant zijn er de 

gemeenschappelijke delen van het gebouw, die een bijzaak van de hoofdzaak vormen en er 

derhalve onlosmakelijk mee verbonden zijn. Alle mede-eigenaars zijn deelgerechtigd in de 

gemeenschappelijke delen. Die gemeenschappelijke delen worden beheerd door de vereniging 

van mede-eigenaars. In een aantal gevallen is het evenwel wenselijk een uitzondering te 

maken op de ondeelbaarheid van de gemeenschappelijke delen
9
. Die ondeelbaarheid kan 

opgelost worden door de kavels van elkaar te scheiden en zo de ondeelbaarheid tussen elkaar 

op te heffen
10

. 

 

Afdeling 2. Omzeiling ondeelbaarheid onder de oude wet 

 

3. Doordat de (groepen van) appartementsgebouwen steeds groter en complexer zijn 

geworden, rees de vraag of het mogelijk was om „deelverenigingen‟ van mede-eigenaars op te 

richten binnen de overkoepelende vereniging van mede-eigenaars. Dit wordt ook wel de 

„ondersplitsing‟ genoemd, namelijk het opdelen van de gemene delen van een gebouw of 

groep van gebouwen in zelfstandige juridische sferen.
11

 Deze werden dan gekwalificeerd als 

                                                
8 R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 432, 
randnr. 2. 
9 Wanneer er bijvoorbeeld garages worden gebouwd op een perceel van een flatgebouw waaraan ook 

gemeenschappelijke bijzaken verbonden zijn, dan hebben de eigenaars van de appartementen in principe 

inspraak in de garagebouw en omgekeerd. Vaak wil men dit echter niet en verkiest men een vorm van 

zelfstandig beheer over die appartementen (R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste 

verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 432, randnrs. 4-5). 
10 R. TIMMERMANS, “Het ontstaan en de werking van de deelvereniging van mede-eigenaars volgens de 

vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010”, T.App. 2010, afl. 3, (2) 3. 
11 R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 432, 

randnr. 2; V. SAGAERT, “ De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, 

afl. 5, (178) 178, randnr. 2. 
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„bijzondere onverdeeldheden‟
12

. Op die manier probeerde men het verbod van de 

ondeelbaarheid onder de oude wet
13

 te omzeilen. Dergelijke structuren waren een creatie van 

de notariële praktijk.
14

 Door de ondersplitsing is het mogelijk voor de deelvereniging van een 

specifiek gebouw om beslissingen te nemen met betrekking tot aangelegenheden die enkel dat 

gebouw aanbelangen. De overkoepelende vereniging van mede-eigenaars daarentegen zou 

bevoegd zijn om beslissingen te nemen met betrekking tot aangelegenheden die alle mede-

eigenaars aanbelangen. In de praktijk had de ondersplitsing tot gevolg dat in de basisakte een 

onderscheid werd gecreëerd tussen de algemeen gemeenschappelijke delen die aan alle mede-

eigenaars werden toebedeeld, en de beperkt gemeenschappelijke delen, die slechts aan een 

beperkte groep mede-eigenaars werden toebedeeld. 

 

Met de inwerkingtreding van de Appartementswet van 30 juni 1994 ontstond er discussie in 

de rechtsleer over de rechtsfiguur van de ondersplitsing.
15

 Bepaalde auteurs
16

 waren van 

mening dat de figuur van de bijzondere onverdeeldheden niet langer verenigbaar was met de 

vernieuwde wettelijke bepalingen. Volgens deze auteurs kon dan ook slechts één, 

overkoepelende vereniging van mede-eigenaars met rechtspersoonlijkheid worden opgericht. 

Deze stelling liet wel toe dat er feitelijke deelverenigingen werden opgericht, maar deze 

hadden dan uiteraard geen rechtspersoonlijkheid. Andere auteurs stelden daarentegen dat de 

                                                
12 C. VAN VLIET en H. CASMAN, “ Bijzondere onverdeeldheden”, Not.Fisc.M. 1996, (1) 3, nr. 2; R. 
TIMMERMANS, “Het ontstaan en de werking van de deelvereniging van mede-eigenaars volgens de vernieuwde 

appartementswet van 2 juni 2010”, T.App. 2010, afl. 3, (2) 3; R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. 

Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 432, randnr. 2. 
13 Wet van 8 juli 1924 tot herziening en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over mede-

eigendom, BS 13 juli 1924, 3.554. 
14

 R. TIMMERMANS, “Het ontstaan en de werking van de deelvereniging van mede-eigenaars volgens de 

vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010”, T.App. 2010, afl. 3, (2) 3; R. TIMMERMANS, “Vernieuwde 

Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 432, randnr. 6. 
15 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken - Een overzicht”, Not.Fisc.M. 

2010, afl. 9, (237) 238; R. TIMMERMANS, “Het ontstaan en de werking van de deelvereniging van mede-
eigenaars volgens de vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010”, T.App. 2010, afl. 3, (2) 3;R. TIMMERMANS, 

“Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 433, randnr. 7. 
16 C. VAN VLIET en H. CASMAN, “Bijzondere onverdeeldheden”, Not.Fisc.M. 1996, (1) 3 en 4; M. KADANER en 

M. PLESSERS, “La loi du 30 juin 1994 modifiant et complétant les dispositions du Code Civil relatives à la 

copropriété”, JT 1995, (393) 396; L. ROUSSEAU, P. DEGROOF, P. VAN DEN EYNDE en R. VAN ROY, “Personnalité 

juridique et aspects notariaux” in P. DEHAN, P. DE PAGE en R. DE VALKENEER (eds.), La pratique de la 

copropriété, Brussel, Bruylant, 1996, (69) 146 ; C. MOSTIN en N. VERHEYDEN-JEANMART, “La loi du 30 juin 

1994 autorise-t-elle la création de sous-indivision et le fonctionnement d‟assemblées générales particulières”, 

Rev.Not.B. 1997, (450) 459, 3; P. VAN DEN EYNDE, “Assemblée particulière des copropriétaires, une œuvre 

législative inachevée” in D. STERCKX en J.-L. LEDOUX,  Mélanges Roland de Valkeneer, Brussel, Bruylant, 

2000, (507) 517 e.v. 
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ondersplitsing niet alleen verenigbaar
17

 was met, maar zelfs geïnstitutionaliseerd
18

 werd door 

de wet van 30 juni 1994. Volgens deze strekking konden deelverenigingen met 

rechtspersoonlijkheid dan ook wel worden opgericht. 

 

Afdeling 3. Cassatie 3 juni 2004 

 

4. Uiteindelijk is deze discussie in de rechtsleer beslecht door het Hof van Cassatie. In haar 

arrest van 3 juni 2004
19

 maakte het Hof komaf met de mogelijkheid tot oprichting van een 

deelvereniging met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid. Het Hof oordeelt dat de “de 

bepalingen van artikel 577-5, §1 dat rechtspersoonlijkheid verleent aan een vereniging van 

mede-eigenaars van een gedwongen mede-eigendom en van artikel 577-9, §1 dat bepaalt dat 

de vereniging van mede-eigenaars bevoegd is om in rechte op te treden als eiser en 

verweerder, toepassing vinden op de vereniging van mede-eigenaars van een groep van 

gebouwen en niet op een vereniging van mede-eigenaars van een gebouw van een groep”
20

. 

Een deelvereniging kon vanaf dit arrest niet langer aanspraak maken op rechtspersoonlijkheid 

of in rechte optreden in het rechtsverkeer.
21

 Het Hof volgt dus de leer van de onsplitsbaarheid 

van de vereniging.
22

 

 

Het Hof oordeelt dat de wetgever, met de invoering van de vereniging van mede-eigenaars 

met rechtspersoonlijkheid, tot doel had de betrekkingen van derden met de mede-eigenaars op 

juridisch vlak te vereenvoudigen.
23

 Eén vereniging voor het hele appartementencomplex 

vereenvoudigt inderdaad de rechtspositie van de derde ten aanzien van de mede-eigenaars. De 

                                                
17 M. BURTON, “Du champ de l‟application de la loi et de l‟octroi de la personnalité juridique à l‟assemblée 

générale des copropriétaires” in J. HANSENNE, La copropriété forcée dans les immeubles et les groupes 

d’immeubles bâtis, Brussel, La Charte, 1995, (27) 34 e.v. 
18 A. DELIEGE, “Le problème des communautés particulières” in N. VERHEYDEN-JEANMART (ed.), La 

copropriété forcée des immeubles et des groupes des immeubles bâtis, Louvain-la-Neuve, UCL, 2001, (149) 157 

e.v; J. HANSENNE, “Nobody is perfect. Petits coups de férule à propos de la loi du 30 juin 1994 modifiant et 

complétant les dispositions du Code civil relatives à la copropriété” in Y. HANNEQUART, Liber Amicorum Yvon 

Hannequart et Roger Rasir, Diegem, Kluwer, 1999, (151) 160-161, randnr. 11. 
19 Cass. 3 juni 2004, AR C010507N, RABG 2006, afl. 10, 721-731 (hierna verkort: Cass. 3 juni 2004); noot C. 

VAN HEUVERSWYN, “Uniciteit van de mede-eigendom bij groepen van gebouwen”, RABG 2006, afl. 10, 731-

739. 
20 Cass. 3 juni 2004 p. 20. 
21 V. SAGAERT, “ De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, afl. 5, 

(187) 179, randnr. 2. 
22 S. SNAET, “Actuele knelpunten inzake appartementsmede-eigendom”, Themis Zakenrecht 2005-06, (81) 83; C. 

VAN HEUVERSWYN, “Uniciteit van de mede-eigendom bij groepen van gebouwen” (noot onder Cass. 3 juni 

2004), RABG 2006, afl. 10, (731) 733. 
23 C. VAN HEUVERSWYN, “Uniciteit van de mede-eigendom bij groepen van gebouwen” (noot onder Cass. 3 juni 

2004), RABG 2006, afl. 10, (731) 736, randnr. 12. 
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derde zal niet moeten nagaan of zijn vordering betrekking heeft op een van de gebouwen of 

op de hele groep van gebouwen. Aangezien enkel de overkoepelende vereniging van mede-

eigenaars rechtspersoonlijkheid geniet, kan enkel zij worden gedagvaard. Wat betreft het 

intern bestuur, maakt deze uitspraak de relaties tussen de mede-eigenaars omslachtiger.
24

 Alle 

beslissingen zullen moeten worden genomen door de overkoepelende vergadering van mede-

eigenaars. Iedere mede-eigenaar beschikt bij elke beslissing over stemrecht, ook al gaat het 

om een aangelegenheid die een ander gebouw aanbelangt. De besluitvorming in een 

dergelijke situatie kan ook verlammend werken aangezien er vaak één heel grote vergadering 

van mede-eigenaars tot een beslissing moet komen. 

 

5. Door dit arrest bestonden er maar twee mogelijke opties onder de oude Appartementswet.
25

 

De eerste optie gaat uit van voldoende eenheid in het gebouwencomplex. In dat geval worden 

alle beslissingen noodzakelijkerwijze genomen door één overkoepelende vereniging van 

mede-eigenaars die rechtspersoonlijkheid heeft. Dit sluit niet uit dat er op het niveau van de 

aparte gebouwen een vereniging wordt georganiseerd, maar de beslissingen hebben geen 

rechtskracht. Beslissingen van die verenigingen zouden door de overkoepelende vergadering 

van mede-eigenaars moeten worden bevestigd alvorens ze geldig zijn. De tweede optie gaat 

uit van weinig of geen samenhang in het gebouwencomplex. In dat geval is het aangewezen 

om afzonderlijke splitsingsakten op te maken. Daardoor wordt er één vereniging van mede-

eigenaars opgericht per gebouw, mét rechtspersoonlijkheid. Indien dit nodig is, kunnen er 

erfdienstbaarheden tussen de gebouwen tot stand worden gebracht om op die manier de 

rechten van de mede-eigenaars te waarborgen
26

. 

 

Afdeling 4. Ondersplitsing in de vernieuwde Appartementswet 

 

§1. Algemeen 

 

6. De wet van 2 juni 2010 heeft aan dit alles een oplossing geboden door de mogelijkheid om 

een deelvereniging met rechtspersoonlijkheid op te richten, uitdrukkelijk in de wet op te 

                                                
24 C. VAN HEUVERSWYN, “Uniciteit van de mede-eigendom bij groepen van gebouwen” (noot onder Cass. 3 juni 

2004), RABG 2006, afl. 10, (731) 737, randnr. 14; V. SAGAERT, “De hervorming van het appartementsrecht 

door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, (178) 179, randnr. 2. 
25 C. VAN HEUVERSWYN, “Uniciteit van de mede-eigendom bij groepen van gebouwen” (noot onder Cass. 3 juni 

2004), RABG 2006, afl. 10, (731) 738, randnr. 16. 
26 V. SAGAERT, “De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, (178) 

179, randnr. 2. 
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nemen
27

.
28

 Aan artikel 577-3 BW wordt een vierde lid toegevoegd met de regeling van de 

ondersplitsing. Daarbij wordt ook het autonome beheer over de gesplitste gemene delen 

georganiseerd en verdeeld tussen de hoofdvereniging en de deelverenigingen. De wetgever 

wil met de invoering van deze mogelijkheid een antwoord bieden op het voormeld arrest van 

het Hof van Cassatie.
29

 Daarnaast blijft het ook overeenkomstig de wet van 2 juni 2010 

mogelijk om deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid op te richten
30

. Het blijkt dan ook 

duidelijk uit de tekst van de wet dat de oprichting van een deelvereniging met 

rechtspersoonlijkheid slechts een mogelijkheid is
31

. De mede-eigenaars zijn niet verplicht om 

deelverenigingen op te richten. 

 

§2. Toepassingsvoorwaarden 

 

7. De bedoeling van de wetgever was het verhogen van de efficiëntie en de rationalisering van 

het bestuur
32

. De substructuur die wordt ontwikkeld, dient dan ook materieel verantwoord te 

zijn. De wetgever heeft om die reden voorzien in een aantal criteria voor de oprichting van 

een deelvereniging met rechtspersoonlijkheid. De criteria worden hieronder verder 

toegelicht.
33

 

 

1. Kwantitatief criterium 

 

8. Om een deelvereniging met rechtspersoonlijkheid te kunnen oprichten, dient de 

hoofdvereniging te bestaan uit twintig kavels of meer
34

. Bij kleinere verenigingen krijgt de 

                                                
27 Artikel 577-3 Burgerlijk Wetboek (hierna verkort: BW). 
28

 R. TIMMERMANS, “Het ontstaan en de werking van de deelvereniging van mede-eigenaars volgens de 

vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010”, T.App. 2010, afl. 3, (2) 3; R. TIMMERMANS, “Vernieuwde 

Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 433, randnr. 8; V. SAGAERT, “De 

hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, (178) 179, randnr. 3. 
29 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken - Een overzicht”, Not.Fisc.M. 
2010, afl. 9, (237) 239; R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, 

afl. 224, (430) 433, randnr. 10; V. SAGAERT, “De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 

2010”, RW 2010-11, afl. 5, (178) 179, randnr. 3. 
30 Artikel 577-7, 2°, g) BW. 
31 Artikel 577-3, lid 4 BW. 
32 Amendement nr. 128 VANDENBERGHE, Parl.St. Senaat, 2009-10, nr. 4-1409/8, 13; Verslag VANDENBERGHE, 

supra 1, randnr. 7, 94. 
33 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken - Een overzicht”, Not.Fisc.M. 

2010, afl. 9, (237) 239. 
34 Artikel 577-3, lid 4 BW. 
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transparantie ten aanzien van derden een voorrang op flexibiliteit
35

. Een gescheiden beheer is 

volgens de wetgever te ver gezocht bij minder dan twintig kavels
36

. 

 

9. De wetgever heeft de vorm van de kavels niet verder bepaald.
37

 Uiteraard moet de kavel 

wel een zekere autonomie hebben. Er kan hier geen rekening worden gehouden met een 

private kavel als bijzaak
38

. De optelling kan aldus bestaan uit appartementen, garages, 

winkelruimtes, kantoorruimtes,... in zoverre zij door de statuten niet aan een private kavel zijn 

verbonden. 

 

2. Materieel criterium 

 

10. Als het gaat om een groep van gebouwen, kan er per gebouw een deelvereniging worden 

opgericht
39

. Als het gaat om één gebouw, moet er gekeken worden of het gebouw een fysieke 

verdeling heeft in duidelijk onderscheiden gebouwen
40

. Als dat niet het geval is, kan er geen 

sprake zijn van het oprichten van deelverenigingen. Deze laatste voorwaarde kan aanleiding 

geven tot heel wat discussie in de praktijk. Wanneer kan men immers spreken van kavels die 

een fysiek te onderscheiden onderdeel vormen? Het is best om dit restrictief te benaderen. Het 

toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de vereniging van mede-eigenaars had in de eerste 

plaats tot doel de relaties tussen de mede-eigenaars en derden te vereenvoudigen. Als er nu 

rechtspersoonlijkheid wordt toegekend aan de mede-eigenaars van bepaalde kavels wegens 

een miniem onderscheid met de rest van de kavels, heeft dit belangrijke gevolgen voor 

derden. De voorkeur voor een restrictieve benadering blijkt ook uit de parlementaire 

voorbereiding. Deze stelt het volgende: “Een subonverdeeldheid moet bouwfysisch kunnen 

worden onderscheiden van een andere subonverdeeldheid. (...) Het is echter niet de bedoeling 

                                                
35

 V. SAGAERT, “De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, afl. 5, 

(178) 179, randnr. 4. 
36 R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 434, 

randnr. 14. 
37 V. SAGAERT, “De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, afl. 5, 

(178) 179, randnr. 4. 
38 Bijvoorbeeld een berging, zolder,... die onlosmakelijk verbonden is met een bepaalde kavel (V. SAGAERT, 

“De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, afl. 5, (178) 179, randnr. 

4).  
39 Artikel 577-3, lid 4 BW; P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het 

Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken - 

Een overzicht”, Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, (237) 239; R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een 

eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 434, randnr. 14. 
40 Artikel 577-3, lid 4 BW; P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het 

Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken - 

Een overzicht”, Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, (237) 239; R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een 

eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 434, randnr. 15. 
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dat er voor elke verdieping een subonverdeeldheid zou kunnen worden opgericht”
41

. 

Bovendien wordt in het verslag VANDENBERGHE
42

 opgemerkt dat in de tekst kan worden 

opgenomen dat er voldoende onderscheiden particuliere delen aanwezig moeten zijn om de 

oprichting van een rechtspersoon te verantwoorden.  

 

11. De wetgever zelf gaat uit van het criterium van de fysieke autonomie, eerder dan van de 

functionele autonomie. Het feit dat een deel van het gebouw voor commerciële doeleinden 

wordt aangewend, is volgens de wetgever op zich geen voldoende reden om een 

rechtspersoon op te richten. Sommige auteurs
43

 gaan er dan ook van uit dat de zogenaamde 

footprint-theorie hier kan worden toegepast. Dit houdt in dat een onderdeel pas fysiek te 

onderscheiden is als het een footprint heeft in de vorm van een in- en uitgang op de begane 

grond. Is dat niet het geval, dan kan geen rechtspersoon voor die kavels worden opgericht. 

