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Inleiding 

1. België is één van de dichtst bevolkte landen ter wereld.  Vrije ruimtes zijn schaars 

geworden en bouwgrond wordt een duurzaam goed.  De enige mogelijkheid om extra 

woonentiteiten te creëren is in de hoogte werken.  Appartementsgebouwen maken vandaag 

reeds een belangrijk deel uit van de verschillende woongelegenheden.  In de toekomst zal dit 

enkel toenemen. 

Ons land telt ongeveer 1,2 miljoen appartementen waarin ruw geschat een derde van de 

bevolking in woont.  In een appartementsgebouw leven de mensen in 

gemeenschapsverhouding.  Elkeen is volle eigenaar van een privatieve kavel en is mede-

eigenaar van de gemeenschappelijke delen.  De kosten en lasten die deze gemeenschappelijke 

delen met zich meebrengen worden verdeeld onder alle mede-eigenaars. 

2. Een mede-eigendom ontstaat wanneer meerdere personen eigenaar zijn van één en dezelfde 

zaak.  Dit kan op verschillende manieren: 

 Gewone mede-eigendom   

Twee of meer personen kunnen „toevallig‟ mede-eigenaar zijn van een bepaalde zaak.  Een 

klassiek voorbeeld zijn de kinderen die mede-eigenaar worden van het ouderlijk huis bij het 

openvallen van de nalatenschap van de overleden ouders.  Men spreekt doorgaans van een 

onverdeeldheid.  Elke onverdeelde mede-eigenaar heeft het recht de verdeling van de 

goederen te eisen, conform art. 815 BW.
1
  De gewone mede-eigendom is ongeorganiseerd en 

tijdelijk van aard. 

 Vrijwillige mede-eigendom 

Het staat partijen vrij om d.m.v. een overeenkomst in onverdeeldheid te komen.  Zo kan er 

besloten worden tot gezamenlijke aankoop van een boot, tennisterein, kantoorgebouw,… .  .  

De onverdeeldheid houdt op te bestaan bij het einde van de overeenkomst of wanneer de 

afgesproken bestemming niet meer mogelijk is.  De vrijwillige mede-eigendom wordt 

gekenmerkt door haar georganiseerd karakter.  Bijgevolg is art. 815 BW hier niet van 

toepassing. 

 

                                                 
1
 J. EYLENBOSCH, C. ROBBE, Mede-eigendom, Algemene vergadering, Raad van beheer en Syndicus in 

appartementsgebouwen, Brussel, Auxis, 2000, 3. 
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 Gedwongen mede-eigendom 

Bepaalde goederen dienen uit hun aard zelf tot het gemeenschappelijk gebruik van meerdere 

onroerende goederen die een verschillende eigenaar hebben.  Er is geen verdeling mogelijk 

omwille van de aard of bestemming van het goed (Bv. een gemene muur).  De mede-

eigenaars zijn als het ware gedwongen om in onverdeeldheid te blijven.  De gedwongen 

mede-eigendom is dan ook georganiseerd en niet tijdelijk van aard.
2
   

 

3. Een bijzondere vorm van mede-eigendom is de appartementsmede-eigendom: het 

eigendomsrecht over een gebouw of groepen van gebouwen is verdeeld in kavels die enerzijds 

een privatief gedeelte en anderzijds een gemeenschappelijk gedeelte omvatten.  Bepalend zijn 

de gemeenschappelijke onroerende goederen.  Zonder deze goederen kunnen we niet over 

mede-eigendom spreken. Wie eigenaar is van een privatief gedeelte, is automatisch mede-

eigenaar van de gemeenschappelijke delen.
3
  In die zin is de mede-eigendom van deze 

gemeenschappelijke onroerende goederen dus “gedwongen”.
4
   

4. Naast de individuele belangen van elke hoofdgerechtigde op zijn privatieve kavel, 

manifesteren zich voor alle beperkt gerechtigden op de gemeenschappelijke delen 

samenlopende belangen.  Elk van de mede-eigenaars heeft baat bij een degelijk beheer en 

onderhoud van de gemeenschappelijke delen waarin ze participeren.  Het bestaan van de 

congruente belangen komt het best tot uiting in het samen vereffenen van de lasten.
5
  Het gaat 

om de onderlinge draagplicht, de bijdragen, de contributio van de mede-eigenaars in de 

gemene lasten.
6
 

Gezien de financiële belangen is een duidelijke regeling omtrent de verdeling van deze lasten 

niet onbelangrijk.  De appartementswet geeft de wettelijke bepalingen weer.  Voor elk 

gebouw vindt men de specifieke regeling van omslag der lasten in de statuten, het reglement 

                                                 
2
 J. HANSENNE, “De mede-eigendom. Wet van 30 juni 1994 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende 

de mede-eigendom”, De Gerechtsd., 1995, 82; D. MEULEMANS, Appartementsmedeëigendom, in Reeks Notariële 
Praktijkstudies, Antwerpen, Kluwer, 1996, 7-11. 
3
 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 87. 