Deze theorie is reeds langer bekend in Nederland
44

. Andere auteurs
45

 zijn van mening dat de 

footprint-theorie niet door de wet wordt vastgelegd. TIMMERMANS stelt zelfs dat deze theorie 

niet te verantwoorden is met de bouwkundige praktijk. Hij stelt dat het bepalende criterium de 

functionele constructieve zelfstandigheid van de gebouwdelen is, en niet de toegang tot de 

grond op zich
46

. Als de benedenlaag van een appartement volledig uit winkels bestaat en de 

verdiepingen uit woongelegenheden, dan kan men de oprichting van deelverenigingen 

overwegen volgens TIMMERMANS
47

. In dergelijke situatie houdt men evenwel enkel rekening 

met het functionele aspect van de verschillende kavels, wat mijns inziens niet de bedoeling 

van de wetgever lijkt te zijn. 

 

 

 

 

                                                
41 Amendement nr. 54 VANDENBERGHE, Parl.St. Senaat, 2009-10, nr. 4-1409/6, 3. 
42 Verslag VANDENBERGHE, Parl.St. Senaat, 2009-10, nr. 4-1409/10, 94. 
43 V. SAGAERT, “De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, afl. 5, 

(178) 180, randnr. 4. 
44 A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed, Deventer, Kluwer, 2009, 62 e.v; T.H.D. 

STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2007, 627 e.v. 
45 R. TIMMERMANS, “Het ontstaan en de werking van de deelvereniging van mede-eigenaars volgens de 

vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010”, T.App. 2010, afl. 3, (2) 4.  
46 Artikel, 577-3 BW; R. TIMMERMANS, “Het ontstaan en de werking van de deelvereniging van mede-eigenaars 

volgens de vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010”, T.App. 2010, afl. 3, (2)  5. 
47 R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 434, 

randnr. 15. 
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3. Conventioneel criterium 

 

12. Naast de „gewone‟ splitsing, moet de mogelijkheid tot ondersplitsing in de basisakte 

worden voorzien.
48

 Op die manier wordt de „gewone‟ splitsingsakte een hoofdsplitsingsakte, 

waarvan de ondersplitsingsakte een bijlage vormt. 

 

Ook wanneer de ondersplitsing plaatsvindt tijdens het bestaan van de hoofdvereniging, dient 

een corresponderende regeling in de statuten te worden opgenomen.
49

 Daartoe moet een 

statutenwijziging gebeuren, die met een meerderheid van vier vijfden moet worden 

goedgekeurd binnen de overkoepelende algemene vergadering
50

. 

 

In de basisakte zal tevens moeten worden aangeduid wat de algemeen gemeenschappelijke 

delen en de particulier gemeenschappelijke delen zijn, welke mede-eigenaars lid zijn van de 

hoofdvereniging van mede-eigenaars en welke van de deelvereniging van mede-eigenaars, 

welke de organen zijn van de hoofdvereniging en van de deelvereniging…
51

. 

 

§3. Gevolgen 

 

13. Als er een deelvereniging van mede-eigenaars wordt opgericht, heeft dit uiteraard een 

bevoegdheidsverdeling tot gevolg.
52

 De Raad van State adviseerde de wetgever hier om deze 

verdeling duidelijk af te bakenen zodat er geen verwarring zou ontstaan. De wetgever heeft op 

deze manier bevoegdheidsconflicten tussen de hoofdvereniging en de deelverenigingen van 

mede-eigenaars willen vermijden. De bevoegdheid van de deelverenigingen strekt zich uit tot 

de in de basisakte aangeduide particuliere gemeenschappelijke delen.
53

 De hoofdvereniging 

blijft exclusief bevoegd voor de algemeen gemeenschappelijke delen en de zaken die tot het 

                                                
48 R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 434, 
randnr. 16 en 435, randnrs. 20 e.v. 
49 V. SAGAERT, “De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, afl. 5, 

(178) 180, randnr. 4. 
50 Artikel 577-7, §1, 2°, f) BW. 
51 P. VAN DEN EYNDE, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking 

van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken - Een overzicht”, Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, 

(237) 239; R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 

434, randnr. 16 en 435, randnrs. 20 e.v. 
52 R. TIMMERMANS, “Het ontstaan en de werking van de deelvereniging van mede-eigenaars volgens de 

vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010”, T.App. 2010, afl. 3, (2) 7. 
53 Artikel 577-3, lid 4 BW. 
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gemeenschappelijk beheer behoren. De deelvereniging is ook bevoegd om haar statuten te 

wijzigen
54

. 

 

14. Wanneer een deelvereniging met rechtspersoonlijkheid wordt opgericht, zijn alle 

bepalingen van de gedwongen mede-eigendom daarop van toepassing. De deelvereniging 

beschikt over eigen organen, zijnde een algemene vergadering en een syndicus, net zoals de 

hoofdvereniging
55

. Daarnaast beschikt de deelvereniging ook over een eigen vermogen, een 

eigen procesbevoegdheid, een eigen ondernemingsnummer…. 

 

Een belangrijke opmerking hierbij is dat de kavels van een deelvereniging hun aandelen in de 

bijzondere gemeenschappelijke delen die van een andere deelvereniging afhangen, verliezen. 

Dit is een zakenrechtelijke wijziging die eventueel aan derden tegenwerpelijk moet worden 

gemaakt. 

  

                                                
54 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de 

werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken - Een overzicht”, Not.Fisc.M. 2010, 

afl. 9, 240. 
55 R. TIMMERMANS, “De Appartementswet ingrijpend vernieuwd”, Notariaat 2010, afl. 10-11, (1) 2. 
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Hoofdstuk 2. Statuten 

 

Afdeling 1. Toepassingsdomein 

 

15. Tijdens de parlementaire voorbereiding werd voorgesteld om het toepassingsgebied van 

de wet uit te breiden van „gebouwen of groepen van gebouwen‟ tot „onroerende goederen of 

groepen van onroerende goederen‟.
56

 Op die manier wou men ook onbebouwde kavels in 

woonparken onder het toepassingsgebied van de nieuwe wet brengen. Dit amendement werd 

uiteindelijk verworpen
57

. Het is zo dat het begrip „gebouw of groep van gebouwen‟ ruim kan 

worden opgevat. De meerderheidsstelling in de rechtsleer is van oordeel dat een privatieve 

kavel als bebouwd moet worden beschouwd wanneer hij bebouwd is of vatbaar is om 

bebouwd te zijn
58

. Voor de toepassing van de Appartementswet volstaat het dat alle kavels in 

aanmerking komen voor bebouwing. De mede-eigendom valt aldus niet buiten de toepassing 

van de Appartementswet doordat een aantal privatieve kavels nog niet bebouwd zijn
59

. Ook 

voor de notariële praktijk is dit de beste werkwijze. Indien men de kavels eerst zou uitsluiten 

uit het toepassingsgebied van de Appartementswet, om ze er daarna alsnog onder te brengen, 

zou dit in strijd zijn met het dwingend toepassingsdomein van de Appartementswet. 

 

Afdeling 2. Objectieve berekening van aandelen per kavel 

 

16. De mede-eigenaars zijn medegerechtigd in de gemene delen.
60

 Ze hebben evenwel niet 

enkel het gebruik van, maar dragen ook medeverantwoordelijkheid voor die 

gemeenschappelijke delen. Die onderlinge verhouding tussen de mede-eigenaars moet op een 

of andere wijze worden berekend. In het appartementsrecht gebruikt men daartoe „aandelen‟ 

van de gemeenschappelijke delen. Het is de waarde van de kavel op basis waarvan het aantal 

                                                
56 Amendement nr. 97 HAMAL, Parl.St. Kamer, 2008-2009, 52K1334/008, 3-4. 
57 V. SAGAERT, “De statuten en het toepassingsdomein onder de nieuwe appartementswet” in V. SAGAERT en A.-

L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, Brugge, die Keure, 2010, (5) 5-6, randnr. 2 (hierna verkort: V. 

SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht). 
58 V. SAGAERT, “De statuten en het toepassingsdomein onder de nieuwe appartementswet” in V. SAGAERT en A.-

L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 1, voetnoot 57, (5) 6, randnr. 3. 
59 Pro: Rb. Dinant 28 oktober 2009, T. App. 2010, afl. 1, 48-50; Vred. Veurne 20 januari 2005, T.App. 2005, afl. 

3, 38-40; C. MOSTIN, “Le contentieux de copropriété depuis l‟aplication de la loi du 30 juin 1994” in La 

copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles batîs, Louvain-La-Neuve, UCL, 2001, (191) 237-238; 

contra: Vred. Couvin 28 januari 1999, Rev.Not.B. 2000, 200-215. 
60 R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 438, 

randnr. 52. 
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aandelen aan de betrokken kavel wordt toegekend
61

, de stemrechten in de algemene 

vergadering worden verdeeld
62

, de veroordelingen van de vereniging van mede-eigenaars 

worden ten uitvoer gelegd
63

 en de bijdrage in de gemeenschappelijke lasten
64

 wordt bepaald
65

. 

De bepaling van de waarde van de privatieve kavels is dan ook van het grootste belang, 

aangezien dit bepalend is voor de grootte van de bijdragen in de lasten van de mede-

eigendom. Onder de oude regeling bestonden er evenwel geen vaste criteria die moesten 

worden gehanteerd, waardoor iedere expert er eigen criteria op nahield en dit tot veel 

discrepanties leidde
66

. De nieuwe wet heeft dit probleem willen oplossen.
67

 Artikel 577-4, §1, 

lid 2 BW bepaalt nu dat de waarde van de kavels bepaald wordt rekening houdend met drie 

limitatieve criteria, namelijk de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het 

privatieve deel. Ook de methode van de waardebepaling is vastgelegd in de wet: ze moet 

blijken uit een met redenen omkleed verslag van een notaris, een landmeter-expert, een 

architect of een vastgoedmakelaar
68

. Het verslag moet ook in de basisakte worden 

opgenomen. De bepaling omtrent het verslag is een compromis van de wetgever: in principe 

zijn enkel landmeters-experten bevoegd voor het opstellen en ondertekenen van plannen die 

moeten dienen voor grenserkenning in een akte die voor hypothecaire over- of inschrijving 

kan worden voorgelegd
69

.  Omdat dit voor de vereniging van mede-eigenaars te omslachtig en 

duur zou zijn, heeft men ook andere personen in de bepaling opgenomen die dit verslag 

kunnen opmaken. Wat betreft de notaris en de vastgoedmakelaar, werd reeds tijdens de 

parlementaire voorbereiding de vraag gesteld of deze wel de technische deskundigheid 

hebben om het verslag op te maken
70

. 

                                                
61 Artikel 577-4, §1 BW. 
62 Artikel 577-6, §6 BW. 
63 Artikel 577-5, §4 BW. 
64 Artikel 577-2, §9, lid 3 BW. 
65

 V. SAGAERT, “De statuten en het toepassingsdomein onder de nieuwe appartementswet” in V. SAGAERT en A.-

L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (5) 17, randnr. 22. 
66 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken – een overzicht”, 

Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, (237) 241; V. SAGAERT, “De statuten en het toepassingsdomein onder de nieuwe 

appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (5) 
17, randnr. 22. 
67 Voor een meer diepgaande bespreking van de verdeling van aandelen: R. TIMMERMANS, “Enkele knelpunten 

bij de toekenning van aandelen bij appartementseigendom overeenkomstig de wet van 2 juni 2010”, T.App. 

2010, afl. 3, 22-26. 
68 Artikel 577-6, §1, lid 2 in fine BW. 
69 Artikel 3, 2° Wet van 13 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert, BS 6 

juni 2003, 31.057. 
70 Een amendement dat deze twee beroepscategorieën uit de bepaling schrapt, werd evenwel niet aangenomen 

(Amendement nr. 159 THIBAULT, Parl.St. Senaat, 2009-2010, nr. 4-1409/009, 33): V. SAGAERT, “De statuten en 

het toepassingsdomein onder de nieuwe appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe 

appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (5) 18, randnr. 24. 
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Afdeling 3. Algemeen: verbod op arbitrageclausules 

 

17. In de nieuwe Appartementswet wordt de discussie met betrekking tot de geldigheid van 

arbitragebedingen beslecht
71

. Uit de parlementaire voorbereiding van de oude 

Appartementswet bleek dat de wetgever in 1994 al de bedoeling had om arbitrageclausules te 

verbieden
72

. De bedoeling van de wetgever kwam evenwel niet tot uitdrukking in de wet zelf. 

Dit leidde uiteraard tot betwisting over de geldigheid van deze clausules
73

. 

 

De nieuwe Appartementswet bepaalt nu uitdrukkelijk dat statutaire arbitrageclausules voor 

niet geschreven worden gehouden
74

. De bespreking tijdens de parlementaire voorbereiding 

ging niet om de geldigheid van de clausules, wel om de wenselijkheid.
75

 De wetgever ziet de 

vrederechter als de wezenlijke spilfiguur van het appartementsrecht, die niet uit de toepassing 

ervan mag worden uitgeschakeld. Bovendien zou de mogelijkheid van arbitrageclausules tot 

gevolg kunnen hebben dat projectontwikkelaars, als sterke partij, steeds gebruik zouden 

maken van deze clausules om op die manier de bescherming van de Appartementswet uit te 

schakelen. 

 

Niets belet de partijen evenwel om tot arbitrage te beslissen, eenmaal het geschil is ontstaan
76

. 

Een „compromis‟, dit is een clausule die gesloten wordt na het ontstaan van het geschil, is dus 

wel geldig. Bemiddelingsbedingen zijn ook geldig
77

. 

 

 

                                                
71 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken – een overzicht”, 

Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, (237) 241; R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, 

NJW 2010, afl. 224, (430) 438, randnr. 55; V. SAGAERT, “De hervorming van het appartementsrecht door de wet 

van 2 juni 2010”, RW 2010-11, afl. 5, (178) 183-184, randnrs. 17-18; V. SAGAERT, “De statuten en het 

toepassingsdomein onder de nieuwe appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe 

appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (5) 19, randnr. 27. 
72 Verslag van 6 juni 1994 namens de Commissie voor Justitie uitgebracht door de heer VANDENBERGHE, Parl.St. 

Senaat, 1993-1994, 712/2. 
73 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken – een overzicht”, 

Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, (237) 241. 
74 Artikel 577-4, §4 BW. 
75 Verslag VANDENBERGHE, Parl.St. Senaat, 2009-2010, 4-1409/10, 12-13. 
76 V. SAGAERT, “De statuten en het toepassingsdomein onder de nieuwe appartementswet” in V. SAGAERT en A.-

L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (5) 19, randnr. 27. 
77 V. SAGAERT, “De statuten en het toepassingsdomein onder de nieuwe appartementswet” in V. SAGAERT en A.-

L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (5) 19, randnr. 27. 
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Afdeling 4. Verplichte vermeldingen 

 

18. Reeds onder de oude Appartementswet bestonden er een aantal verplichte vermeldingen 

die in het reglement van mede-eigendom verplicht dienden te worden opgenomen. Enkele 

daarvan werden niet gewijzigd
78

. De wetgever heeft ook een aantal nieuwe verplichte 

vermeldingen ingevoerd, met als doel de transparantie binnen de vereniging van mede-

eigenaars te vergroten
79

. 

 

19. Een eerste nieuwe verplichting houdt in dat het reglement van mede-eigendom de met 

redenen omklede criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de lasten moet 

bevatten
80

. De nieuwe Appartementswet voorziet dus in een motiveringsplicht
81

. De nieuwe 

tekst laat wat onduidelijkheid over de vraag of de berekeningswijze ook onder de 

motivatieplicht valt. De Franstalige versie van deze bepaling
82

 en de Voorbereidende 

Werken
83

 doen besluiten dat enkel de criteria moeten gemotiveerd worden
84

. 

 

20. Een tweede wijziging heeft betrekking op de syndicus. Het reglement van mede-eigendom 

dient de wijze van benoeming van een syndicus, de omvang van zijn bevoegdheden, de duur 

van zijn mandaat en de nadere regels voor de hernieuwing ervan, de nadere regels voor de 

eventuele opzegging van het contract, alsook de uit het einde van zijn opdracht 

voortvloeiende verplichtingen, vermelden
85

. Voorheen bestond er ook al een gelijkaardige 

verplichting, maar de wijziging bestaat erin dat nu ook regels moeten voorzien zijn voor de 

                                                
78 Oud artikel 577-4, §1, lid 4, 1° en 3° BW werden niet gewijzigd door de nieuwe wet (nieuw artikel 577-4, §1, 

lid 4, 1° en 3° BW). Het gaat om de beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar 

betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten enerzijds en de regels betreffende de wijze van 

bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheid van de algemene vergadering anderzijds. Inhoudelijk werden 

deze regels wel gewijzigd door de nieuwe wet, maar dit wordt verder in deze masterproef besproken (P. VAN 

DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking 

van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken - Een overzicht”, Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, 

(241) 242). 
79 V. Sagaert, “De statuten en het toepassingsdomein onder de nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-

L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (5) 20, randnr. 28. 
80 Artikel 577-4, §1, lid 4, 2° BW. 
81 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken - Een overzicht”, Not.Fisc.M. 

2010, afl. 9, (237) 242. 
82 “les critères motivés et le mode de calculde la répartition des charges” 
83 Wetsvoorstel (C. NYSSENS et al.) teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer 

ervan transparanter te maken, Parl.St. Kamer, 2007-2008, nr. 52K1334/001, 11. 
84 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken - Een overzicht”, Not.Fisc.M. 

2010, afl. 9, (237) 242. 
85 Artikel 577-4, §1, lid 4, 4° BW. 
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vernieuwing van het mandaat, de eventuele opzegging van het contract en de uit het einde van 

zijn contract voortvloeiende verplichtingen
86

. Het gaat uitsluitend om de postcontractuele 

verbintenissen tot teruggave en afgifte van documenten en houdt geen pecuniaire 

verplichtingen in
87

. Daarbij mag het reglement van mede-eigendom uiteraard niet minder 

streng zijn dan de wettelijke verplichting voor de syndicus om, binnen een termijn van dertig 

dagen na de beëindiging van zijn mandaat, het volledige dossier aan zijn opvolger of aan de 

voorzitter van de laatste algemene vergadering te overhandigen
88

. 

 

21. De wet voorziet ten derde ook dat het reglement van mede-eigendom voortaan moet 

voorzien in een jaarlijkse periode van vijftien dagen waarbinnen de gewone algemene 

vergadering van de vereniging van mede-eigenaars plaatsvindt
89

. Een vaste dag bepalen in de 

statuten werd niet opportuun geacht
90

. 

 

Afdeling 5. Tegenwerpelijkheid 

 

22. Een belangrijke vraag is in hoeverre de statuten tegenwerpelijk zijn aan derden. Daarbij 

moet men uiteraard nagaan in hoeverre alle statutaire bepalingen zakelijke werking hebben of 

er sommige bepalingen slechts persoonlijke rechten en plichten tot stand brengen
91

. Beide 

stellingen werden in de rechtsleer verdedigd. Sommige auteurs
92

 oordeelen dat alle statutaire 

bepalingen zakelijke werking hadden, en door het loutere feit van hun overschrijving 

tegenwerpelijk worden aan derden.
93

 De rechten en verplichtingen opgenomen in de statuten 

zijn ondergeschikt aan de zakenrechtelijke verplichting om de mede-eigendom in stand te 

                                                
86 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken - Een overzicht”, Not.Fisc.M. 

2010, afl. 9, (237) 242. 
87 V. Sagaert, “De statuten en het toepassingsdomein onder de nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-

L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (5) 20-21, randnr. 30. 
88 Artikel 577-8, §4, 9° BW; infra 43, randnr. 69. 
89 Artikel 577-4, §1, lid 4, 5° BW. 
90 Verslag VANDENBERGHE, Parl.St. Senaat 2009-2010, nr. 4-1409/10, 38; infra 19, randnr. 28.. 
91 V. SAGAERT, “De statuten en het toepassingsdomein onder de nieuwe appartementswet” in V. SAGAERT en A.-

L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (5) 21, randnr. 32. 
92 F. AEBY, La propriété des appartements: ses aspects juridiques et pratiques, Brussel, Bruylant, 1983, 481-

484; H. CASMAN, “Les statuts de l‟immeuble et le règlement d‟ordre intérieur”, in J. HANSENNE, La copropriété 

forcée dans les immeubles ou groupes d’immeubles batîs, Brussel, La Charte, 1995, (47) 65; J. HANSENNE, Les 

biens, Luik, Universiteit van Luik, 1996; H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht. Zakenrecht Boek III: Mede-eigendom, Antwerpen, Story-Scientia, 1997, 162; A. VERBEKE, “De 

Hypotheekwet: kaas met gaten”, TBBR 1995, (428) 441. 
93 V. SAGAERT, “De statuten en het toepassingsdomein onder de nieuwe appartementswet” in V. SAGAERT en A.-

L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (5) 21-22, randnr. 32. 
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houden. Als accessorium van deze hoofdverplichting zijn ook die rechten en verplichtingen 

uitgerust met een volgrecht en gaan ze over op rechtsopvolgers onder bijzondere titel
94

. 

 

De tweede stelling beschouwt de statuten daarentegen als een complex geheel van zakelijke 

en persoonlijke rechten, waarbij telkens in concreto de aard van het recht moet worden 

nagegaan.
95

 De hypothecaire overschrijving van de statuten heeft hier niet tot gevolg dat 

persoonlijke rechten en verplichtingen aan derden en voornamelijk de koper tegenwerpelijk 

zijn. Bedingen die louter persoonlijke rechten creëren, zijn niet aan derden tegenwerpelijk 

door de bekendmaking. 

 

23. De oude Appartementswet bracht geen uitsluitsel en was louter declaratief met betrekking 

tot de tegenwerpelijkheid van de statutaire bepalingen
96

. De nieuwe wet heeft deze bepaling 

behouden, mits een technische correctie aan te brengen. De bepaling houdt in dat de statuten 

rechtstreeks kunnen worden tegengesteld door degenen waaraan zij tegenstelbaar zijn en ze 

kunnen worden tegengeworpen aan eenieder die houder is van een zakelijk of persoonlijk 

recht
97

. Er is wel een nieuwe verplichting ingevoerd, met name de verplichting voor mede-

eigenaars om de syndicus onverwijld op de hoogte te stellen van persoonlijke rechten die hij 

aan derden zou toekennen op zijn kavel
98

. Bovendien moet de syndicus ook onverwijld op de 

hoogte gebracht worden van adreswijzigingen of veranderingen in het zakelijke statuut van de 

privatieve kavel
99

. Deze zware verplichting is noodzakelijk voor de tegenwerpelijkheid van de 

statuten
100

. 

  

                                                
94 V. SAGAERT, “De statuten en het toepassingsdomein onder de nieuwe appartementswet” in V. SAGAERT en A.-

L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (5) 22, randnr. 32. 
95 V. SAGAERT, “De statuten en het toepassingsdomein onder de nieuwe appartementswet” in V. SAGAERT en A.-

L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (5) 22, randnr. 32. 
96 Oud artikel 577-10, §4, lid 1 en 2 BW. 
97 Artikel 577-10, §4, lid 1 en 2 BW. 
98 Artikel 577-10, §4, lid 6 BW. 
99 Artikel 577-10, §1/1, lid 1 BW. 
100 V. SAGAERT, “De statuten en het toepassingsdomein onder de nieuwe appartementswet” in V. SAGAERT en 

A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (5) 23, randnr. 33. 
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Afdeling 6. Overschrijving splitsingsakten 

 

24. Het nieuwe artikel 577-13/1 BW heeft een vereenvoudiging ingevoerd voor de notariële 

praktijk.
101

 De akten in verband met de gemeenschappelijke delen moeten nu namelijk 

uitsluitend worden overgeschreven op naam van de vereniging van mede-eigenaars. Vroeger 

dienden alle namen van de respectieve individuele mede-eigenaars opgenomen worden, wat 

beduidend meer werk met zich meebracht bij de akte. De kosten van de akte zullen door deze 

nieuwe bepaling verminderen aangezien noch de notaris, noch de syndicus moeten zoeken 

naar de identiteit en titels van eigendom van alle mede-eigenaars.
102

 Ook de 

overschrijvingskosten van de akte aan het bevoegde hypotheekkantoor zullen hierdoor 

minderen. Bovendien vermijdt men op die manier ook een rechtsonzekerheid, aangezien er 

wijzigingen kunnen gebeuren na deze opzoekingen waarvan de syndicus en de notaris bij het 

opmaken van de authentieke akte nog niet op de hoogte zijn. Nu wordt de rechtszekerheid 

gewaarborgd door de hypothecaire publiciteit in naam van de vereniging van mede-eigenaars. 

Uiteraard zal de notaris, bij het lichten van een hypothecaire staat, moeten vragen om zowel 

op naam van de vereniging van mede-eigenaars als op naam van de individuele mede-

eigenaars opzoekingen te doen. 

 

Afdeling 7. Vertaling 

 

25. Elke mede-eigenaar kan een vertaling krijgen van elk document betreffende de mede-

eigendom naar de taal van het taalgebied
103

 waarin het gebouw gelegen is
104

. Voorwaarde is 

wel dat het document uitgaat van de vereniging van mede-eigenaars. Er is in een 

overgangsbepaling voorzien om buitensporige kosten te vermijden
105

. Enkel de statuten 

kunnen zonder enige beperking vertaald worden. Wat betreft de andere documenten, geldt de 

bepaling enkel voor documenten opgesteld na de inwerkingtreding van de wet.  

                                                
101

 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 
de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken - Een overzicht”, Not.Fisc.M. 

2010, afl. 9, (237) 263-264; R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 

2010, afl. 224, (430) 453, randnr. 143; V. Sagaert, “De statuten en het toepassingsdomein onder de nieuwe 

Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (5) 

23, randnr. 34. 
102 Amendement nr. 157 Vandenberghe, Parl.St. Senaat 2009-2010, nr. 4-1409/9, 32. 
103 Artikel 4 GW: België omvat vier taalgebieden. 
104 Artikel 577-11/2. 
105 Artikel 19, §3 nieuwe Appartementswet; A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging 

van 2 juni 2010 aan de Appartmentswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, 

supra 11 voetnoot 57, (93) 116, randnr. 45. 
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Hoofdstuk 3. Organen 

 

Afdeling 1. Algemene vergadering 

 

26. De algemene vergadering is het belangrijkste orgaan binnen het appartementsrecht.
106

 Ze 

maakt overleg en aldus besluitvorming tussen de mede-eigenaars mogelijk. Daarbij is de 

algemene vergadering bevoegd voor alle belangrijke aangelegenheden van gemeenschappelijk 

belang, met uitzondering van de bevoegdheden die aan de syndicus zijn toegewezen
107

. De 

nieuwe wet heeft dan ook heel wat aandacht besteed aan de algemene vergadering. 

Daarenboven moet rekening gehouden worden met de nieuwe overlegstructuur van de mede-

eigendommen, zijnde de deelvereniging van mede-eigenaars.
108

 Als gevolg van die nieuwe 

overlegstructuur dient voortaan een onderscheid te worden gemaakt tussen de enkelvoudige 

vereniging van mede-eigenaars en de vereniging van mede-eigenaars met een meervoudige 

indeling. 

 

§1. Voorbereiding 

 

27. De voorbereiding van de algemene vergadering is zeer belangrijk.
109

 Hier wordt namelijk 

de basis gelegd voor een correcte besluitvorming in de algemene vergadering zelf. Een 

verkeerde voorbereiding kan eventueel door de rechtbank worden beslecht indien er een 

geschil ontstaat. 

 

 

 

 

 

 

                                                
106 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 27. 
107 H. VANDENBERGHE en P. SOENS, “De algemene vergadering van mede-eigenaars: organisatie en praktische 

knelpunten” in V. SAGAERT en G. ROMMEL (eds.), Appartementsrecht, Brugge, die Keure, 2008, (51) 51. 
108 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 27. 
109 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 28. 
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1. Bijeenroeping 

 

1.1 Initiatief bijeenroeping 

 

A. Syndicus 

 

28. De algemene vergadering wordt nog steeds bijeengeroepen door de syndicus
110

, als 

uitvoerend orgaan van de vereniging van mede-eigenaars.
111

 De nieuwe Appartementswet 

heeft aan dit principe niets gewijzigd. De wet bepaalt nu wel uitdrukkelijk dat een 

jaarvergadering wordt georganiseerd tijdens de periode die in het reglement van mede-

eigendom is vastgelegd. Op die manier probeert de wetgever te vermijden dat de syndicus de 

mede-eigenaars langdurig buiten spel zet door geen jaarvergadering te organiseren. De 

periode bedoeld in de wet is een periode van vijftien dagen
112

. Dit is een compromis van de 

wetgever. Een vaste dag in de statuten opnemen was te stroef, maar de wetgever vond dan 

weer dat de datum van de algemene vergadering overlaten aan de keuze van de syndicus te 

soepel was
113

. Het kan zijn dat in de statuten van bestaande appartementsgebouwen de voor 

de jaarvergadering vastgelegde periode ontbreekt.
114

 In dat geval dient de syndicus dit te 

regulariseren wanneer hij de statuten aan de nieuwe Appartementswet aanpast. 

 

29. Naast de jaarvergadering kan de syndicus vanzelfsprekend nog altijd de buitengewone 

algemene vergadering samenroepen.
115

 Deze wordt door de syndicus uitgeschreven wanneer 

er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen
116

. De 

reden voor de bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering is een 

feitenkwestie, die telkens afzonderlijk wordt beoordeeld. 

 

                                                
110 Artikel 577-6, §2 BW. 
111 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken – een overzicht”, 
Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, (237) 243; R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder 

de appartementswet van 2 juni 2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 

voetnoot 57, (27) 29; R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NjW 2010, afl. 

224, (430) 440, randnr. 62. 
112 Artikel 577-4, §1, lid 3, 5° BW. 
113 Verslag VANDENBERGHE, Parl.St. Senaat 2009-2010, nr. 4-1409/10, 38. 
114 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 30. 
115 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 30. 
116 Artikel 577-6, §2, lid 1, in fine BW. 
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B. Mede-eigenaars die ten minste 1/5 van de aandelen vertegenwoordigen 

 

30. Naast de syndicus hebben ook één of meerdere mede-eigenaars, die ten minste één vijfde 

van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten, het recht om een algemene 

vergadering te laten uitschrijven. Vroeger bestond er discussie over de procedure die in dat 

geval dient te worden gevolgd
117

. Hoewel de wet dit niet uitdrukkelijk stelde, werd aanvaard 

dat de mede-eigenaars zelf, buiten de tussenkomst van de syndicus om, de algemene 

vergadering konden bijeenroepen
118

. 

 

De nieuwe Appartementswet heeft zelf een procedure uitgewerkt
119

. In het geval de mede-

eigenaars het initiatief nemen, moeten ze ook de eerste stap zetten. Ze moeten overeenkomstig 

artikel 577-6, §2, lid 3 BW bij een ter post aangetekende brief een verzoek tot algemene 

vergadering aan de syndicus richten. Dan heeft de syndicus dertig dagen om de bijeenroeping 

te verzenden aan de mede-eigenaars. Als de syndicus evenwel niet reageert op het verzoek, 

dan kan een van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf overgaan tot 

de bijeenroeping van de algemene vergadering. Voor het bijeenroepen van de algemene 

vergadering is het uiteraard noodzakelijk dat de mede-eigenaar over een lijst van 

stemgerechtigde leden beschikt. De syndicus heeft dan ook tot taak om de lijst en de 

persoonsgegevens van wie gerechtigd is deel te nemen aan de algemene vergadering bij te 

werken, en bovendien de mede-eigenaars op hun eerste verzoek de naam, het adres, de 

gedeelten en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars bezorgen
120

. 

 

Indien er een samenloop van algemene vergaderingen zou ontstaan, namelijk de vergadering 

buiten de termijn van dertig dagen bijeengeroepen door de syndicus en de vergadering na de 

                                                
117 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken – een overzicht”, 

Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, (237) 244; R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder 

de appartementswet van 2 juni 2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 

voetnoot 57, (27) 31. 
118 Vred. Anderlecht (I) 25 november 2002, T.App. 2003, afl. 4, 37-42; Vred. Anderlecht (II) 27 oktober 2005, 

T.Vred. 200, afl. 3-4, 108-111; J. Kokelenberg, V. Sagaert, Th. Van Sinay en R. Jansens, “Overzicht van 

Rechtspraak. Zakenrecht 2000-2008”, TPR 2009, nr. 145, 1282. 
119 Artikel 577-6, §2, lid 2 BW. 
120 Artikel 577-8, §4, 16° BW. 
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termijn van dertig dagen bijeengeroepen door de mede-eigenaar, dan is alleen de algemene 

vergadering bijeengeroepen door de mede-eigenaar rechtsgeldig
121

. 

 

C. Krachtens rechterlijke beslissing 

 

31. Artikel 577-9, §3 BW werd in de nieuwe Appartementswet niet gewijzigd. Wanneer de 

syndicus verzuimt of onrechtmatig weigert een algemene vergadering bijeen te roepen, dan 

kan iedere mede-eigenaar aan de rechter vragen om de bijeenroeping van de algemene 

vergadering te gelasten binnen de termijn die hij vaststelt. 

 

1.2 Vormvoorschriften bijeenroeping 

 

A. Agenda 

 

32. De agenda bepaalt de onderwerpen van de algemene vergadering en dus ook de 

besluitvorming.
122

 Daarenboven bevordert zij een ordelijk verloop van de vergadering. Het is 

dan ook een belangrijk gegeven volgens de wetgever. In de oude Appartementswet werd er 

evenwel niets bepaald omtrent de agenda
123

. De nieuwe Appartementswet heeft hier 

verandering in gebracht. De bijeenroeping moet vermelden waar en wanneer de algemene 

vergadering zal plaatsvinden, alsook de agenda met opgave van de punten die ter bespreking 

zullen worden voorgelegd
124

. 

 

33. De keuze van de onderwerpen in de agenda en de volgorde ervan komt meestal toe aan de 

syndicus. Daarnaast kan de agenda ook worden aangevuld met voorstellen die uitgaan van 

andere personen overeenkomstig artikel 577-6, §3, lid 1 BW. De mede-eigenaars, de raad van 

mede-eigendom of de deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid hebben het recht om 

schriftelijke voorstellen in te dienen ten minste drie weken voor de eerste dag van de in het 

reglement van mede-eigendom bepaalde periode waarin de jaarvergadering moet 

                                                
121 De syndicus heeft immers de vervaltermijn niet gerespecteerd (R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor 

de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het 

nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 31). 
122 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 32. 
123 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken – een overzicht”, 

Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, (237) 245. 
124 Artikel 577-6, §3 BW. 
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plaatsvinden. De betrokkenen personen die wensen de inhoud van de dagorde van de 

algemene vergadering te bepalen, moeten dus goed rekening houden met de statutair 

vastgelegde periode
125

. Om latere bewijsproblemen te voorkomen, worden de voorstellen best 

bij een ter post aangetekende brief aan de syndicus ter kennis gebracht
126

. De 

deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid komen opvallend niet in deze opsomming voor. 

SAGAERT neemt mijns inziens terecht aan dat ook de deelverenigingen met 

rechtspersoonlijkheid dit recht hebben, omdat het om een in rechte erkend geheel van mede-

eigenaars gaat
127

. 

 

34. De mede-eigenaars of de raad van mede-eigendom kunnen ook te allen tijde de punten aan 

de syndicus meedelen waarvan ze willen dat deze op de agenda worden geplaatst. De 

syndicus dient deze punten in aanmerking te nemen overeenkomstig artikel 577-8, §4, 1°, 1-

1
128

. Indien ze niet meer op de agenda kunnen worden geplaatst, moet de syndicus ze op de 

agenda van de volgende algemene vergadering plaatsen. Waarom in dit geval de 

deelverenigingen niet de mogelijkheid geboden wordt om punten aan de syndicus mee te 

delen, wordt niet verduidelijkt in de Voorbereidende Werken
129

.  

 

B. Raadpleging relevante documenten 

 

35. Dit is een vernieuwing ten opzichte van de oude Appartementswet. De bijeenroeping moet 

namelijk vermelden volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten 

kunnen worden geraadpleegd
130

. Onder de oude wet had enkel de huurder van een 

appartement het recht om ten huize van de natuurlijke persoon of op de zetel van de 

                                                
125

 Als de statutair bepaalde periode is vastgelegd tussen 1 en 15 oktober, dan moeten de schriftelijke voorstellen 

ten laatste in de eerste week van september worden overgemaakt (zie ook: R. TIMMERMANS, “Nieuwe 

bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 2010” in V. SAGAERT en A.-L. 

VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 33). 
126 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 33. 
127 V. SAGAERT, “De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, afl. 5, 

(178) 184, randnr. 21. 
128 Artikel 577-6, §4 verwijst naar artikel 577-8, §4, 1), 1-1, maar dit werd afgeschaft in de uiteindelijke versie 

van de nieuwe Appartementswet. In de Voorbereidende Werken is het volgende te lezen: “...de syndicus 

agendeert de schriftelijke voorstellen van de mede-eigenaars of van de raad van toezicht welke hij ten minste 

drie weken vóór de statutair bepaalde datum van de gewone algemene vergadering heeft ontvangen...” 

(Wetsvoorstel (C. NYSSENS et al.) teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter 

te maken, Parl.St. Kamer 2007-2008, nr. 52K1334/001). 
129 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 37. 
130 Artikel 577-6, §3, lid 2 BW. 
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rechtspersoon die het beheer waarneemt, namelijk de syndicus, de stukken te consulteren
131

. 

Indien de eigenaar zelf de stukken wou inkijken, moest hij een strijd leveren om een 

individueel controlerecht uit te oefenen
132

. Dit onvervreemdbaar recht werd slechts onder 

beperkte voorwaarden toegekend
133

. 

 

36. De nieuwe Appartementswet heeft het recht op raadpleging van de documenten over de 

geagendeerde punten door de mede-eigenaars ingeschreven in artikel 577-6, §3, lid 2 BW. Op 

die manier beschikken zowel de syndicus als de mede-eigenaars over dezelfde informatie en 

is het probleem van de informatieasymmetrie weggewerkt.
134

 Zonder de nodige documentatie 

kunnen de mede-eigenaars geen beslissingen nemen met kennis van zaken over de 

onderwerpen die de syndicus op de agenda plaatst. Naast dit recht op raadpleging is er 

uiteraard ook de verplichting voor de syndicus om het de mede-eigenaars mogelijk te maken 

inzage te nemen van alle niet-private documenten of gegevens over de mede-eigendom, via 

een internetsite
135

. 

 

C. Wijze van bijeenroeping 

 

37. De syndicus moet alle mede-eigenaars oproepen tot de algemene vergadering.
136

 Niemand 

mag, al dan niet opzettelijk, worden uitgesloten van de vergadering. De wet bepaalt dan ook 

dat de oproeping per aangetekende brief dient te gebeuren. Daar kan alleen van afgeweken 

worden indien de geadresseerde individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om 

de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Afwijken van de praktijk van 

de aangetekende brief via een statutaire bepaling is dan ook niet mogelijk. In de praktijk kan 

men wel gebruik maken van een zogenaamd standaard„machtigingsformulier‟. 