4
 J. EYLENBOSCH, C. ROBBE, Mede-eigendom, Algemene vergadering, Raad van beheer en Syndicus in 

appartementsgebouwen, Brussel, Auxis, 2000, 4. 
5
 R. TIMMERMANS, Het onroerend goed in de praktijk, de gemeenschappelijke lasten en schulden bij 

appartementseigendom, Kluwer, 2007, 21. 
6
 STORME, M., Gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak (mandeligheid en 

Appartementsrecht) 2008-2009, 7-8 en http://webh01.ua.ac.be/storme/ZCR-appartementsrecht.pdf. 
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van mede-eigendom en de besluiten van de Algemene Vergadering.  Bij discussies kunnen de 

mede-eigenaars zich wenden tot de rechterlijke macht. 
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Afdeling 1: Historiek van het appartementsrecht en de 

verdeling van zijn lasten 

1.1. Oude tijden7 

5. Mede-eigendom is geen uitvinding van de moderne tijden. 

In de Oudheid, ten tijde van de eerste Babylonische Dynastie (2000 v. Chr.), is er reeds sprake 

van een contract waarin de verkoop wordt geregeld van het gelijkvloers van een huis waarbij 

de hogere verdiepingen eigendom bleven van de verkoper.  Het zijn de eerste tekenen van een 

vorm van mede-eigendom in een gebouw. 

6. De Romeinen erkenden in principe de mede-eigendom niet.  In het Romeins recht is de 

eigendom absoluut, unitair en monopolistisch.  Desalniettemin zijn er in bepaalde teksten 

sporen van een zeker mede-eigendomsrecht: onder Keizer Constantijn (303-337) bewoonden 

sommige mensen collectieve gebouwen, de insula.  Dit in tegenstelling tot de meeste 

Romeinen die een domus bewoonden, een individueel huis.                 

In de provincies ontwikkelt er zich een vorm van mede-eigendomsrecht onder invloed van de 

priesters van de stad Césarée die de horizontale onderverdelingen in sommige huizen 

regelden. 

7. In het oude Franse recht zijn sporen te vinden van het mede-eigendomsrecht in de 

coutumes van Auxerre, Bretagne, Berry, Nivernais, Normandië, Nantes en Orléans. 

Een doorbraak van het mede-eigendomsrecht zien we in de 18
e
 eeuw in de steden Rennes en 

Grenoble.                                 

Rennes werd in 1720 getroffen door een zware brand.  De heropbouw van de stad verliep 

uiterst moeizaam.  De inwoners zagen geen andere oplossing dan hun krachten te bundelen en 

in gemeenschap te bouwen waarbij elkeen recht had op een deel van het gebouw.  Grenoble 

zag zijn heil in de mede-eigendom door het specifiek karakter van de bouwgronden in de stad 

en een grote bevolkingsaangroei: de stad was volledig omwald waardoor de inwoners 

genoodzaakt waren in de hoogte te bouwen.  Buiten de omwallingen van de stad gaan wonen 

was om veiligheidsredenen niet aan de orde. 

                                                 
7
 C. MICHALOPOULOS, Pratique du droit de la copropriété, Les editions Juris Service, 1997, 30-33. 
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1.2. Code Napoléon 

8. De Code Napoléon kende in zijn oorspronkelijke versie geen regeling m.b.t. gedwongen 

mede-eigendom.  De wet kende enkel twee bijzondere toepassingen i.v.m. de juridische 

techniek van gedwongen mede-eigendom
8
: 

 - mandeligheid (art. 653 tot 673 BW, met uitzondering van art. 644 BW). 

 - eigendomsrecht per verdiepingen (vervat in art. 644 bis BW). 