 

                                                
131 Artikel 1728ter, §1, lid 4 BW; R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder 
de appartementswet van 2 juni 2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 

voetnoot 57, (27) 33. 
132 C. MOSTIN, “La consultation des comptes de l‟association des copropriétaires : par qui et comment ? ”, T.App. 

2008, 7-11. 
133 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 33. 
134 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 33. 
135 Artikel 577-8, §4, 11° BW; supra 45, randnr. 71. 
136 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 34. 
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De wetgever dacht bij deze bepaling vooral aan de elektronische communicatiemiddelen, die 

leiden tot een aanzienlijke lastenverlaging voor de vereniging van mede-eigenaars. De 

oproeping moet dan wel elektronisch worden verzonden aan de mede-eigenaars. Het volstaat 

niet dat de agenda en bijhorende stukken op de website gepubliceerd zijn. 

 

D. Verzending oproeping 

 

38. Onder de oude Appartementswet rezen soms discussies over het adres dat de syndicus in 

aanmerking moest nemen. Aangenomen werd dat de mede-eigenaar zelf moest instaan voor 

de consequenties indien hij zijn adreswijziging niet aan de syndicus meedeelde
137

. In de 

nieuwe wet wordt bepaald dat de verzendingen gericht aan het laatst gekende adres, geacht 

worden geldig te zijn
138

. Het is in het belang van de mede-eigenaar dat hij zo snel mogelijk 

een adreswijziging aan de syndicus meedeelt. 

 

E. Termijn 

 

39. Tussen de dag van de oproeping en de dag van de algemene vergadering moet een termijn 

liggen die de personen in staat stelt om te beslissen al dan niet deel te nemen aan de 

vergadering en, in voorkomend geval, zich voor te bereiden op de vergadering.
139

 De 

bijeenroepingstermijn bedraagt ten minste vijftien dagen, tenzij het reglement van mede-

eigendom in een langere termijn voorziet
140

. 

 

2. Deelname 

 

40. Wat betreft de deelname aan de algemene vergadering, is iedere eigenaar van een kavel lid 

van de algemene vergadering en kan hij aldus deelnemen aan de beraadslagingen
141

. Dit 

principe bestond reeds onder de oude Appartementswet en blijft aldus ongewijzigd
142

. Er kan 

                                                
137 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 35. 
138 Artikel 577-6, §3, lid 3 in fine BW; artikel 577-10, §1/1 BW. 
139 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 35-36. 
140 Artikel 577-6, §3, lid 4 BW. 
141 Artikel 577-6, §1, lid BW. 
142 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken – een overzicht”, 

Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, (237) 245. 
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evenwel een probleem ontstaan wanneer het eigendomsrecht verdeeld is tussen meerdere 

eigenaars.
143

 Dit kan zijn ofwel omdat de eigenaars het recht in onverdeeldheid bezitten, 

ofwel omdat er een zakelijk genotsrecht
144

 van afgesplitst is. Een verdeeld eigendomsrecht 

kan aanleiding geven tot moeilijkheden, vooral wat betreft de uitoefening van het eraan 

verbonden stemrecht
145

. Om deze moeilijkheden het hoofd te bieden, heeft de wetgever in 

artikel 577-6, §1, lid 2 BW een nauwkeurige regeling uitgewerkt voor de uitoefening van het 

stemrecht in die situaties. 

 

41. Artikel 577-6, §1, lid 2 BW bepaalt dat wanneer het eigendomsrecht op een private kavel 

verdeeld is of wanneer dat eigendomsrecht bezwaard is met een recht van erfpacht, opstal, 

vruchtgebruik, gebruik of bewoning, dan zal het recht om deel te nemen aan de 

beraadslagingen van de algemene vergadering worden geschorst totdat de belanghebbenden 

een persoon aanwijzen die als hun lasthebber zal optreden. De belanghebbenden die hun stem 

willen laten horen op de algemene vergadering, zullen dus zelf moeten optreden en een 

lasthebber van gemeenschappelijk belang aanduiden
146

. Deze bepaling is niet nieuw, maar 

werd in de nieuwe wet slechts geherformuleerd
147

. 

 

42. Wat wel nieuw is, is de bepaling die stelt dat, in geval een van de belanghebbenden en 

zijn wettelijke of conventionele vertegenwoordiger niet kunnen deelnemen aan de aanwijzing 

van een lasthebber, de aanwijzing toch rechtsgeldig door de anderen belanghebbenden kan 

plaatsvinden
148

. Uiteraard geldt bij de aanwijzing van een lasthebber van gemeenschappelijk 
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 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 28. 
144 Inzonderheid erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning. 
145 PH. DE PAGE, “L’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles – l’assemblée générale” in J. 

HANSENNE, La copropriété forcée dans les immeubles ou groupes d’immeubles batîs, Brussel, La Charte, 1995, 

(69) 72, randnr. 4. 
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2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 28. 
147 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken – een overzicht”, 

Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, (237) 245. 
148 Artikel 577-6, §1, lid 3 BW; P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het 

Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan 

transparanter te maken – een overzicht”, Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, (237) 245; R. TIMMERMANS, “Nieuwe 

bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 2010” in V. SAGAERT en A.-L. 

VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 28; V. SAGAERT, “De hervorming van het 

appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, afl. 5, (178) 186, randnr. 24. 
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belang de beperking van artikel 577-6, §7, lid 3 niet, waarbij een volmacht slechts voor één 

algemene vergadering geldt
149

. 

 

Eenmaal een lasthebber is aangewezen, wordt hij opgeroepen voor de algemene 

vergaderingen, neemt hij deel aan de beraadslagingen ervan en ontvangt hij alle documenten 

die van de vereniging van mede-eigenaars afkomstig zijn. Op die manier wordt ook het werk 

van de syndicus vereenvoudigd daar hij maar met één aanspreekpunt dient rekening te 

houden. 

 

De wet bepaalt ten slotte dat de belanghebbenden aan de syndicus de identiteit van hun 

lasthebber schriftelijk moeten meedelen
150

. Op die manier moet de syndicus niet zelf 

uitzoeken wie als lasthebber optreedt.
151

 Om latere bewijsproblemen te vermijden, is het 

aanbevolen om dit via aangetekende brief aan de syndicus mee te delen. 

 

§2. Organisatie 

 

1. Voorzitterschap 

 

43. De voorzitter van de algemene vergadering bekleedt een belangrijke positie doordat hij de 

algemene vergadering leidt
152

. Om de syndicus niet te veel macht te geven, verplicht de 

nieuwe wet dat de algemene vergadering wordt voorgezeten door een mede-eigenaar
153

. De 

bevoegdheden en verplichtingen van de voorzitter zijn verder niet uitgewerkt. Aangenomen 

wordt dat hij beschikt over alle bevoegdheden die noodzakelijk zijn voor een ordelijk verloop 

van de vergadering, de beraadslaging, de stemming en de opstelling van de notulen
154

. De 

voorzitter krijgt wel een bijzondere bevoegdheid toegewezen, namelijk het mee ondertekenen 

                                                
149 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 
2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 29. 
150 Artikel 577-6, §1, lid 3 in fine. 
151 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken – een overzicht”, 

Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, (237) 245; R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder 

de appartementswet van 2 juni 2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 

voetnoot 57, (27) 29. 
152 R. TIMMERMANS, “De voorzitter van de algemene vergadering”, T.App. 2006, afl. 1, 19-21. 
153 Artikel 577-6, §5, lid 1 BW. 
154 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 38. 
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van de notulen op het einde van de zitting
155

. Daarnaast krijgt de voorzitter van de laatste 

algemene vergadering ook het volledige dossier van het beheer van het gebouw indien het 

mandaat van de syndicus een einde neemt en de opvolger nog niet benoemd of afwezig is
156

. 

 

2. Secretaris 

 

44. Artikel 577-6, §10, lid 2 BW bepaalt dat de notulen op het einde van de zitting 

ondertekend worden door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening 

aangewezen secretaris en alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars. De term 

„secretaris‟ duikt voor de eerste maal op in de Appartementswet.
157

 Het gaat om de persoon 

die over het verloop van de vergadering rapporteert, met de pen of de pc. 

 

3. Aanwezigheidsquorum 

 

45. Om rechtsgeldige beslissingen te kunnen nemen, is vereist dat minimaal een aantal mede-

eigenaars op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
158

 Indien het quorum 

niet werd bereikt, moet de vergadering op een ander moment doorgaan. Daarenboven moet 

het aanwezigheidsquorum in de notulen worden vermeld, anders zijn alle daar genomen 

beslissingen nietig
159

. Dit principe bestond al in de oude Appartementswet
160

. 

 

Een wijziging betreft het ogenblik waarop het aanwezigheidsquorum wordt beoordeeld. De 

beoordeling is geplaatst aan het begin van de algemene vergadering.
161

 Dit maakt een einde 

aan bestaande discussies en aan eventueel rechtsmisbruik. Door de vergadering te verlaten 
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voor een bepaalde beslissing wordt genomen, kon men het aanwezigheidsquorum 

beïnvloeden. Dit is met de nieuwe bepaling niet meer mogelijk. 

 

46. De algemene vergadering beraadslaagt rechtsgeldig wanneer aan het begin meer dan de 

helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover zij minstens de 

helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten
162

. Deze bepaling is in 

overeenstemming met het basisprincipe van het oud artikel 577-6, §3 BW
163

. Een 

vernieuwing in de wet van 2 juni 2010 is dat de algemene vergadering ook rechtsgeldig 

beraadslaagt wanneer de mede-eigenaars die aan het begin van de vergadering aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn, meer dan drie vierde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen 

vertegenwoordigen
164

. Deze bepaling werd ingevoerd omdat het halen van het 

aanwezigheidsquorum niet altijd evident is en op die manier het bijeenroepen van een tweede 

vergadering kan worden vermeden indien drie vierden van de aandelen zonder meer 

vertegenwoordigd zijn
165

. Het bijeenroepen van een tweede vergadering brengt voor de 

vereniging van mede-eigenaars namelijk extra kosten met zich mee. 

 

Voor de tweede algemene vergadering, die ten vroegste na het verstrijken van een termijn van 

ten minste vijftien dagen kan bijeenkomen, voorziet artikel 577-6, §5, lid 4 BW geen 

aanwezigheidsquorum. Dit is een handhaving van het principe onder de oude 

Appartementswet
166

. 

 

4. Stemmen bij volmacht 

 

47. Iedere mede-eigenaar kan zelf aanwezig zijn op de algemene vergadering, maar hij kan 

zich ook laten vertegenwoordigen door tussenkomst van een lasthebber
167

. In de praktijk 
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165 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken – een overzicht”, 
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leidde dit tot problemen, aangezien sommige mede-eigenaars heel wat volmachten 

verzamelden en zo het „democratische‟ beslissingsproces volledig naar hun hand konden 

zetten
168

. De wetgever heeft met nieuwe voorwaarden deze praktijk willen tegengaan. 

 

Ten eerste moeten de volmachten op naam zijn
169

. De tijd van de zogenaamde „blanco‟ 

volmachten is voorbij
170

. Die blanco volmachten, zonder opgave van de naam van de 

lasthebber en met de vrijheid om te stemmen naar keuze, werden vaak aan de syndicus 

gegeven, die ze dan toewees aan personen die hem toegewijd waren. Op die manier werd de 

macht van de syndicus opnieuw heel groot
171

. De nieuwe Appartementswet heeft aan deze 

praktijk een einde gesteld door uitdrukkelijk te bepalen dat de naam van de lasthebber in de 

volmacht moet zijn opgenomen. 

 

Ten tweede moet de mede-eigenaar ook de keuze maken tussen een algemeen en een 

specifiek mandaat
172

. In het eerste geval ontvangt de lasthebber geen instructies, terwijl hij in 

het tweede geval daarentegen wordt geïnstrueerd op welke wijze hij moet deelnemen aan de 

stemming
173

. 

 

Ten derde is het mandaat in de tijd beperkt. Er kan slechts een mandaat verleend worden voor 

één algemene vergadering, tenzij gebruik gemaakt wordt van een algemene of specifieke 

notariële volmacht
174

. Deze laatste kan dan voor meer dan één vergadering gelden. Wanneer 

het aanwezigheidsquorum niet bereikt is en een tweede vergadering wordt uitgeschreven, kan 

                                                
168 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 40; V. 

SAGAERT, “De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, afl. 5, (178) 

186, randnr. 25. 
169 Artikel 577-6, §7, lid 2 BW. 
170 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken – een overzicht”, 
Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, (237) 245. 
171 De syndicus mag zelf niet als lasthebber van een mede-eigenaar optreden op een algemene vergadering, maar 

mag wel, als hij zelf mede-eigenaar is, in die hoedanigheid optreden. Dit is een herhaling van het principe van 

oud artikel 577-6, §5 BW (nieuw artikel 577-6, §7, lid 6 BW; V. SAGAERT, “De hervorming van het 

appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, afl. 5, (178) 186, randnr. 25.). 
172 Artikel 577-6, §7, lid 3 BW. 
173 R. TIMMERMANS, De algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars en haar leden, Mechelen, 

Kluwer, 2004, 44-45, nr. 34; R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de 

appartementswet van 2 juni 2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 

voetnoot 57, (27) 41. 
174 Artikel 577-6, §7, lid 3 in fine BW. 
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deze volmacht volgens sommigen
175

 ook gelden voor de tweede algemene vergadering. 

Uiteraard is het aan te raden dit uitdrukkelijk op te nemen in de volmacht. 

 

Ten slotte is ook het aantal volmachten dat een persoon kan aanvaarden, beperkt tot drie
176

. 

Dit dient uiteraard om misbruik te vermijden doordat een van de deelnemers aan de algemene 

vergadering een overwicht zou kunnen uitoefenen
177

. Deze beperking staat los van het recht 

om aanwezig te zijn op de algemene vergadering met een lastgeving van gemeenschappelijk 

belang
178

. Er bestaat één uitzondering op de beperking van de volmachten tot drie per 

persoon. Een lasthebber kan namelijk meer dan drie volmachten krijgen wanneer het totaal 

aantal stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn volmachtgevers niet meer dan tien 

procent bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de mede-

eigendom
179

. Deze bepaling werd ingevoerd om te vermijden dat de algemene vergadering 

moet worden afgelast wegens het niet bereiken van het aanwezigheidsquorum, wat dan weer 

extra kosten met zich mee brengt om een tweede vergadering bijeen te roepen
180

. 

 

5. Berekening stemmen 

 

48. Een beslissing van de algemene vergadering wordt aangenomen wanneer de volstrekte 

meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de beslissing goedkeuren, tenzij de wet een 

gekwalificeerde meerderheid vereist
181

. Er moet dus per beslissing gekeken worden naar het 

ogenblik van de stemming. Uiteraard kan het zijn dat de aanwezige of vertegenwoordigde 

stemmen op dat ogenblik verschillen van deze aan het begin van de algemene vergadering, bij 

de opname van het aanwezigheidsquorum
182

. Daarenboven worden onthoudingen, ongeldige 

                                                
175 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 41. 
176 Artikel 577-6, §7, lid 5 BW. 
177 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken – een overzicht”, 
Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, (237) 246; R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder 

de appartementswet van 2 juni 2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 

voetnoot 57, (27) 42. 
178 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 42. 
179 Artikel 577-6, §7, lid 5, laatste zin BW. 
180 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 42. 
181 Artikel 577-6, §8, lid 1 BW. 
182 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 42-43. 



31 

 

en blanco stemmen niet beschouwd als uitgebrachte stemmen voor het berekenen van de 

vereiste meerderheid
183

. Het neutrale karakter van de onthouding en het principe dat bij een 

staking van stemmen het voorstel niet is goedgekeurd, wordt hierdoor bevestigd
184

. Dit 

eindigt de discussie onder de oude Appartementswet
185

. 

 

49. De wetgever wil ook vermenging van belangen tegengaan.
186

 Daarom bepaalt artikel 577-

6, §9 BW dat een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door haar in 

dienst is genomen of voor de vereniging diensten levert in het raam van enige andere 

overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslagingen en de 

stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd. 

 

6. Notulen 

 

50. De nieuwe wet heeft enkele aspecten ten aanzien van de verslaggeving gewijzigd. Een 

eerste wijziging betreft de inhoud van de notulen
187

. De syndicus dient voortaan de notulen op 

te stellen. Daarbij moeten uitdrukkelijk de behaalde meerderheden en de naam van de mede-

eigenaars die tegen hebben gestemd worden vermeld. Op die manier wordt een controle op de 

stemuitslag mogelijk en kan worden nagegaan welke mede-eigenaars een belang hebben om 

de beslissingen van de algemene vergadering aan te vechten
188

. Een tweede wijziging houdt in 

dat de notulen aan het einde van de zitting ondertekend worden door de voorzitter van de 

algemene vergadering, de secretaris en alle nog aanwezige mede-eigenaars of hun 

lasthebbers
189

. Op die manier wil de wetgever verkrijgen dat de notulen onmiddellijk 

                                                
183 Artikel 577-6, §8, lid 2 BW. 
184 V. SAGAERT, “De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, afl. 5, 

185, randnr. 23. 
185 O. JAUNIAUX, “Le sort des abstentions lors des assemblées générales de copropriété”, JT 2005, afl. 6.190, 
513-516; R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 

juni 2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 43. 
186 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 43. 
187 Artikel 577-6, §10, lid 1 BW. 
188 Wetsvoorstel (C. NYSSENS et al.) teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer 

ervan transparanter te maken, Parl.St. Kamer, 2007-2008, nr. 52K1334/001, 21-22; R. TIMMERMANS, “Nieuwe 

bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 2010” in V. SAGAERT en A.-L. 

VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, 44; V. SAGAERT, “De hervorming van het appartementsrecht door de 

wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, afl. 5, (178) 186-187, randnr. 27. 
189 Artikel 577-6, §10, lid 2 BW. 
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neergeschreven worden en dat ze gewaarmerkt worden in aanwezigheid van diegene die 

aanwezig waren op de vergadering
190

. 

 

51. De syndicus wordt verplicht binnen de dertig dagen na de algemene vergadering de 

beslissingen zoals bedoeld in artikel 577-6, §10 en §11 BW, op te nemen in het register 

bedoeld in artikel 577-10, §3 BW
191

. Binnen dezelfde termijn moet de syndicus de 

beslissingen ook bezorgen aan de mede-eigenaars en andere syndici. De wetgever wou op die 

manier de mede-eigenaars en syndici van hoofd- en/of deelverenigingen zo spoedig mogelijk 

inlichten over wat werd behandeld op de algemene vergadering.
192

 Er is evenwel geen sanctie 

voorzien. Indien de syndicus nalaat te voldoen aan deze verplichting, moet de mede-eigenaar 

hem hiervan op de hoogte stellen. De syndicus moet dan zijn plicht vervullen. 

 

7. Schriftelijke besluitvorming 

 

52. De nieuwe Appartementswet heeft de mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming 

ingevoerd
193

. Dat was in het verleden niet mogelijk
194

. Er zijn twee voorwaarden voor de 

schriftelijke besluitvorming
195

. Ten eerste moeten alle mede-eigenaars deelnemen aan de 

schriftelijke procedure en moet het besluit unaniem zijn. Van zodra één mede-eigenaar 

ontbreekt, kan er geen sprake zijn van de schriftelijke besluitvorming
196

. Ten tweede moet elk 

besluit „schriftelijk‟
197

 genomen worden en voorzien zijn van ieders handtekening. Besluiten 

                                                
190 Wetsvoorstel (C. NYSSENS et al.) teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer 

ervan transparanter te maken, Parl.St. Kamer, 2007-2008, nr. 52K1334/001, 22; R. TIMMERMANS, “Nieuwe 

bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 2010” in V. SAGAERT en A.-L. 
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192 Verslag VANDENBERGHE, Parl.St. Senaat, 2009-2010, nr. 4-1409/10, 45; R. TIMMERMANS, “Nieuwe 

bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 2010” in V. SAGAERT en A.-L. 
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2003, afl. 2, (1) 1. 
195 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken – een overzicht”, 

Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, (237) 250. 
196 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 45; V. 

SAGAERT, “De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, afl. 5, (178) 

186, randnr. 26. 
197 Dit wil zeggen op papier, via fax of e-mail (R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene 

vergadering onder de appartementswet van 2 juni 2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe 

appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 45). 



33 

 

van de algemene vergadering die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen 

uiteraard niet via de schriftelijke procedure plaatsvinden
198

. 

 

8. Bijzondere meerderheden 

 

53. Het basisprincipe houdt in dat de beslissingen van de algemene vergadering worden 

genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen, tenzij de wet een gekwalificeerde 

meerderheid vereist overeenkomstig artikel 577-7 BW
199

. Een belangrijke vernieuwing ten 

opzicht van de oude wet is dat het reglement van mede-eigendom niet langer kan voorzien in 

strengere bepalingen.
200

 Onder de oude Appartementswet was dit wel nog mogelijk 

overeenkomstig de aanhef van artikel 577-7, §1 BW:  

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

vergadering:(...)”. 

De nieuwe formulering van de aanhef laat strengere bepalingen niet langer toe, zodat 

uitsluitende de wettelijke stemquota nog van toepassing zijn
201

. 

 

8.1 meerderheid van 3/4 

 

54. De meerderheid van drie vierden
202

 is op zich geen vernieuwing
203

. Er zijn evenwel een 

aantal beslissingen bijgekomen die met een meerderheid van drie vieren van de stemmen 

moet worden genomen. 

 

                                                
198 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 
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voetnoot 57, (27) 45, V. SAGAERT, “De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 
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2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 47; V. 

SAGAERT, “De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, afl. 5, (178) 

185-186, randnr. 23. 
201 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 47. 
202 Artikel 577-7, §1, lid 1, 1° BW. 
203 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken – een overzicht”, 

Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, (237) 248. 
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Een eerste vernieuwing in de toepassing van de drie vierde meerderheid is de beslissing over 

de raad van mede-eigendom in kleine gebouwen
204

. Zoals verder wordt uitgewerkt, is een raad 

van mede-eigendom verplicht in mede-eigendommen met minstens twintig kavels, met 

uitzondering van kelders, garages en parkeerplaatsen
205

. In de kleine mede-eigendom heeft de 

algemene vergadering de keuze om al dan niet een raad van mede-eigendom op te richten
206

. 

 

Ten tweede dient de algemene vergadering nu ook met een meerderheid van drie vierden van 

de stemmen te beslissen over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf welke 

mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 577-8, §4, 4° BW bedoelde daden
207

. De 

syndicus wordt ook verplicht om meerdere en vergelijkbare offertes te vragen bij werken die 

een bepaalde drempel behalen
208

. Dit heeft tot doel meer transparantie te verkrijgen bij de 

toewijzing van contracten en opdrachten en door open concurrentie tot betere voorwaarden te 

komen voor de vereniging van mede-eigenaars
209

. 

 

Ten slotte beslist de algemene vergadering ook met een meerderheid van drie vierden van de 

stemmen, mits bijzondere motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die, om 

economische of technische redenen, zullen worden uitgevoerd door de vereniging van mede-

eigenaars
210

. Er bestond rechtspraak van het Hof van Cassatie
211

 waarin werd gesteld “dat de 

algemene vergadering van mede-eigenaars slechts de bevoegdheid heeft om te beslissen over 

werken betreffende die gedeelten van gebouwen waarvan is vastgesteld dat ze niet privatief 

zijn”
212

. In de praktijk laat een gebouw zich evenwel niet zo gemakkelijk opdelen in private 

en gemeenschappelijke delen.
213

 Dit arrest leidde dan ook tot complexe vraagstukken. De 

nieuwe Appartementswet geeft aan de algemene vergadering de bevoegdheid om te beslissen 

bepaalde werkzaamheden aan privatieve delen door de vereniging van mede-eigenaars te laten 
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uitvoeren indien een meerderheid van drie vierden dit goedkeurt
214

. De wet bepaalt wel dat 

deze beslissing geen wijziging brengt in de verdeling van de kosten voor deze werken over de 

mede-eigenaars
215

. Het deel van de kosten besteed aan de privatieve gedeelten zal door de 

individuele mede-eigenaars moeten worden gedragen. 

 

8.2 Meerderheid van 4/5 

 

55. De algemene vergadering heeft een belangrijke bevoegdheid gekregen op het vlak van de 

ondersplitsing.
216

 Er zijn twee mogelijke situaties. Ofwel is er nog geen regime van 

ondersplitsing in de statuten ingeschreven. De algemene vergadering kan dan met een vier 

vijfden meerderheid beslissen om een deelvereniging op te richten. Ofwel is er wel al een 

dergelijk regime van kracht, maar voldoet het niet aan de wensen van de mede-eigenaars. In 

dat geval kan de algemene vergadering het regime aanpassen. 

 

 De algemene vergadering heeft, bij het invoeren van het regime, de keuze. Ze kan enerzijds 

kiezen voor het oprichten van een deelvereniging met rechtspersoonlijkheid
217

. Anderzijds 

heeft ze ook de mogelijkheid om een deelvereniging zonder rechtspersoonlijkheid in te 

voeren. In het laatste geval kan de deelvereniging zelf enkel de voorbereidingen treffen voor 

de beslissingen met betrekking tot de particuliere gemene delen, zoals aangeduid in de 

beslissing van de algemene vergadering. 

 

8.3 Eenparigheid 

 

56. Onder de oude Appartementswet moest reeds met eenparigheid worden beslist over elke 

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

van de algemene vergadering betreffende de volledige heropbouw van het onroerend goed
218

. 

De nieuwe wet heeft een aantal uitzonderingen op deze regel ingevoerd
219

. Ten eerste is nu 
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bepaald dat wanneer werken of daden van verwerving of beschikking beslist worden bij de 

door de wet vereiste meerderheid, de wijziging van de verdeling van aandelen van mede-

eigendom bij dezelfde meerderheid kan worden beslist
220

. Oorspronkelijk bestond er een 

tegenstelling waarbij de beslissing tot verdeling van de aandelen met eenparigheid moest 

worden genomen, terwijl de beslissing tot verwerving of beschikking met een meerderheid 

van vier vijfden moest worden genomen.
221

 Dit kon leiden tot situaties waarbij de 

herverdeling van aandelen niet uitgevoerd raakt, bij gebrek aan unanimiteit. Door de 

beslissingen met betrekking tot de aandelen af te stemmen op de hoofdbeslissing, worden 

dergelijke situaties voortaan vermeden. Ten tweede bepaalt de nieuwe Appartementswet dat, 

wanneer tot oprichting van deelverenigingen word beslist bij de door de wet vereiste 

meerderheid, de wijziging van de aandelen van mede-eigendom ingevolge de ondersplitsing, 

door diezelfde meerderheid worden beslist
222

. Ook hier is het zo dat de oprichting van een 

deelvereniging kan gebeuren met een meerderheid van vier vijfden, maar de verdeling van de 

aandelen van mede-eigendom zou unanimiteit vereisen.
223

 Om die tegenstelling te vermijden, 

heeft de wetgever ook hier voorzien in een uitzondering. 

 

8.4 Coördinatie van de statuten 

 

57. Het is de syndicus die belast is met de taak om binnen het jaar na de inwerkingtreding van 

de nieuwe Appartementswet de basisakte aan te passen aan de nieuwe bepalingen
224

. Als de 

algemene vergadering op dat moment of op een later tijdstip geen wijzigingen aan de 

basisakte aanbrengt, is voor de aangepaste versie van het reglement van mede-eigendom geen 

authentieke akte vereist
225

. De algemene vergadering dient de aangepaste versie van de 

syndicus wel goed te keuren. De vraag rijst met welke meerderheid de goedkeuring dient te 

                                                
220 Artikel 577-7, §3, lid 2 BW. 
221 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken – een overzicht”, 

Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, (237) 249; R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder 

de appartementswet van 2 juni 2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 
voetnoot 57, (27) 50-51. 
222 Artikel 577-7, §3, lid 3 BW. 
223 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken – een overzicht”, 

Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, (237) 249; R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder 

de appartementswet van 2 juni 2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 

voetnoot 57, (27) 51. 
224 Artikel 19, §2 nieuwe Appartementswet; R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene 

vergadering onder de appartementswet van 2 juni 2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe 

appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 51-52. 
225 Artikel 19, §2, in fine nieuwe Appartementswet. 
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gebeuren. Aangezien er geen bijzondere meerderheid is vastgelegd voor deze goedkeuring, 

moet men de volstrekte meerderheid toepassen.
226

 Uiteraard kan deze beslissing tot 

goedkeuring van de tekst worden aangevochten. Iedere mede-eigenaar behoudt sowieso het 

recht de beslissing aan te vechten
227

. Bovendien kan eenieder die het gebouw bewoont 

krachtens een zakelijk of persoonlijk recht, maar geen stemrecht heeft in de algemene 

vergadering, de rechter verzoeken om een beslissing te wijzigen of te vernietigen indien deze 

hem persoonlijk nadeel berokkent
228

. Zowel de appartementseigenaar als de huurder kunnen 

aldus een beslissing van de algemene vergadering aanvechten
229

. 

 

De algemene vergadering kan uiteraard ook weigeren goedkeuring te verlenen aan de tekst 

van de syndicus, wanneer hij bijvoorbeeld de nieuwe wettelijke voorschriften niet correct 

heeft nageleefd.
230

 Ook die beslissing van de algemene vergadering kan een mede-eigenaar 

aanvechten indien hij het er niet mee eens is. 

 

§3. Termijn betwisting 

 

58. Iedere mede-eigenaar heeft het recht om een beslissing van de algemene vergadering aan 

te vechten
231

. Onder de oude Appartementswet moest dit binnen de drie maanden gebeuren
232

. 

Deze termijn werd in de nieuwe wet verlengd met één maand, waardoor een mede-eigenaar 

nu vier maanden de tijd heeft om een beslissing van de algemene vergadering aan te vechten, 

te rekenen vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond
233

. Deze bepaling 

moet gelezen worden in samenhang met de plicht van de syndicus om binnen de dertig dagen 

na de algemene vergadering de notulen aan de mede-eigenaars en andere syndici te 

bezorgen.
234

 Aangezien de syndicus dertig dagen de tijd krijgt om aan deze plicht te voldoen, 

is het maar logisch dat de termijn voor de mede-eigenaar die een beslissing wil aanvechten, 

                                                
226 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 52. 
227 Artikel 577-9, §2 BW; R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de 

appartementswet van 2 juni 2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 
voetnoot 57, (27) 52. 
228 Artikel 577-10, §4, lid 4 BW. 
229 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 52. 
230 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 52. 
231 Artikel 577-9, §2, lid 1 BW. 
232 Oud artikel 577-9, §2, lid 1 BW. 
233 Artikel 577-9, §2, lid 2 BW. 
234 R. TIMMERMANS, “Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 

2010” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (27) 53. 
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ook wordt verlengd. Indien dat niet het geval is, komt de termijn voor een mede-eigenaar die 

niet aanwezig of vertegenwoordigd was op de vergadering, de facto neer op een termijn van 

twee maanden. Enkel formele beslissingen doen de termijn lopen, voorbereidende 

beslissingen hebben dat effect uiteraard niet
235

. Aangezien de termijn in maanden is 

uitgedrukt, moet gerekend worden van de zoveelste tot de dag voor de zoveelste
236

. 

 

Afdeling 2. Syndicus 

 

59. De syndicus is het uitvoerend orgaan van de vereniging van mede-eigenaars en staat in 

voor de dagelijkse realisatie van het bestuur van de mede-eigendom.
237

 Hij vertegenwoordigt 

de vereniging van mede-eigenaars in het beheer van het onroerend goed, alsook in rechte.  

 

De nieuwe Appartementswet gaat uit van dezelfde uitgangspunten betreffende de functie van 

de syndicus als deze die in de oude Appartementswet van 30 juni 1994 werden uitgewerkt. In 

de nieuwe wet wordt de functie wel verder geprofessionaliseerd. 

 

§1. Benoeming 

 

60. In beginsel wordt de syndicus aangesteld in het reglement van mede-eigendom.
238

 Is dat 

niet het geval, dan wordt hij benoemd door de eerste algemene vergadering, of bij ontstentenis 

daarvan, bij beslissing van de vrederechter. De vrederechter stelt de syndicus aan op verzoek 

van iedere mede-eigenaar. Nieuw is dat door de wet van 2 juni 2010 ook iedere 

belanghebbende derde aan de rechter de benoeming van een syndicus kan verzoeken.
239

 De 

wetgever gaat er namelijk van uit dat ook derden er belang bij kunnen hebben acties te 

                                                
235 Cass. 18 februari 2010, AR C080591N, 2-3. 
236 Artikel 54 Gerechtelijk Wetboek; D. Scheers, “Termijnregeling in het Gerechtelijk Wetboek” in F. Judo en D. 

MAES (eds.), Kent u de termijn nog? Termijnregelingen in en buiten procedure, Gent, Larcier, 2004, 67, randnr. 
64 e.v.; J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, 

Intersentia, 2008, 134-135, randnr. 225. 
237 S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het licht van de 

nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 

57, (69) 69; R. TIMMERMANS, “Syndicus van flatgebouwen” in Het onroerend goed in de praktijk, Antwerpen, 

Kluwer, 2003, XIV, L, 3. 
238 577-8, §1 BW. 
239 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken - Een overzicht”, Not.Fisc.M. 

2010, afl. 9, (237) 251; R. TIMMERMANS, “De Appartementswet ingrijpend vernieuwd”, Notariaat 2010, afl. 10-

11, (2) 7. 
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ondernemen tegen een mede-eigendom
240

. Een derde kan een syndicus laten aanstellen 

voorafgaand aan de procedure zelf, zodat de vereniging van mede-eigenaars in rechte is 

vertegenwoordigd. 

 

61. Een vordering tot aanstelling van een syndicus door een mede-eigenaar kan worden 

ingesteld door een eenzijdig verzoekschrift
241

. Er wordt dan ook van uitgegaan dat deze 

rechtsingang ook mogelijk is voor de belanghebbende derde
242

. 

 

Een uittreksel uit de akte moet binnen de acht dagen, te rekenen van de datum waarop de 

opdracht van de syndicus een aanvang neemt
243

, worden aangeplakt, op onveranderlijke wijze 

en zodanig dat het op ieder tijdstip zichtbaar is, aan de ingang van het gebouw waar de zetel 

van de vereniging van mede-eigenaars is gevestigd
244

. De akte is het reglement van mede-

eigendom, het proces-verbaal van de algemene vergadering of het vonnis van de vrederechter 

waarin de syndicus wordt benoemd
245

. De nieuwe Appartementswet bepaalt verder dat het 

ondernemingsnummer in het uittreksel moet worden opgenomen
246

. De Koning bepaalt de 

procedure voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen
247

. 

De aanplakking is de enige officiële bekendmaking van de benoeming van de syndicus
248

. 

 

§2. Schriftelijke overeenkomst 

 

62. Vóór de nieuwe wet was een contract in principe niet verplicht. Een beslissing van de 

algemene vergadering volstond opdat de syndicus zijn opdracht kon aanvatten. Dit is niet 

                                                
240 Amendement nr. 21 Defraigne, Parl.St. Senaat, 2009-10, nr. 4-1409/004, 12; Verslag VANDENBERGHE, 40-41. 
241 Vred. Charleroi (II)29 mei 1997, T.App. 1998, afl. 3, 33. 
242

 S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het licht van de 

nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 

57, (69) 70. 
243 In de Appartementswet van 30 juni 1994 moest de aanplakking gebeuren binnen de acht dagen te rekenen van 

de datum van de benoeming. Aangezien het vaak voorkomt dat een syndicus pas weken later zijn opdracht 

aanvat, vond de wetgever het beter om de aanplakking pas bij het aanvatten van de opdracht te laten gebeuren 
(Amendement nr. 25 VAN CAUTER, Parl.St. Kamer, 2008-2009, nr. 1334/004, 18; Amendement nr. 80 VAN 

CAUTER, Parl.St. Kamer, 2008-2009, nr. 1334/006, 18-19). 
244 Artikel 577-8, §2 BW. 
245 S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het licht van de 

nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 

57, (69), 71. 
246 Artikel 577-8, §2, lid 2 BW; . 
247 Artikel 577-8, §2/1 BW. 
248 S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het licht van de 

nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 

57, (69) 71. 
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langer mogelijk onder de nieuwe wet. Artikel 577-8, §1, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek 

stelt dat alle bepalingen betreffende de band tussen de syndicus en de vereniging van mede-

eigenaars in een schriftelijke overeenkomst moet worden opgenomen. Op die manier hoopt de 

wetgever de transparantie in de rechtsverhouding tussen de syndicus en de vereniging van 

mede-eigenaars te realiseren
249

. 

 

Net als de andere bepalingen van de Appartementswet, is ook de vereiste van een schriftelijke 

overeenkomst tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars van dwingend 

recht
250

. Als er niet aan deze vormvereiste is voldaan, dan moet men aannemen dat de 

vereniging van mede-eigenaars de relatieve nietigheid van de overeenkomst met de syndicus 

kan inroepen
251

. 

 

§3. Duur mandaat 

 

63. De maximumduur van het mandaat van de syndicus wordt teruggebracht van vijf jaar naar 

drie jaar
252

. Het mandaat kan wel hernieuwd worden, maar dit kan enkel door een 

uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering
253

. Aangezien de wet van dwingend 

recht
254

 is, kan een clausule van stilzwijgende hernieuwing of verlenging hier geen oplossing 

bieden
255

. Ook moet hier de onmiddellijke inwerkingtreding van de wet in acht genomen 

worden.
256

 Lopende mandaten die reeds langer dan drie jaar duren, die de termijn van drie jaar 

overschrijden na 1 september 2010 of die reeds stilzwijgend waren hernieuwd, moeten 

derhalve worden vernieuwd. In voorkomend geval moet een buitengewone algemene 

vergadering worden samengeroepen. 

 

                                                
249 V. SAGAERT, “De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, afl. 5, 

(178) 188, randnrs. 31-32; S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende 

analyse in het licht van de nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe 

appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (69) 71. 
250 Artikel 577-14 BW. 
251 V. SAGAERT, “De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, afl. 5, 

(178) 188, randnr. 32; S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse 

in het licht van de nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, 

supra 11 voetnoot 57, (69) 72. 
252 Artikel 577-8, §1, lid 4 BW. 
253 Artikel 577-8, §1, lid 4, in fine. 
254 Artikel 577-14 BW. 
255 In de Voorbereidende Werken wordt hier ook op gewezen (Verslag VANDENBERGHE, 5). 
256 Artikel 19 Appartementswet 2 juni 2010; V. SAGAERT, “De hervorming van het appartementsrecht door de 

wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, afl. 5, (178) 189, randnr. 32. 
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Daarnaast bepaalt de wet ook dat het feit dat het mandaat van de syndicus niet wordt 

vernieuwd, op zich geen aanleiding geeft tot een vergoeding
257

. Op die manier wil de 

wetgever vermijden dat een syndicus de beëindiging van het mandaat tracht te omzeilen door 

een vergoedingsplicht op te leggen wanneer het mandaat niet wordt verlengd
258

. Onder het 

oude recht werd dit vaak in de overeenkomst opgenomen
259

. 