Het art. 644 werd toegevoegd op initiatief van de Hoven van Beroep van Lyon en Grenoble.
9
  

Elke mede-eigendom kreeg een grote vrijheid om zijn werking te organiseren.  De rechters 

grepen enkel in wanneer de karakteristieken van de mede-eigendom met de voeten getreden 

werden.  Een algemene regeling omtrent de verdeling van de kosten en lasten was er niet. 

Gedurende de 19
de

 eeuw kraaide er geen haan naar het ontbreken van een wettelijke regeling.  

Het systeem van mede-eigendom was niet bekend bij de Belgische bevolking.  François 

Laurent zag de appartementsmede-eigendom op termijn zelfs verdwijnen.
10

  Tijdens het 

interbellum namen de appartementsmede-eigendommen een hoge vlucht door o.a. de aangroei 

van het stedelijk bevolkingscijfer, een nijpend woningtekort en schaarste aan bouwgrond. 

1.3. De wet van 8 juli 1924 

1.3.1. Wetsanalyse 

9. Met de wet van 8 juli 1924 tot herziening en aanvulling van de bepalingen van het BW over 

de mede-eigendom
11

 was België een van de eerste landen om een wetgeving op de 

appartementsmede-eigendom uit te werken.
12

   

De grondgedachte van de appartementswet was een dualistisch concept: enerzijds zijn er de 

privatieve gedeelten (kavels) die als hoofdzaak beschouwd worden, anderzijds de 

gemeenschappelijke gedeelten die een bijzaak (accessorium) vormen bij de hoofdzaak.  De 

                                                 
8
 C. ENGELS, “Krachtlijnen van de gedwongen medeëigendom en de appartementsmedeëigendom”, in H. 

CASMAN, C. ENGELS, D. MEULEMANS en C. VAN HEUVERSWYN, De gedwongen medeëigendom van gebouwen of 
groepen van gebouwen: recyclagedagen 1995 van de nederlandstalige raad van de Koninklijke federatie van 
Belgische notarissen, Gent, Mys § Breesch, 1995, 1. 
9
 C. MICHALOPOULOS, Pratique du droit de la copropriété, Les editions Juris Service, 1997, 3. 

10
 F. LAURENT, Principes de droit civil, Brussel, 1872, deel VII, nr. 487, 558-559. 

11
 Wet 8 juli 1924 tot herziening en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over mede-

eigendom, BS 13 juli 1924, 3554. 
12

 Frankrijk voorzag een regeling in 1938, Nederland pas in 1951. 
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gemeenschappelijke delen kunnen geen voorwerp zijn van eigendom.  Elke mede-eigenaar 

bezit het exclusief eigendomsrecht over zijn privatieve delen, en een mede-eigendomsrecht op 

de gemeenschappelijke delen. 

Bij elke kavel hoort, als accessorium (door natrekking bij de hoofdzaak), een aandeel in de 

gemeenschappelijke gedeelten, waaronder ook de grond of een zakelijk recht op de grond.  

Dit vormt een uitzondering op de algemene regels inzake natrekking.
13

 

De meeste landen volgen de dualistische opvatting, zo kent het Duitse recht het 

„Wohnungseigentum‟.   

Een aantal landen (bv. Nederland) volgen de monistische opvatting.  Hier gaat men ervan uit 

dat het volledige gebouw en de grond de hoofdzaak vormen en elkeen mede-eigenaar is van 

het volledige gebouw.  De mede-eigenaars genieten slechts van een uitsluitend recht op genot 

van hun privatief gedeelte. 

10. De eerste Belgische wetgeving was zeer beknopt.
14

  De wetgever voorzag in slechts twee 

bronnen: enerzijds drie paragrafen van één artikel ((oud) art 577bis §§9-11 BW) en anderzijds 

de akte die kon worden opgemaakt tussen de verschillende eigenaars.
15

  Tegenover de 

bondigheid van de wet stond een grote vrijheid voor de partijen om anders te bedingen.  Zo 

ontstond er een praktijk om een omschrijving te geven van de verdeling van het gebouw, de 

rechten en plichten van de mede-eigenaars vast te leggen en basisakten/reglementen van 

mede-eigendom op te stellen.
16

   

De wet van 8 juni 1924 had een suppletief karakter.  Juristen juichten de minimale wettelijke 

regeling toe.  De notariële praktijk had een belangrijke rol, bv. omschrijving van het statuut 

van een appartementsgebouw.
17

 

11. Problemen ontstonden toen de in de jaren ‟60 massaal gebouwde appartementscomplexen 

begin de jaren ‟90 verouderd bleken.  Disputen omtrent de rechten en plichten van mede-

                                                 
13

STORME, M., Gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak (mandeligheid en 
Appartementsrecht) 2008-2009,  8 en http://webh01.ua.ac.be/storme/ZCR-appartementsrecht.pdf., 8. 