 

§4. Taken 

 

1. Algemeen 

 

64. Overeenkomstig de nieuwe Appartementswet is de functie van syndicus nog steeds 

verplicht
260

 en er worden een aantal bevoegdheden en taken opgesomd, die zijn 

minimumopdracht inhouden. Deze minimumopdracht kan niet worden ingeperkt, aangezien 

de bepalingen van de Appartementswet van dwingend recht zijn
261

. Het is evenwel mogelijk 

om in de statuten van het gebouw, meer bepaald in het reglement van mede-eigendom 

bijkomende bevoegdheden toe te kennen aan de syndicus, met uitzondering van de 

bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt
262

. De nieuwe 

Appartementswet heeft de bepalingen inzake de bevoegdheden en taken van de syndicus 

aanzienlijk gewijzigd
263

. 

 

De syndicus blijft ook als enige aansprakelijk voor het beheer over de mede-eigendom.
264

 Hij 

kan zijn bevoegdheid zonder toestemming van de algemene vergadering niet overdragen. 

                                                
257 Artikel 577-8, §1, lid 4, in fine BW. 
258 Amendement nr. 24 TERWINGEN, Parl.St. Kamer, 2008-09, nr. 1334/004, 17-18; P. VAN DEN EYNDE en I. 

GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-

eigendom te moderniseren en transparanter te maken - Een overzicht”, Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, (237) 252; S. 

SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het licht van de nieuwe 

Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, 

(69) 72. 
259 R. TIMMERMANS, “Het ontslag van de syndicus en zijn recht op ontslagvergoeding”, T.App. 2004, afl. 3, (9) 

11. 
260 Dit kan worden afgeleid uit de artikelen 577-4, §1, lid 3, 4° en 577-8, §1 BW. 
261 Artikel 577-14 BW; S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse 

in het licht van de nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, 

supra 11 voetnoot 57, (69) 73. 
262 Dit blijkt uit de artikelen 577-4, §1, lid 3, 4° en 577-8, §4 eerste zin BW; S. SNAET, “De rechtspositie van de 

syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het licht van de nieuwe Appartementswet” in V. 

SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (69) 72. 
263 S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het licht van de 

nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 

57, (69) 72. 
264 Artikel 577-8, §5 BW. 
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Zelfs met toestemming is de overdracht slechts mogelijk voor een beperkte duur of 

welomschreven doeleinden. 

 

2. Aangepaste taken en bevoegdheden 

 

2.1 Artikel 577-8, §4, 3° BW 

 

65. De syndicus is gehouden de beslissingen van de algemene vergadering uit te voeren en te 

laten uitvoeren. De oude Appartementswet van 30 juni 1994 stelde enkel dat de syndicus „de 

beslissingen‟ moest uitvoeren.
265

 Nu wordt verduidelijkt dat het gaat om de beslissingen van 

de algemene vergadering. 

 

2.2 Artikel 577-8, §4, 5° BW 

 

66. De syndicus moet het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars beheren. Deze 

bevoegdheid wordt in de nieuwe Appartementswet verder uitgewerkt.
266

 Het vermogen dient 

in zijn geheel geplaatst te worden op verschillende rekeningen op naam van de vereniging van 

de mede-eigenaars. De syndicus wordt verplicht een afzonderlijke rekening voor het 

werkkapitaal en een afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal aan te houden. Dit geldt 

uiteraard ook wanneer er deelverenigingen zijn. 

 

2.3 Artikel 577-8, §4, 7° BW 

 

67. De syndicus wordt opgelegd om de lijst van schulden zoals bedoeld in artikel 577-11, §2 

BW, over te leggen binnen dertig dagen te rekenen van het verzoek van de notaris. In de oude 

Appartementswet was de termijn slechts vijftien dagen. Dit werd te kort geacht, zeker 

wanneer het een niet-professionele syndicus betrof
267

. 

                                                
265 S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het licht van de 

nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 

57, (69) 74. 
266 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken - Een overzicht”, Not.Fisc.M. 

2010, afl. 9, (237) 253; S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse 

in het licht van de nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, 

supra 11 voetnoot 57, (69) 74. 
267 Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer R. LANDUYT en mevrouw V. DÉOM, 

Parl.St. Kamer 2008-2009, nr. 52K1334/011, 69. 
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2.4 Artikel 577-8, §4, 8° BW 

 

68. De syndicus moet een mededeling betreffende de data van de vergaderingen aanplakken 

op een goed zichtbare plaats in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, teneinde de 

personen die geen stemrecht hebben in de algemene vergadering, maar krachtens een 

persoonlijk of zakelijk recht het gebouw bewonen, op de hoogte te brengen van de data. De 

aanplakking op een goed zichtbare plaats in de gemeenschappelijk delen van de gebouwen, is 

een vernieuwing ten opzichte van de oude Appartementswet van 30 juni 1994.
268

 Op die 

manier geeft de wetgever aan bijvoorbeeld huurders de mogelijkheid om vragen te stellen of 

opmerkingen te formuleren die dan aan de algemene vergadering kunnen worden voorgelegd. 

Dit is de meest eenvoudige manier om alle personen die betrokken zijn bij de mede-

eigendom, op de hoogte te brengen van de vergaderingen
269

. 

 

2.5 Artikel 577-8, §4, 9° 

 

69. De oude Appartementswet van 30 juni 1994 bepaalde enkel dat de syndicus alle 

documenten aangaande het gebouw in mede-eigendom, de boekhouding en de activa die hij 

beheerde, diende over te dragen aan zijn opvolger. De nieuwe Appartementswet heeft dit 

verder uitgewerkt. 

 

In de eerste plaats is er nu een termijn van dertig dagen bepaald waarbinnen de syndicus het 

volledige dossier van het beheer van het gebouw moet overdragen. Bovendien bepaalt de 

Appartementswet dat het dossier minstens volgende stukken moet bevatten
270

: de 

boekhouding en de activa die hij beheerde, elk schadegeval , een historiek van de rekening 

waarop de schadegevallen zijn vereffend en de stukken die de bestemming bewijzen welke 

werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom terug 

te vinden is. Ten slotte stelt deze bepaling ook dat, indien er nog geen opvolger zou zijn, de 

                                                
268 S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het licht van de 

nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 
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de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken - Een overzicht”, Not.Fisc.M. 
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270 S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het licht van de 

nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 

57, (69) 75, randnr. 14. 
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syndicus deze verplichting moet voldoen ten aanzien van de voorzitter van de laatste 

algemene vergadering. 

 

3. Nieuwe taken en bevoegdheden 

 

3.1 Aansprakelijkheidsverzekering 

 

70. De nieuwe Appartementswet voert een wettelijke verplichting in voor de syndicus om een 

aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de uitvoering van zijn taken en opdrachten
271

. 

Voor de professionele syndicus was dit reeds een deontologische plicht.
272

 Hij moet zich 

inschrijven bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars en een burgerrechtelijke 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering sluiten. De wetgever was er zich van bewust dat, 

doordat de syndicus dermate omvangrijke taken en verantwoordelijkheden heeft, een 

beheersfout grote schade met zich kan meebrengen voor de mede-eigenaars.
273

 Daarom is 

deze verplichting ook ten aanzien van de niet-professionele syndicus in de wet opgenomen. 

Als het een niet-professionele verzekeraar is die het mandaat om niet op zich neemt, worden 

de kosten van de verzekering gedragen door de vereniging van mede-eigenaars
274

. 

 

De wetgever verplicht de syndicus ook het bewijs te leveren dat hij verzekerd is. De manier 

waarop dit bewijs dient te worden geleverd, wordt evenwel niet bepaald in de wet.
275

 Een 

eenvoudige oplossing bestaat erin dat de syndicus op de jaarlijkse algemene vergadering de 

stukken voorlegt waaruit blijkt bij welke verzekeringsmaatschappij hij verzekerd is en/of de 

verzekeringspolis verlengd werd. 

 

 

                                                
271 Artikel 577-8, §4, 10° BW. 
272 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 
de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken - Een overzicht”, Not.Fisc.M. 

2010, afl. 9, (237) 254; S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende 

analyse in het licht van de nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe 

appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (69) 76, voetnoot 12. 
273 Wetsvoorstel van 7 juli 2008 teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te 

maken, Parl.St. Kamer, 2007-2008, nr. 1334/001, 19. 
274 R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 446, 

randnr. 109. 
275 S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het licht van de 

nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 

57, (69) 76, randnr. 16. 
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3.2 Inzage verlenen in alle documenten van de mede-eigendom 

 

71. Een nieuwe opdracht van de syndicus is er voor te zorgen dat de mede-eigenaars voortaan 

alle niet private documenten of gegevens over de mede-eigendom kunnen consulteren
276

. Het 

doel van deze bepaling is de mede-eigenaars in staat te stellen sneller kennis te kunnen nemen 

van de gegevens over de mede-eigendom
277

. Die „gegevens over de mede-eigendom‟ bevatten 

onder meer de statuten van de mede-eigendom, het reglement van orde, de notulen van de 

algemene vergaderingen, de rekeninguittreksels van de rekeningen van de verenigingen van 

mede-eigenaars, de overeenkomsten aangegaan door de verenigingen van mede-eigenaars, 

desgevallend de architectenplannen, het bouwdossier, het postinterventiedossier, de 

verzekeringsdossiers, …
278

 

 

Een strikte interpretatie van de bepaling leidt tot de vaststelling dat de syndicus verplicht 

wordt al de gegevens op een internetsite te plaatsen, waartoe elke mede-eigenaar via een 

paswoord toegang heeft.
279

 Op die manier kan iedere mede-eigenaar de database van de 

syndicus bezoeken en inzage krijgen in de documenten. Voor grote mede-eigendommen is dit 

zeker haalbaar. De vraag rijst of deze verplichting wenselijk en haalbaar is voor de kleinere 

mede-eigendommen. 

 

3.3 Bewaren van het postinterventiedossier 

 

72. Het postinterventiedossier is het dossier dat alle elementen bevat die nuttig kunnen zijn 

voor de veiligheid en de gezondheid bij het uitvoeren van eventuele latere werkzaamheden 

aan het bouwwerk.
280

 Artikel 49 bis van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke 

                                                
276 Artikel 577-8, §4, 11° BW. 
277 R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 446, 
randnr. 110. 
278 S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het licht van de 

nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 

57, (69) 76, randnr. 17. 
279 S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het licht van de 

nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 

57, (69) 76, randnr. 17. 
280 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken - Een overzicht”, Not.Fisc.M. 

2010, afl. 9, (237) 254; R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, 

afl. 224, (430) 446, randnr. 111. 
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of mobiele bouwplaatsen
281

 bepaalde reeds dat de mede-eigenaars, in hun hoedanigheid van 

eventuele toekomstige opdrachtgevers, hun taken en verplichtingen inzake het gedeelte van 

het postinterventiedossier dat betrekking heeft op de delen van deze bouwwerken in 

gedwongen mede-eigendom, aan de syndicus kunnen toevertrouwen. De nieuwe 

Appartementswet heeft deze mogelijkheid bevestigd
282

. 

 

3.4 Transparantie in de toewijzing van opdrachten  

 

73. Om te vermijden dat de syndicus bepaalde dienstverleners of leveranciers zou 

bevoordelen, is er voorzien in meer transparantie bij de toewijzing van de contracten en de 

opdrachten.
283

 De syndicus moet, bij het uitvoeren van bepaalde werken waarvoor de 

algemene vergadering tot mededinging heeft beslist
284

, meerdere offertes bij potentiële 

contractspartijen op te vragen
285

. Uiteraard heeft dit slechts zin wanneer die offertes met 

elkaar kunnen worden vergeleken. Daarom moet de syndicus bij die werken ook een bestek 

opstellen. De offertes worden voorgelegd aan de algemene vergadering, die ze zal beoordelen. 

 

3.5 Jaarlijkse evaluatie van overeenkomsten – belangenconflict 

 

74. De wetgever verplicht de syndicus om aan de jaarlijkse algemene vergadering een 

evaluatierapport voor te leggen met betrekking tot de overeenkomsten voor geregeld verrichte 

diensten
286

. Op die manier kan de algemene vergadering oordelen of de verrichte diensten 

deugdelijk waren en of deze eventueel aan een andere contractpartij moeten worden 

uitbesteed
287

. 

 

                                                
281 KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele werkplaatsen, BS 7 februari 2001, 3.305, zoals 

gewijzigd door het KB van 22 maart 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 

betreffende de tijdelijke en mobiele werkplaatsen, BS 12 april 2006, 20.228. 
282 Artikel 577-8, §4, 12° BW. 
283 P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 

de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken - Een overzicht”, Not.Fisc.M. 

2010, afl. 9, (237) 255; R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, 

afl. 224, (430) 446, randnr. 112; S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende 

analyse in het licht van de nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe 

appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (69) 77-78, randnr. 18. 
284 Artikel 577-7, §1, 1° BW. 
285 Artikel 577-8, §4, 13° BW. 
286 Artikel 577-8, §4, 14° BW. 
287 R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, 446, randnr. 

113. 
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De inhoud van het evaluatierapport wordt door de wet niet vastgelegd. Het is de syndicus die 

bepaalt welke gegevens in het rapport worden opgenomen. SNAET stel terecht dat verwacht 

kan worden dat de syndicus voor de meeste overeenkomsten een kort pro forma rapport zal 

opstellen
288

. 

 

75. Een belangrijke bepaling in verband met de overeenkomsten staat in artikel 577-8, §4, 15° 

van het Burgerlijk Wetboek. In geval van een belangenconflict bij het sluiten van een 

overeenkomst door de vereniging van mede-eigenaars, moet de syndicus het dossier vooraf 

aan de algemene vergadering voorleggen.
289

 Er is sprake van een belangenconflict wanneer de 

overeenkomst wordt gesloten met de syndicus, dienst aangestelde, naaste familieleden, 

bloedverwanten of aanverwanten tot en met de derde graad, dan wel die van zijn of haar 

echtgeno(o)t(e) tot in dezelfde graad. Ook wanneer de overeenkomst wordt gesloten met een 

onderneming waarvan de hierboven vermelde personen eigenaar zijn of er aandelen van 

hebben, een onderneming waarin ze directie- of toezichthoudende functies bekleden of een 

onderneming waarin zij als loontrekkende in dienst zijn of waarbij zij zijn aangesteld. Ten 

slotte heeft de syndicus, wanneer die een rechtspersoon is, de uitdrukkelijke toestemming van 

de algemene vergadering nodig om een overeenkomst voor rekening van de vereniging van 

mede-eigenaars te sluiten met een onderneming die direct of indirect een aandeel bezit in het 

kapitaal van de rechtspersoon van de syndicus. 

 

De syndicus die in strijd met deze bepalingen een overeenkomst tussen de vereniging van 

mede-eigenaars en een derde sluit, zal ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars 

aansprakelijk kunnen worden gesteld.
290

 De overeenkomst zelf is principieel geldig. Van 

zodra de algemene vergadering, die overeenkomstig de wet vooraf om haar toestemming werd 

verzocht, haar toestemming heeft gegeven, is er uiteraard geen probleem. 

 

                                                
288 S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het licht van de 

nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 

57, (69) 78, randnr. 19. 
289 R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 447, 

randnr. 114; S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het licht 

van de nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 

voetnoot 57, (69) 78-79, randnr. 20. 
290 S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het licht van de 

nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 

57, (69) 79, randnr. 20. 
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3.6 Kennisgeving van de lijst van mede-eigenaars 

 

76. De syndicus is verplicht om de lijst en de persoonsgegevens bij te werken van alle 

personen die gerechtigd zijn deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene 

vergadering.
291

 Daarenboven is hij gehouden deze gegevens op eerste verzoek mee te delen 

aan de mede-eigenaars en aan de notaris, in het kader van het verlijden van notariële akten 

met betrekking tot private kavels van de mede-eigendom of de mede-eigendom zelf. Deze 

laatste verplichting is ingevoerd omdat werd vastgesteld dat sommige syndici weigerden deze 

gegevens mee te delen, op grond van de discretieplicht of de bescherming van de 

persoonsgegevens
292

. 

 

Tegenover de informatieplicht die de syndicus moet voldoen ten opzichte van de mede-

eigenaars en de notaris, staan een aantal bijkomende informatierechten van de syndicus. Die 

informatierechten geven de syndicus de mogelijkheid om de informatieplicht van artikel 577-

8, §4, 16° BW na te leven
293

. In de eerste plaats dient elk lid van de algemene vergadering van 

mede-eigenaars zijn adresveranderingen of de wijzigingen in het zakelijk statuut van het 

privatief deel onverwijld ter kennis te brengen van de syndicus
294

. Daarnaast moet elk ook de 

persoonlijke rechten die hij aan derden op zijn privatieve kavel zou hebben toegestaan, 

onverwijld ter kennis brengen van de syndicus
295

. Ten slotte dient de optredende notaris, in 

geval van overdracht, aanwijzing of splitsing van het eigendomsrecht op een privatieve kavel, 

aan de syndicus mee te delen op welke dag de akte wordt verleden, alsook de identificatie van 

de betrokken privatieve kavel en de identiteit en het huidige en in voorkomend geval ook het 

nieuwe adres van de betrokken personen
296

. 

 

3.7 Boekhouding 

 

77. Een belangrijke taak van de syndicus is het financieel beheer van de vereniging van mede-

eigenaars. Een cruciaal element van het financieel beheer is dat de mede-eigenaars een juist 

                                                
291 Artikel 577-8, §4, 16° BW. 
292 Wetsvoorstel (C. NYSSENS et al.) teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer 

ervan transparanter te maken, Parl.St. Kamer, 2007-2008, nr. 52K1334/001, 21. 
293 S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het licht van de 

nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 

57, (69) 80, randnr. 22. 
294 Artikel 577-10, §1/1 BW. 
295 Artikel 577-10, §4, lid 5 BW. 
296 Artikel 577-11, §3 BW. 
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beeld van de financiële toestand wensen te krijgen
297

. De nieuwe Appartementswet legt 

daarom een nieuwe verplichting op aan de syndicus, met name het voeren van een 

boekhouding
298

. Onder de oude Appartementswet van 30 juni 1994 voerde elke syndicus een 

boekhouding naar eigen goeddunken
299

. De syndicus dient nu de boekhouding op een 

duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze te voeren. De verdere regels voor het voeren 

van een boekhouding zullen in een koninklijk besluit worden uitgewerkt. Bij kleine mede-

eigendommen
300

 mag een vereenvoudigde boekhouding gevoerd worden. 

 

Het financieel beheer van de syndicus zal door de commissaris van de rekeningen worden 

gecontroleerd.
301

 Daarenboven dient de syndicus aan de algemene vergadering, de 

commissaris, de leden van de raad van mede-eigenaars en/of de mede-eigenaars de 

mogelijkheid te geven om alle boekhoudkundige en financiële stukken na te kijken. De mede-

eigenaars moeten hun controlerechten in redelijkheid uitoefenen. Bij aflevering van 

boekhoudkundige stukken mag de syndicus niet alleen de prijs per kopie, maar ook een 

vergoeding voor het werk aanrekenen
302

. 

 

3.8 Opstellen van begrotingsraming 

 

78. Er wordt aan de syndicus een bijkomende financiële verplichting opgelegd. Hij dient een 

begrotingsraming op te stellen
303

. Op die manier heeft de algemene vergadering de 

mogelijkheid om een jaar vooruit te kijken nog voor het jaar effectief van start gaat.
304

 Ook de 

buitengewone onderhoudskosten moeten in de begrotingsraming worden opgenomen. Daartoe 

zal de syndicus voortdurend de staat van het gebouw moeten nakijken om tijdig grote kosten 

te kunnen inplannen. 

 

                                                
297 R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 447-

448, randnr. 116. 
298 Artikel 577-8, §4, 17° BW. 
299 S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het licht van de 
nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 

57, (69) 81, randnr. 23. 
300 Dit is een mede-eigendom die minder dan twintig kavels bevat, met uitzondering van de kelders, garages en 

parkeerplaatsen (artikel 577-8, §4, 17° BW). 
301 S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het licht van de 

nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 

57, (69) 82, randnr. 24. 
302 Vred. Kapellen 4 december 2002, T.App. 2003, afl. 3, 24-26. 
303 Artikel 577-8, §4, 18° BW. 
304 R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 448, 

randnr. 117. 
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De begrotingsraming moet jaarlijks worden goedgekeurd door de algemene vergadering van 

mede-eigenaars. Op die manier hebben de mede-eigenaars ook controle over de uitgaven van 

de mede-eigendom
305

. 

 

3.9 Vertaling 

 

79. Een mede-eigenaar heeft het recht een vertaling te vragen van elk document met 

betrekking tot de mede-eigendom uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars, indien de 

bedoelde vertaling dient te gebeuren naar de taal of een van de talen van het taalgebied waarin 

het gebouw of de groep van gebouwen gelegen zijn
306

. Het is de syndicus die gehouden is 

deze vertaling binnen een redelijke termijn ter beschikking te stellen. De kosten van deze 

vertaling worden door de vereniging van mede-eigenaars gedragen. Deze bepaling is 

ingevoerd om de transparantie en informatie naar de mede-eigenaars toe te verbeteren
307

. 

 

Het toepassingsgebied van deze bepaling is heel ruim. De wetgever heeft evenwel voorzien in 

een overgangsregeling. De vertalingsregeling is slechts van toepassing op documenten die 

worden opgesteld na de inwerkingtreding van deze wet.
308

 Wat betreft de periode voor de 

inwerkingtreding, geldt deze vertalingsregeling enkel voor de statuten van de mede-

eigendom. 

 

§5. Optreden in rechte 

 

80. De syndicus vertegenwoordigt de vereniging van mede-eigenaars, ook in rechte. Dit was 

ook zo onder de oude wet, zoals werd bevestigd door het Hof van Cassatie
309

. Hij is dan ook 

bevoegd om iedere vordering om dringende redenen of vordering tot bewaring van rechten 

met betrekking tot de gemeenschappelijke delen in te stellen.
310

 Deze vordering moet evenwel 

                                                
305 S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het licht van de 
nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 

57, (69) 82, randnr. 25. 
306 Artikel 577-11/2, BW. 
307 S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het licht van de 

nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 

57, (69) 84, randnr. 27. TIMMERMANS stelt dat de wet evenwel ook strikter kan worden geïnterpreteerd (R. 

TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 452, randnr. 

141). 
308 Artikel 19, §3 nieuwe Appartementswet. Deze wet is in werking getreden op 1 september 2010. 
309 Cass. 5 oktober 2000, Rev.Not.B. 2000, 665-667. 
310 Artikel 577-9, §1, lid 3 BW. 
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zo snel mogelijk bekrachtigd worden door de algemene vergadering. Dit is een bevestiging 

van de bestaande praktijk
311

. Met het oog op die bekrachtiging moet de syndicus de mede-

eigenaars en anderen die het recht hebben deel te nemen aan de algemene vergadering, 

onverwijld in kennis stellen van de vorderingen
312

. 

 

Afdeling 3. Raad van mede-eigendom 

 

81. De „raad van beheer‟ wordt in de nieuwe Appartementswet vervangen door de raad van 

mede-eigendom
313

. De wetgever opteerde voor een meer neutrale term
314

. Voor dit orgaan 

heeft de wetgever een onderscheid gemaakt tussen „grote‟ verenigingen en „kleine‟ 

verenigingen
315

. Bij de grote verenigingen van mede-eigenaars heeft de wetgever een raad van 

mede-eigendom verplicht gesteld.
316

 De „grootte‟ van een vereniging van mede-eigenaars 

wordt numeriek bepaald. Een mede-eigendom met minstens twintig kavels wordt als groot 

beschouwd
317

. Bij kleine mede-eigendommen kan een raad van mede-eigendom worden 

opgericht op beslissing van de algemene vergadering bij meerderheid van drie vierden van de 

stemmen
318

. 

De raad van mede-eigendom wordt opgericht door de eerste algemene vergadering
319

.
320

 Bij 

gebrek aan akkoord kan men zich tot de vrederechter wenden naar analogie met artikel 577-8, 

                                                
311 S. SNAET, “Het beheer van de vereniging van mede-eigenaars: de syndicus en de raad van beheer” in V. 

SAGAERT en G. ROMMEL, Appartementsrecht, Brugge, die Keure, 2008, (75) 112; S. SNAET, “De rechtspositie 

van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het licht van de nieuwe Appartementswet” in V. 

SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (69) 85-86, randnr. 28. 
312 Artikel 577-9, §1, lid 4 BW. 
313 V. SAGAERT, “De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, afl. 5, 

(178) 189, randnr. 36. 
314 Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer R. LANDUYT en mevrouw V. DÉOM, 

Parl.St. Kamer 2008-2009, nr. 52K1334/011, 16. 
315

 V. SAGAERT, “De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, afl. 5, 

(178) 189, randnr. 36. 
316 Artikel 577-8/1 BW; R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, 

afl. 224, (430) 448, randnr. 119; V. SAGAERT, “De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 

2010”, RW 2010-11, afl. 5, (178) 189, randnrs. 36-37. 
317 Met uitzondering van kelders, garages en parkeerplaatsen (artikel 577-8/1 BW; R. TIMMERMANS, “De 
Appartementswet ingrijpend vernieuwd”, Notariaat 2010, afl. 10-11, (2) 9; R. TIMMERMANS, “Vernieuwde 

Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 448, randnr. 119). Hier wordt dus een 

onderscheid gecreëerd met het criterium dat gehanteerd wordt bij deelverenigingen (V. SAGAERT, “De 

hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, afl. 5, (178) 189, randnr. 36; 

supra 6, randnr. 8 e.v.). 
318 Artikel 577-7, §1, 1°, c) BW. 
319 In geval van een reeds bestaande vereniging, moet de raad van mede-eigendom worden opgericht door de 

eerste algemene vergadering na de inwerkingtreding van de wet (V. SAGAERT, “De hervorming van het 

appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010”, RW 2010-11, afl. 5, (178) 189, randnr. 36). 
320 Artikel 577-8/1 BW; R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, 

afl. 224, (430) 448, randnr. 119. 
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§1 BW. De raad heeft tot taak toezicht uit te oefenen op de syndicus. De wet voorziet dat de 

raad daartoe inzage- en kopierecht krijgt van alle stukken of documenten die verband houden 

met het beheer door deze laatste of betrekking hebben op de mede-eigendom. Daarnaast kan 

de algemene vergadering aan de raad van mede-eigendom ongeacht welke andere opdracht of 

delegatie toewijzen, op voorwaarde dat daartoe wordt beslist met een meerderheid van drie 

vierde van de stemmen behoudens de bij de wet aan de syndicus en de algemene vergadering 

toegekende bevoegdheden. Een opdracht of delegatie door de algemene vergadering 

toegekend aan de raad van mede-eigendom, mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk 

vermelde handelingen en geldt voor maximum één jaar. 

 

Afdeling 4. Commissaris van de rekeningen 

 

82. De commissaris van de rekeningen is een nieuwe functie in het appartementsrecht. De 

bedoeling van de wetgever was opnieuw te komen tot een betere transparantie en controle van 

het financieel beleid van de syndicus
321

. Elke mede-eigendom, ongeacht de grootte, is 

verplicht om jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan te stellen in de zin van artikel 

577-8/2 van het Burgerlijk Wetboek. De commissaris heeft tot taak het financieel beheer van 

de syndicus te controleren, door de boekhouding en de rekeningen van de mede-eigendom na 

te kijken en aan de algemene vergadering een jaarlijks verslag uit te brengen
322

. De taken en 

verantwoordelijkheden van de commissaris van de rekeningen zijn niet in de wet omschreven, 

waardoor de statuten daarover duidelijkheid moeten verschaffen
323

. De verplichting een 

commissaris van de rekeningen aan te stellen vereist dat de vereniging van mede-eigenaars 

een algemene vergadering bijeenroepen om de commissaris aan te stellen en om zijn taken en 

verplichtingen te omschrijven
324

. De commissaris van de rekeningen moet bovendien geen 

professioneel zijn.
325

 Een zorgvuldige mede-eigenaar kan deze taak ook op zich nemen. In het 

geval van grotere mede-eigendommen kan uiteraard een beroep gedaan worden op een 

                                                
321 V. SAGAERT, “De statuten en het toepassingsdomein onder de nieuwe appartementswet” in V. SAGAERT en 

A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (5) 21, randnr. 31. 
322 S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het licht van de 

nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 

57, (69) 89, randnr. 34. 
323 V. SAGAERT, “De statuten en het toepassingsdomein onder de nieuwe appartementswet” in V. SAGAERT en 

A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (5) 21, randnr. 31. 
324 V. SAGAERT, “De statuten en het toepassingsdomein onder de nieuwe appartementswet” in V. SAGAERT en 

A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (5) 21, randnr. 31. 
325 R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 448-

449, randnr. 120; S. SNAET, “De rechtspositie van de syndicus herbekeken. Een eerst verkennende analyse in het 

licht van de nieuwe Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 

11 voetnoot 57, (69) 89, randnr. 34. 
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financieel deskundige, bijvoorbeeld een bedrijfsrevisor, accountant of boekhouder
326

. De 

kosten van de commissaris dienen door de vereniging van mede-eigenaars te worden 

gedragen. 

  

                                                
326 Op 28 december 2010 werd een beroep tot vernietiging ingesteld tegen de nieuwe Appartementswet en in het 

bijzonder artikel 10, dat betrekking heeft op de commissaris van de rekeningen, door het Instituut van de 

Bedrijfsrevisoren en het Instituut van de Accountants en de Belastingsconsulenten (BS 24 februari 2001, 13.282). 
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Hoofdstuk 4. Overdracht kavel 

 

 

83. De oude regeling inzake de overdracht van een kavel werd grondig gewijzigd door de 

nieuwe wet.
327

 Artikel 577-11 BW werd volledig aangepast en bovendien werden er drie 

nieuwe artikelen ingevoegd, namelijk artikel 577-11/1, 577-11/2 en 577-13/1 BW. Op deze 

manier poogt de wetgever de koper van een appartement beter te beschermen en voorziet hij 

in een ruimere informatieplicht voor de verkoper, de syndicus en eventuele tussenpersonen
328

. 

Ook werden een aantal gangbare notariële plichtplegingen gecodificeerd.
329

 Deze bepaling wil 

ook een antwoord bieden op het probleem van de inning van de achterstallen in de 

gemeenschappelijke lasten van het gebouw die de verkoper nog verschuldigd is. 

 

Afdeling 1. Precontractuele informatieplicht 

 

84. Onder de oude Appartementswet diende de informatie enkel verstrekt te worden naar 

aanleiding van de ondertekening van de authentieke akte, en niet vóór de ondertekening van 

een onderhandse verkoopovereenkomst.
330

 Op het ogenblik van het verlijden van de 

authentieke akte had deze informatieverstrekking aldus weinig zin, aangezien de koper reeds 

door de onderhandse overeenkomst gebonden was. Om die reden besliste de wetgever om in 

de wet van 2 juni 2010 een precontractuele informatieplicht in te voeren. 

 

85. De precontractuele informatieplicht is van toepassing op alle overeenkomsten tot 

“overdracht van het eigendomsrecht van een kavel”
331

. Het gaat dus niet enkel om de 

overeenkomsten ten bezwarende titel, maar ook de overeenkomsten om niet en zelfs de 

                                                
327 A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de 

Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, 

(93) 93, randnr. 1. 
328 Wetsvoorstel (C. NYSSENS et al.) teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer 
ervan transparanter te maken, Parl.St. Kamer, 2007-2008, nr. 52K1334/001, 26-27. 
329 A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de 

Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, 

(93) 93, randnr. 1. 
330 A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de 

Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, 

(93) 94-95, randnr. 4; P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk 

Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken - Een 

overzicht”, Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, (237) 259; R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste 

verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 450-451, randnr. 134. 
331 Artikel 577-11, §1 BW. 
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overdrachten ingevolge overlijden
332

. Ook de overdrachten met declaratieve werking vallen 

onder het toepassingsgebied van de wet. De wetgever heeft dit evenwel niet verduidelijkt, 

terwijl dit bij de informatieplicht bij het verlijden van een authentieke akte wel duidelijk 

opgenomen is. 

 

86. De informatieplicht is opgelegd aan de notaris, de personen die beroepshalve optreden en 

de verkoper zelf
333

. Door de vastgoedmakelaars en de verkoper zelf op te nemen in deze 

verplichting, vermijdt de wetgever dat de onderhandse verkoopovereenkomsten waarbij de 

notaris niet betrokken is, door de mazen van het net glippen.
334

 Aan wie moet de 

informatieplichtige de informatie vragen? Dit is uiteraard de syndicus, die meestal de enige is 

die over alle informatie beschikt. De syndicus kan via een eenvoudig verzoek worden 

aangesproken. Om bewijsproblemen te vermijden in een latere fase, zal een aangetekende 

brief, hoewel niet verplicht, in dit geval toch aan te raden zijn. De syndicus dient binnen een 

termijn van vijftien dagen te antwoorden op het verzoek tot informatie
335

. Het verzuim van de 

syndicus verhindert niet dat alsnog een geldige verkoopovereenkomst wordt getekend.
336

 De 

verkoper heeft in dat geval aan zijn verplichting voldaan. De koper kan de ondertekening 

uitstellen, de overeenkomst ondertekenen onder opschortende voorwaarde dienaangaande of 

op eigen risico beslissen de overeenkomst zonder meer te tekenen.  

 

87. De vraag is evenwel of een dergelijke koopovereenkomst kan worden getekend onder 

opschortende voorwaarde.
337

 De precontractuele informatieplicht dient de koper te 

beschermen bij de aankoop van een appartement. Er bestaat discussie in rechtspraak en 

rechtsleer of de afwezigheid van de precontractuele verplichtingen wel kan worden 

opgevangen door een opschortende voorwaarde in de onderhandse verkoopovereenkomst. De 

                                                
332 A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de 

Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, 

(93) 95, randnr. 5; P. VAN DEN EYNDE en I. GERLO, “De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk 

Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken - Een 

overzicht”, Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, (237) 260-261. 
333 Artikel 577-11, §1 BW. 
334 A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de 

Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, 

(93) 96-97, randnr. 6-8. 
335 Artikel 577-11, §1 BW. 
336 A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de 

Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, 

(93) 97, randnr. 9. 
337 A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de 

Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, 

(93) 102-103, randnr. 16. 
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opschortende voorwaarde mag niet slaan op het bestaan van de verbintenis zelf, maar dit is 

volgens sommige auteurs
338

 op het eerste zicht geen probleem aangezien de precontractuele 

informatieplicht geen constitutief bestanddeel lijkt uit te maken van de verkoop als 

rechtshandeling. Niet iedereen neemt dit evenwel zomaar aan. Bepaalde auteurs
339

 gaan ervan 

uit dat deze precontractuele informatieplicht een geldigheidsvereiste is. Volgens LEMMERLING 

is een koper in ieder geval voldoende beschermd indien de overeenkomst onder dergelijke 

opschortende voorwaarde werd gesloten en er later geen nadelige informatie wordt 

meegedeeld
340

. Het Hof van Cassatie is het hier evenwel niet mee eens. In een recent arrest 

van 24 juni 2010
341

 oordeelt het Hof dat de verplichting onder het vroegere 

Bodemsaneringsdecreet tot opname van het bodemattest in de overeenkomst niet enkel tot 

doel had de koper te beschermen tegen het ongeïnformeerd aankopen van vervuilde grond, 

maar tevens tegen iedere schade ingevolge laattijdige mededeling
342

. Een koper die de 

nietigheid van de overeenkomst inroept, ook al komt er nadien een geldig blanco bodemattest, 

pleegt niet noodzakelijk rechtsmisbruik volgens het Hof
343

. 

 

88. Het meedelen van de precontractuele informatie brengt uiteraard kosten met zich mee. 

Onder de oude Appartementswet was discussie gerezen over de vraag wie voor die kosten 

diende op te draaien
344

. In 2003 oordeelde het Hof van Cassatie reeds dat de notaris deze 

                                                
338 Gent 20 oktober 2004, RAGB 2006, afl. 1, 45-55, noot R. SLABBINCK; Brussel 27 mei 1998, AJT 1998-99, 

1043-1051, noot P. DE SMEDT; Rb. Hasselt 25 februari 2002, TMR 2002, 341-342; A. Verbeke en I. Vervoort, 

“Contracten onder voorwaarde” in B. Tilleman en A. Verbeke (eds.), Knelpunten kanscontracten, Antwerpen, 
Intersentia, 2004, 26, randnr. 49; 
339 Brussel 25 november 2003, RW 2006-2007, afl. 2, 59-62; L. BARNICH, “La vente immobilière: difficultès de 

la promesse de vente d‟immeuble” in B. TILLEMAN en P.-A. FORIERS (eds), De koop – La Vente, Brugge, die 

Keure, 2002, 210; I. Durant en M. Clavie, “La vente conditionnelle, bien plus qu‟une abréviation de langage” in 

B. Dubuission en P. Wéry, La mise en vente d’un immeuble. Hommage au professeur Verheyden- Jeanmart, 

Brussel, Larcier, 2005, (75) 78, voetnoot 8. 
340 A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de 

Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, 

(93) 103, randnr. 16. 
341 Cass. 24 juni 2010, C09.0062.N, http://www.cassonline.be. 
342 A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de 
Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, 

(93) 104, randnr. 16. 
343 Cass. 24 juni 2010, C09.0062.N, http://www.cassonline.be, 9. Door de bewoording „niet noodzakelijk‟ lijkt 

het Hof evenwel de mogelijkheid van rechtsmisbruik in deze situatie niet helemaal uit te sluiten, maar het kan 

niet het geval zijn louter omwille van het feit dat de koper de nietigheid vordert omdat hij laattijdig kennis heeft 

gekregen van het bodemattest (A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 

2010 aan de Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 

voetnoot 57, (93) 104, randnr. 16). 
344 A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de 

Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, 

(93) 98, randnr. 10. 

http://www.cassonline.be/
http://www.cassonline.be/


57 

 

kosten niet ten laste moest nemen
345

. Dit leidde in de praktijk tot de situatie dat heel vaak de 

vereniging van mede-eigenaars deze kost ten laste namen, tenzij de statuten bepaalden dat de 

kost ten laste van de verkoper was
346

. De nieuwe Appartementswet bepaalt nu dat de 

overdrager instaat voor de kosten van de informatieplicht
347

. 