14
 C. ENGELS, “Krachtlijnen van de gedwongen medeëigendom en de appartementsmedeëigendom”, in H. 

CASMAN, C. ENGELS, D. MEULEMANS en C. VAN HEUVERSWYN, De gedwongen medeëigendom van gebouwen of 
groepen van gebouwen: recyclagedagen 1995 van de nederlandstalige raad van de Koninklijke federatie van 
Belgische notarissen, Gent, Mys § Breesch, 1995, 4. 
15

 R. TIMMERMANS, “Naar een vernieuwd appartementsrecht”, T.App. 2003, afl. 3, 1. 
16

 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 11-12. 
17

 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1994, 82. 
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eigenaars bleken onoplosbaar en de rechtsonzekerheid voor hen nam toe.  De rechtspraak en 

rechtsleer kwamen niet tot éénduidige oplossingen waardoor een wetswijziging zich 

opdrong.
18

 

1.3.2. Omslag van de lasten 

12. Voor de omslag van de lasten voorzag de wetgever in twee regelingen, naargelang het 

over gewone of gedwongen mede-eigendom ging. 

In art. 577bis § 7 BW werden voor de gewone mede-eigendom de diverse lasten 

aangegeven waartoe de mede-eigenaars dienden bij te dragen, met name „de nuttige 

uitgaven tot behoud en tot onderhoud, alsook de kosten van beheer, de belastingen en 

andere lasten betreffende de gemeenschappelijke zaak‟.  In art. 577bis § 3 BW werd 

de verdeelsleutel bepaald: de mede-eigenaar behoorde bij te dragen naar verhouding 

van zijn aandeel.
19

 

Daarentegen werd voor de gedwongen mede-eigendom in art. 577bis § 9, lid 2 BW 

bepaald dat „de aan deze mede-eigendom verbonden lasten, inzonderheid de kosten 

van onderhoud, herstelling en vernieuwing, gedragen worden naar evenredigheid van 

de waarde van de hoofderven.
20

 

a) Het verschil tussen beide regelingen bestond erin dat de bijdrageplicht bij de gedwongen 

mede-eigendom zwaarder was.  Naast de kosten voor onderhoud moest men tevens de kosten 

van herstelling en vernieuwing dragen.
21

 

De verschillende regeling is te verklaren vanuit het feit dat de gewone mede-eigendom in de 

meeste gevallen tijdelijk van aard is, daar waar de gedwongen mede-eigendom in principe 

eeuwigdurend is.   

Wanneer de mede-eigendom tijdelijk en van voorbijgaande aard is, lijkt het 

verantwoord dat de mede-eigenaars enkele dienden in te staan voor de nuttige 

                                                 
18

 R. TIMMERMANS, Praktische handleiding voor bestuurders en bewoners van appartementsgebouwen, 
Antwerpen ,Kluwer, 1985, 23-29. 
19

 R. TIMMERMANS, Het onroerend goed in de praktijk, de gemeenschappelijke lasten en schulden bij 
appartementseigendom, Kluwer, 2007, 25. 
20

 R. TIMMERMANS, Het onroerend goed in de praktijk, de gemeenschappelijke lasten en schulden bij 
appartementseigendom, Kluwer, 2007, 25. 
21

 M. VILEYN, “Het appartementsrecht en de mede-eigendom”, TPR 1983, 24, nr. 22. 
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uitgaven, die strekten tot het behoud en het onderhoud van de gemeenschappelijke 

zaak.
22

 

De appartementsmede-eigendom daarentegen blijft voortbestaan zolang de 

appartementen bestaan.  Het is dan ook gerechtvaardigd dat de mede-eigenaars naast 

de kosten van onderhoud, ook instonden voor de kosten van herstelling en 

vernieuwing ingevolge gewijzigde maatschappelijke noden en behoeften.
23

 

b) Ook de verdeelsleutel was niet dezelfde. 