 

Indien niet (tijdig) voldaan is aan de plicht om informatie te verschaffen, is de overeenkomst 

relatief nietig.
348

 De nieuwe Appartementswet is immers van dwingend recht en er mag dus 

niet van de bepalingen worden afgeweken
349

. Aangenomen wordt dat de wet, net zoals de 

oude Appartementswet
350

, niet van openbare orde is.
351

 Uiteraard is ook de notaris 

aansprakelijk indien bij het opstellen van de tekst de partijen niet gewezen heeft op deze 

verplichting en de mogelijke sanctie. 

 

89. De precontractuele informatieplicht heeft hoofdzakelijk een financiële grondslag.
352

 Het 

doel ervan is om de koper in staat te stellen de financiële consequenties met betrekking tot 

deze mede-eigendom beter in te schatten. Ten eerste moet „het bedrag van het werkkapitaal 

en dat van het reservekapitaal‟ worden meegedeeld
353

. Dit is een notariële praktijk die nu 

reeds in de precontractuele fase wettelijk verplicht wordt. Ten tweede moet ook „het bedrag 

van de eventuele door de overdrager verschuldigde achterstallen‟ worden opgenomen
354

. Dit 

is vooral voor de notaris relevant in het kader van zijn afhoudingsplicht. Voor de koper heeft 

deze melding minder belang. Ten derde moet ook „de toestand van de oproepen tot 

kapitaalinbreng met betrekking tot het reservekapitaal en waartoe de algemene vergadering 

vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten‟, worden vermeld
355

. Dit is 

                                                
345 Cass. 23 februari 2001, C980356N, 11. 
346 A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de 

Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, 

(93) 98, randnr. 10. 
347 Artikel 577-11, §4 BW. 
348 A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de 

Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, 

(93) 105, randnr. 13. 
349 Artikel 577-14 BW. 
350 S. Snaet, “Het dwingend karakter van de Wet van 30 juni 1994” in X. (ed.), Het onroerend goed in de 

praktijk, I, afl. 107, Mechelen, Kluwer, 1999, I.H.2, 192-194. 
351 A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de 

Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, 

(93) 105, randnr. 13. 
352 A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de 

Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, 

(93) 99-100, randnr. 12. 
353 Artikel 577-11, §1, 1° BW. 
354 Artikel 577-11, §1, 2° BW. 
355 Artikel 577-11, §1, 3° BW. 
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vooral belangrijk voor de koper indien er binnenkort werken gepland zijn aan het gebouw. 

Ten vierde dient, „in voorkomend geval, het overzicht van de hangende gerechtelijke 

procedures in verband met de mede-eigendom‟ te worden meegedeeld
356

. Er moet nog geen 

sprake zijn van een vaststaande schuld ten laste van de vereniging van mede-eigenaars. Ten 

vijfde moeten ook „de notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van 

de vorige drie jaar, alsook de periodieke afrekeningen van de lasten van de vorige twee jaar‟ 

aan de koper worden meegedeeld
357

. Op die manier kan de koper zich een beeld vormen van 

eventuele gemeenschappelijke werken en de eraan verbonden kosten. Ten slotte dient ook 

„een afschrift van de recentste balans die door de algemene vergadering van de vereniging 

van mede-eigenaars werd goedgekeurd‟, worden vermeld
358

. Ook dit dient om een beeld te 

geven van de financiële situatie. Het begrip „balans‟ komt hier voor de eerste maal voor in de 

wet, maar mag geacht worden deel uit te maken van de boekhouding die de syndicus dient te 

voeren
359

. 

 

Afdeling 2. Informatieplicht bij verlijden notariële akte 

 

90. Bij het verlijden van de authentieke akte, legt de wet aan de notaris een uitgebreide 

informatieplicht op. Onder de oude Appartementswet kende de notaris ook een, weliswaar 

beperkte, informatieplicht
360

. 

 

91. De informatieplicht van de notaris is van toepassing op „overdracht of (...) aanwijzing van 

het eigendomsrecht van een kavel onder de levenden of wegens overlijden‟
361

. In deze 

bepaling valt het op dat de overdracht wegens overlijden uitdrukkelijk in de wet is 

opgenomen, in tegenstelling tot de bepaling betreffende de precontractuele 

informatieplicht
362

. Bovendien worden de erfgenamen bij de overdracht wegens overlijden 

eigenaar zonder document of akte.
363

 Bij een aangifte komt niet steeds een notaris tussen. Het 

                                                
356 Artikel 577-11, §1, 4° BW. 
357 Artikel 577-11, §1, 5° BW. 
358 Artikel 577-11, §1, 6° BW. 
359 A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de 

Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, 

(93) 101, randnr. 12. 
360 Oud artikel 577-11, §1 BW. 
361 Artikel 577-11, §2, aanhef BW. 
362 Artikel 577-11, §1 BW; supra 54, randnr. 85. 
363 A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de 

Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, 

(93) 106-107, randnr. 20-21. 
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is dus mogelijk dat deze plicht van de notaris slechts aan bod komt bij een eventuele akte van 

afstand van onverdeelde rechten van onroerende goederen. 

 

Opnieuw is het de syndicus die de informatie aan de notaris dient te verstrekken.
364

 De notaris 

verzendt het verzoek bij aangetekende brief. Indien de notaris beide informatieplichten in een 

verzoek wil voldoen, dan zal hij dit uiteraard via aangetekende brief moeten doen
365

. De 

syndicus beschikt over een termijn van dertig dagen om de inlichtingen te verstrekken. De 

vroegere termijn van vijftien dagen werd, zeker voor de niet-professionele syndicus, te kort 

bevonden
366

. Als de syndicus niet tijdig antwoordt, dient de notaris de partijen in kennis te 

stellen van dit verzuim. De akte kan worden verleden, mits opname van een clausule omtrent 

het verzuim van de syndicus
367

. De kosten van het meedelen van de informatie vallen 

opnieuw ten laste van de overdrager. 

 

92. Deze informatieplicht heeft hoofdzakelijk tot doel de verdeling van de 

gemeenschappelijke kosten van de mede-eigendom tussen de partijen regelen.
368

 Daartoe 

dient de notaris de volgende inlichtingen op te vragen. Ten eerste dient de notaris alle 

inlichtingen in het kader van de precontractuele informatieplicht op te vragen indien de koper 

nog niet in het bezit zou zijn van deze informatie
369

. Ten tweede dient de notaris „het bedrag 

van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de algemene 

vergadering of de syndicus vóór de vaste datum van eigendomsoverdracht heeft besloten, 

maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht
370

‟. Deze bepaling 

heeft een aantal kleine wijzigingen ondergaan. Het moet nu gaan om de vaste datum van 

eigendomsoverdracht, om de discussie over de „datum van overdracht‟ te beëindigen
371

. 

                                                
364 Artikel 577-11, §2, aanhef BW. 
365

 A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de 

Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, 

(93) 108, randnr. 23. 
366 Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer R. LANDUYT en mevrouw V. DÉOM, 

Parl.St. Kamer 2008-2009, nr. 52K1334/011, 69; A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de 

wetswijziging van 2 juni 2010 aan de Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe 
appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (93) 108, randnr. 24. 
367 Op die manier wordt de notaris ontslagen van verdere verplichtingen (A. LEMMERLING, “De overdracht van 

een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het 

nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (93) 108, randnr. 25). 
368 A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de 

Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, 

(93) 109-111, randnr. 27. 
369 Artikel 577-11, §2, lid 6 BW. 
370 Artikel 577-11, §2, 1° BW. 
371 In de notariële praktijk werd meestal reeds uitgegaan van de vaste datum (Amendement nr. 35 Delpérée, 

Parl.St. Senaat, 2009-2010, nr. 4-1409/4, 22-23). 



60 

 

Bovendien worden ook de uitgaven waartoe de syndicus heeft besloten, geviseerd met deze 

bepaling. Dat was onder de oude wet niet zo, wat aanleiding gaf tot discussie. De wetgever 

heeft deze discussie willen oplossen
372

. Ook wordt de datum waarop de betaling opeisbaar 

wordt, gepreciseerd als de datum waarop de syndicus om betaling heeft verzocht. Ten derde 

dient de notaris „een staat van de oproepen tot kapitaalinbreng die door de algemene 

vergadering van de mede-eigenaars zijn goedgekeurd vóór de vaste datum van de 

eigendomsoverdracht, alsook de kostprijs van de dringende werkzaamheden waarvan de 

syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht‟
373

 op te vragen. Dit is de enige nieuwe 

bepaling in deze informatieplicht
374

. Aangezien de wetgever niet preciseert over welk fonds 

het gaat, moet aangenomen worden dat het zowel over het werkingsfonds als het reservefonds 

gaat. Ten vierde dient ook „een staat van de kosten verbonden aan het verkrijgen van 

gemeenschappelijke delen, waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de 

eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om 

betaling heeft verzocht‟
375

 te worden opgevraagd. Een vijfde inlichting omvat de „staat van de 

door de vereniging van mede-eigenaars vaststaande verschuldigde bedragen, ten gevolge van 

geschillen ontstaan vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, maar waarvan de 

syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht‟
376

. 

 

Indien de notaris nalaat deze informatie op te vragen bij de syndicus en aan de partijen mee te 

delen voor het verlijden van de notariële akte, is hij aansprakelijk
377

. De verplichting ligt hier 

uitdrukkelijk bij de notaris, waardoor de overdrager in principe niet gesanctioneerd wordt bij 

een verzuim. 

 

 

 

                                                
372 Amendement nr. 69 TERWINGEN, Parl.St. Kamer, 2008-2009, nr. 1334/006, 13. 
373 Artikel 577-11, §2, 2° BW. 
374 A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de 

Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, 

(93) 110, randnr. 27. 
375 Artikel 577-11, §2, 3° BW. 
376 Artikel 577-11, §2, 4° BW. 
377 De notaris is bij het verlijden van authentieke akten buitencontractueel aansprakelijk (R. TIMMERMANS, 

“Claimcultuur tegen notarissen wegens tekortkoming aan bijstandsverplichting bij appartementseigendom rukt 

verder op”, T.App. 2008, afl. 4, (3) 4; T. VAN SINAY, “Schiet (niet) op de pianist. Enkele bedenkingen over 

notariële aansprakelijkheid en mogelijke lacunes in informatieverschaffing omtrent onroerende goederen”, TBBR 

2003, afl. 10, (684) 690). 
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Afdeling 3. Informatieplicht na verlijden notariële akte 

 

93. De notaris heeft ook een extra informatieplicht na het verlijden van de notariële akte.
378

 

Dit dient om de syndicus toe te laten zich beter van zijn taken te kunnen kwijten. De notaris 

dient aan de syndicus volgende informatie mee te delen: de datum van de akte, de identificatie 

van de betrokken kavel en de identiteit en in voorkomend geval het nieuwe adres van de 

betrokken personen
379

. De aktedatum is van belang omdat de syndicus dan een behoorlijke 

afrekening kan opstellen voor de uittredende mede-eigenaar en het deel in het werkkapitaal 

terug kan betalen voor de periode tijdens de welke hij geen gebruik heeft gemaakt van de 

gemeenschappelijke delen. De syndicus kan bovendien reeds aan de koper vragen om bij te 

dragen in het werkingsfonds en eventueel het reservefonds. 

 

Afdeling 4. Verdeling bijdrage gemeenschappelijke lasten 

 

94.  De principes van de oude wet worden behouden in de nieuwe wet, namelijk dat de 

nieuwe eigenaar het bedrag van de schulden bepaald in artikel 577-11, §2, 1° tot 4° moet 

dragen, evenals de gewone lasten vanaf de datum van overdracht. Partijen kunnen hier 

evenwel een andersluidende overeenkomst over sluiten. Door de nieuwe bepaling weet de 

vereniging van mede-eigenaars wie moet worden aangesproken voor de voormelde kosten, 

hoewel de contributio-verhouding onderling anders kan zijn geregeld.
380

 De onderlinge 

regeling is niet tegenwerpelijk aan de vereniging van mede-eigenaars
381

. 

 

Bovendien is de nieuwe mede-eigenaar gehouden tot de buitengewone lasten en de oproepen 

tot kapitaalinbreng waartoe de algemene vergadering besluit indien hij over een volmacht 

beschikte om aan deze algemene vergadering deel te nemen.
382

 Aangezien de nieuwe mede-

eigenaar heeft kunnen deelnemen aan de algemene vergadering, maakt de datum van het 

verzoek tot betaling van de syndicus niets meer uit. Het zal in de praktijk van belang zijn dat 

                                                
378 A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de 

Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, 

(93) 111, randnr. 29. 
379 Artikel 577-11, §3 BW. 
380 A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de 

Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, 

(93) 112, randnr. 33. 
381 Vred. Sint-Pieters-Woluwe 17 maart 2005, T.App. 2006, afl. 3, 39-40. 
382 A. LEMMERLING, “De overdracht van een kavel na de wetswijziging van 2 juni 2010 aan de 

Appartementswet” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, 

(93) 113, randnrs. 34-35. 
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de notaris zorgt voor een dergelijke volmacht in de onderhandse verkoopakte, gecombineerd 

met de plicht voor de overdrager om de koper geruime tijd op voorhand op de hoogte te 

stellen van de datum van de algemene vergadering. Aangezien de wet bepaalt dat een 

volmacht slechts voor één vergadering geldt, tenzij het een notariële volmacht is, zal het 

belang van de notariële volmacht in de praktijk toenemen. 
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Hoofdstuk 5. Inwerkingtreding en overgangsrecht 

 

Afdeling 1. Inwerkingtreding 

 

95. De nieuwe Appartementswet is vanaf de eerste dag van de derde maand volgend op de 

bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van toepassing op elk gebouw of groep van 

gebouwen die beantwoorden aan de in artikel 577-3, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek 

bedoelde voorwaarden
383

. Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zijn met de 

nieuwe wet, worden van rechtswege vervangen door de overeenstemmende 

wetsbepalingen
384

. 

 

Afdeling 2. Overgangsrecht 

 

96. De wetgever heeft in een overgangsregeling voorzien voor een aantal bepalingen. Die 

bepalingen treden pas in werking onder bijzondere voorwaarden. 

 

§1. Berekeningswijze aandelen en lasten 

 

97. De nieuwe wet is enkel van toepassing op de gebouwen of groepen van gebouwen 

waarvan de verdeling in private kavels gebeurt na de inwerkingtreding van de wet
385

. De 

nieuwe voorschriften inzake de berekeningswijze is aldus enkel van toepassing op de nieuwe 

splitsingsakten. Het in overeenstemming brengen van de bestaande splitsingsakten met de 

nieuwe wet, zou een onbegonnen werk zijn
386

. 

 

§2. Coördinatie statuten 

 

98. De coördinatie van de statuten is een taak van de syndicus
387

. De wet stelt dat de 

coördinatie moet plaatsvinden “binnen het jaar na de inwerkingtreding van deze wet”
388

. 

                                                
383 Artikel 19, §1 nieuwe Appartementswet (Datum van inwerkingtreding: 1 september 2010). 
384 Artikel 577-14 BW. 
385 Artikel 19, §1, lid 2 BW.  
386 R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, afl. 224, (430) 453, 

randnr. 148. 
387 Supra randnr. X. 
388 Artikel 19, §2 BW. 
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Wanneer bij de coördinatie van de statuten de basisakte niet gewijzigd wordt, volstaat een 

coördinatie van de statuten bij onderhandse akte door de syndicus
389

. 

 

§3. Vertaling documenten 

 

99. Het recht van de mede-eigenaar om een vertaling te krijgen van de documenten van de 

vereniging van mede-eigenaars, heeft enkel betrekking op de documenten die dateren van na 

de inwerkingtreding van de nieuwe Appartementswet.
390

 Van de documenten opgesteld voor 

de inwerkingtreding van de wet, geldt het recht om een vertaling te krijgen enkel voor de 

statuten van de mede-eigendom. 

 

§4. Boekhouding 

 

100. De regels omtrent de verplichting een boekhouding bij te houden, zullen verder worden 

uitgewerkt door de Koning
391

. Die regels zullen pas later in werking treden. 

  

                                                
389 Artikel 19, §2, in fine BW. 
390 Artikel 19, §3 nieuwe Appartementswet. 
391 Artikel 577-8, §1, 17° BW. 
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Besluit 

 

101. De wet heeft tot doel de transparantie van de relaties binnen de mede-eigendom te 

verbeteren, het beheer te moderniseren en bestaande discussies in rechtspraak en rechtsleer te 

beslechten. Zoals uit deze masterproef blijkt, komt de wet op vele punten tegemoet aan de 

problemen die zich in de praktijk stelden.  De praktijk dient nu deze wijzigingen toe te passen 

en in voorkomend geval te integreren bij bestaande gebouwen. De belangrijkste 

verwezenlijking van de wet is uiteraard de mogelijkheid tot het oprichten van 

deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid. Daarnaast werd ook gestreefd naar een 

evenwicht tussen de belangen van de mede-eigenaars en de inzet van de syndicus. De 

transparantie werd bevorderd door het invoeren van informatieverplichtingen. Dit is uiteraard 

een positief gegeven, maar dergelijke opdracht brengt ook een nadeel met zich mee. Die extra 

informatie die moet worden verschaft, zal een hogere prijs met zich meebrengen. De wet is 

evenwel een complex geheel van gedetailleerde bepalingen geworden. Dit kan opnieuw 

aanleiding geven tot discussies indien de rechtspraak zich te veel aan de letter van de wet 

houdt. VERBEKE hoopt dan ook terecht dat er rekening zal worden gehouden met de geest van 

de nieuwe Appartementswet
392

. 

 

Een belangrijke opmerking die hier nog moet gemaakt worden betreft het onderscheid tussen 

grote en kleine mede-eigendommen. De wetgever maakt dat onderscheid wel voor de 

deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid en voor de raad van mede-eigendommen (hoewel 

de „grootte‟ van de mede-eigendom anders wordt bepaald). Voor de toepassing van de 

Appartementswet wordt evenwel geen onderscheid gemaakt. Alle mede-eigendommen zijn, 

hoe klein ze ook zijn, onderworpen aan de volledige wet. Dit stelt uiteraard geen problemen 

voor de grote mede-eigendommen die beheerd worden door grote, professionele syndici. Het 

probleem zit hem bij de kleine mede-eigendommen die beheerd worden door kleine of zelfs 

niet-professionele syndici. De wet legt veel verplichtingen op, in die mate dat ze voor een 

niet-professionele syndicus bijna niet na te leven zijn. Bovendien moet de syndicus instaan 

voor de coördinatie van de statuten, binnen één jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe 

Appartementswet. Dit mag evenwel bij onderhandse akte gebeuren. Valt dat wel te rijmen 

met de bepaling dat de syndicus geen professioneel moet zijn? Zal een niet-professionele 

mede-eigenaar in deze nieuwe, complexe wet wel zijn weg terug vinden en weten wat hem te 

                                                
392 A.-L. Verbeke, “De krachtlijnen van het appartementsrecht getoetst” in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE, Het 

nieuwe appartementsrecht, supra 11 voetnoot 57, (127), 143. 
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doen staat, zonder de hulp van een notaris? Het is dan ook aan te raden dit toch via een 

notariële akte te doen. 

 

De kleinere mede-eigendommen zouden misschien gebaat zijn met een wet die iets minder 

verregaand is. De verplichtingen die de wet aan hen oplegt zijn niet in verhouding tot de 

grootte van de mede-eigendom. Dit kan misschien in de toekomst verder uitgewerkt worden 

in de wet. In de eerste plaats dient de nieuwe wet nu te worden toegepast op alle mede-

eigendommen. Pas dan kan een oordeel geveld worden over de wenselijkheid van een minder 

verregaand appartementsrecht voor de kleinere mede-eigendommen. 
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