Bij gewone mede-eigendom droeg iedere mede-eigenaar, conform art. 577bis § 2 BW, 

op gelijke wijze bij als de deelgenoten. 

In het kader van de gedwongen mede-eigendom daarentegen vond de verdeling plaats 

volgens de waarde van de hoofderven, op basis van de aandelen in de 

gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw. 

c) Ten slotte moet vermeld worden dat de oude wettelijke regeling van suppletief recht was 

(art. 577bis § 1 BW) en een forfaitair karakter had. 

Partijen konden met name de wettelijke regeling naast zich neerleggen.
24

 

Een forfaitaire regeling is onbillijk in de mate dat een mede-eigenaar moet bijdragen in lasten 

waar hij geen genot kan van hebben.
25

  Zo kan het bijvoorbeeld niet dat de mede-eigenaars 

van het gelijkvloers moeten bijdragen in de kosten van de lift.
26

  Het zou billijker zijn indien 

bepaalde kosten ten laste van de mede-eigenaars gelegd worden op basis van de intensiteit of 

de frequentie van hun gebruik.
27

  De wetgever pikte dit op in de nieuwe wet van 30 juni 1994. 

                                                 
22

 R. TIMMERMANS, Het onroerend goed in de praktijk, de gemeenschappelijke lasten en schulden bij 
appartementseigendom, Kluwer, 2007, 27. 
23

 A. VAN OEVELEN, “De bijdrage van de mede-eigenaars van een appartementsgebouw in de 
gemeenschappelijke lasten en de aansprakelijkheidsregeling bij schade veroorzaakt aan of door 
gemeenschappelijke delen”, RW 1991-92, 273. 
24

 Cass. 10 april 1975, RW 1975-1976, 413 ; A. VAN OEVELEN, “De bijdrage van de mede-eigenaars van een 
appartementsgebouw in de gemeenschappelijke lasten en de aansprakelijkheidsregeling bij schade veroorzaakt 
aan of door gemeenschappelijke delen”, RW 1991-92, 274. 
25

 R. TIMMERMANS, Het onroerend goed in de praktijk, de gemeenschappelijke lasten en schulden bij 
appartementseigendom, Kluwer, 2007, 29. 
26

 TH. BOSLY, “Vers un nouveau régime de la copropriété”, Rev.not.b. 1992, 518.  
27

 H. CASMAN, Appartementenrecht. Notariële actualiteit. Zaken- en contractenrecht, die Keure, 1991, 20. 
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1.4. Wet van 30 juni 1994 

1.4.1. Wetsanalyse 

13. De bespreking ten gronde en amendering in de Kamercommissie voor Justitie vond plaats 

op 7 april 1993.
28

  Na goedkeuring in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 23 april 

1993, werd het wetsontwerp besproken door de Senaat.
29

  De Senaat keurde het wetsontwerp 

goed in plenaire vergadering op 9 juni 1994.  Vervolgens ging het wetsontwerp opnieuw naar 

de Kamer (in commissie op 10 juni 1994 en in plenaire vergadering op 21 juni 1994) waarna 

de wet op 26 juli 1994 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.
30

   

De wet trad in werking op 1 augustus 1995. 

De wet van 30 juni 1994 breidde de wettelijke regeling, beschreven in de art 577-2 tot 577-14 

BW, uit.  Bovendien kreeg de wet een dwingend karakter. 

14. De belangrijkste uitbreidingen waren de volgende
31

: 

 aan de Vereniging van Mede-eigenaars werd rechtspersoonlijkheid toegekend, wat 

hem in staat stelt om in rechte op te treden.  Hoewel uit de memorie van toelichting 

bleek dat de vereniging van mede-eigenaars een vereniging sui generis is
32

, kan de 

orgaantheorie toegepast worden.  De Vereniging heeft twee organen: de Algemene 

Vergadering en de syndicus (die de vereniging in rechte vertegenwoordigt).  Van 

belang voor de verdeling van de kosten, de lasten en het reservekapitaal is dat de 

Vereniging van Mede-eigenaars als rechtspersoon nu over een eigen vermogen 

beschikt; 

 er kwamen belangrijke voorschriften m.b.t. de eigendomsoverdracht van een kavel.  

Bij een eigendomsoverdracht binnen een appartementsmede-eigendom moeten er 

regelingen getroffen worden over de verdeling van de kosten, lasten en reservekapitaal 

tussen de overdrager en de koper; 

                                                 
28

 Parl. Stukken, Kamer, 1992-93, 851/7. 
29

 Parl. Stukken, Senaat, 1992-93, 712/1. 
30

J. EYLENBOSCH, C. ROBBE, Mede-eigendom, Algemene vergadering, Raad van beheer en Syndicus in 
appartementsgebouwen, Brussel, Auxis, 2000, II-III. 
31

 D. MEULEMANS, De invoering van een nieuw wettelijk statuut voor de appartementsmede-eigendom, A&B, 
1994, 3-10. 
32

 Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp betreffende medeëigendom, Parl.St. Kamer, 1993-94, 16. 
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 de verdeling van de bijdrage in de gemeenschappelijke lasten werd nader omschreven 

en de wet gaf de keuze tussen drie verdeelsleutels; 

 de tegenwerpelijkheid van de akten en beslissingen van de Vereniging van Mede-

eigenaars aan niet-eigenaars werd verzekerd.  Dit is van belang om o.a. discussies 

omtrent de omslag der kosten en lasten met toekomstige mede-eigenaars te vermijden; 

De wet werd opgesplitst in twee afdelingen: 

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

577-2 BW). 

Afdeling 2: Gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen (Art. 577-3 

tot art. 577-14 BW).  Afdeling 2 is op zijn beurt onderverdeeld in 5 onderafdelingen: 

Onderafdeling I: algemene bepalingen. 

Onderafdeling II: rechtspersoonlijkheid van de vereniging van mede-eigenaars. 

Onderafdeling III: organen van de vereniging van mede-eigenaars. 

Onderafdeling IV: rechtsvorderingen – openbaarheid – tegenstelbaarheid en 

overdracht. 

Onderafdeling V: dwingend karakter 

1.4.2. Omslag van de lasten 

15. De wet van 30 juni 1994 poneerde dat de kosten en lasten worden gedragen naar 

evenredigheid van de waarde van de privatieve delen.  In subsidiaire orde kon beslist worden 

de kosten en lasten om te slaan naar evenredigheid met het nut dat de gemeenschappelijke 

delen hebben voor elke privatieve kavel.  Ten slotte was het mogelijk beide criteria te 

combineren.  Deze regeling geldt nog altijd. 

a) Tussen beide criteria heerst een hiërarchie.  Oorspronkelijk gaf de wet de 

keuzemogelijkheid tussen enerzijds het criterium van waarde en anderzijds het criterium van 

nut.   

De Kamercommissie voor de Justitie zag in dat dit voor problemen kon zorgen in 

appartementsmede-eigendommen waar er voor de omslag van de lasten niets voorzien was.  
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Indien de mede-eigenaars geen regeling getroffen hadden, was nl. niet duidelijk welk 

criterium moest gevolgd worden.  Een amendement verhielp hieraan door te bepalen dat de 

lasten in hoofdorde verdeeld worden op grond van de waarde van ieder privatief gedeelte, en 

aanvullend op grond van het nut.
33

 

Immers, art. 577-3, lid 1 in fine BW bepaalt dat de gedwongen mede-eigendom niet wordt 

toegepast wanneer de aard van de goederen dit niet wettigt en de mede-eigenaars het eens zijn 

over deze afwijking.  Bij uitsluiting van art. 577-3 e.v. BW wordt het klassieke stelsel van 

gewone mede-eigendom toegepast, en zou men bij gebrek aan regeling principieel niet weten 

welke van de wettelijke criteria de bovenhand haalt.
34

 

Om dergelijke problemen op te lossen gaat het criterium van de waarde voor.
35

 

b) Een forfaitaire regeling was niet meer toegelaten.
36

  In art. 577-4 § 1 lid 3, 2° BW werd de 

verplichting opgelegd om in het reglement van mede-eigendom de criteria en 

berekeningswijze van de verdeling van de lasten weer te geven. 

De Franse appartementswet voorzag in zijn art. 10 van de Wet van 10 juli 1965 speciale (§ 1) 

en algemene lasten (§ 2).  In het eerste geval wordt het criterium van nut toegepast.  In het 

tweede geval het criterium van de waarde.   

De Belgische wetgever volgde hierin bij de wetswijziging van 1994.  Art. 577-2 § 9, lid 2 BW 

poneerde dat de lasten van de mede-eigendom ten opzichte van de mede-eigenaars in een 

verschillende verhouding bepaald kunnen worden.  Gezien de invoering van het nutscriterium 

is dit logisch.  De algemene lasten worden verdeeld onder alle mede-eigenaars, de bijzondere 

lasten worden verdeeld onder de mede-eigenaars die een nut halen uit een gemeenschappelijk 

deel (Bijvoorbeeld de lift, tuintje,…). 

c) Paragraaf 9 van art. 577-2 BW kreeg een dwingend karakter.
37

  Afwijkingen waren niet 

meer toegestaan. 

                                                 
33

 Verslag van de Commissie voor de Justitie van de Kamer door mevrouw DE ’T SERCLAES, Parl St. Kamer 1992-
93, nr. 851/7, 17. 
34

 R. TIMMERMANS, Het onroerend goed in de praktijk, de gemeenschappelijke lasten en schulden bij 
appartementseigendom, Kluwer, 2007, 32. 
35

 Verslag namens de Commissie voor de Justitie van de Senaat door de heer H. VANDENBERGHE 6 juni 1994, 
Parl.St. Senaat 1993-94, nr. 712/2, 6-7. 
36

 D. MEULEMANS, “De invoering van een nieuw wettelijk statuut voor de appartementseigendom”, Acc.Bedr.M. 
november 1994, 11, nr. 8. 

http://www.law.kuleuven.be/rechtsaf/index.phtml?fiche=3
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1.5. Wet van 2 juni 2010 

16. De toepassing van de wet van 30 juni 1994 heeft in de praktijk tot heel wat discussies 

geleid.  De creativiteit van de rechtspraak in combinatie met de open en pragmatische houding 

van de vrederechter, maakte veel oplossingen mogelijk.  Toch was er een ruime consensus om 

een wetswijziging te rechtvaardigen.
38

  Het doel van de wet van 2 juni 2010 bestond erin de 

appartementsmede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken.  

Solidariteit, transparantie en informatie, en een meer pragmatische houding  vormen de 

krachtlijnen van de wet van 2 juni 2010.
39

 

17. De verantwoordelijkheid van de mede-eigenaar wordt versterkt door een meer solidaire 

eigendomsuitoefening.  Zo worden onder meer striktere voorwaarden verbonden aan de 

volmachten, het verslag van de Algemene Vergadering wordt onmiddellijk goedgekeurd 

teneinde mogelijke rechtsvorderingen van mede-eigenaars tegen te gaan, een meer precieze 

regeling voor de stemprocedure, de mogelijkheid een vertaling van de documenten van de 

Algemene Vergadering te vragen,… .  De verhoogde solidariteit tussen de mede-eigenaars 

moet de kosten kunnen drukken. 

Om de transparantie te verhogen worden de taken van de syndicus uitgebreid.  Daarnaast 

moet een raad van mede-eigendom opgericht worden in elk gebouw of groep van gebouwen 

die ten minste twintig kavels telt.  Ten slotte wordt de informatieplicht van de notaris bij een 

kaveloverdracht strenger gemaakt. 

Om de mede-eigendom pragmatischer te maken wordt de mogelijkheid geboden om, in 

tegenstelling tot wat Cassatie in zijn arrest van 3 juni 2004
40

 bepaalde, deelverenigingen op te 

richten.  

1.6. Deelbesluit 

18. Uit de historiek van de appartementsmede-eigendom blijkt dat het appartementsrecht een 

jonge rechtstak is.  De code Napoléon wijdde onrechtstreeks slechts twee artikels aan de 

                                                                                                                                                         
37

 H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Beginselen van het Belgische Privaatrecht, V, Zakenrecht, III, Mede-eigendom, E. 
Story-Scientia, 1997, 206-207, nr. 89. 
38

 H. VANDENBERGHE, “Algemene beschouwingen bij de nieuwe appartementswet” in V. SAGAERT en A. VERBEKE 

(eds.), Het nieuwe appartementsrecht, een analyse van de hervorming door de Wet van 2 juni 2010, Brugge, Die 
Keure, 2010, 1, nr. 1. 
39

 A. VERBEKE, “Drie krachtlijnen voor een nieuw appartementsrecht”, TBO 2008, 172-176. 
40

 Cass. 3 juni 2004, Arr.Cass. 2004, 969. 
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mede-eigendom.  De Wet van 8 juli 1924 kan met zijn enkele beschouwingen evenmin als 

baanbrekend gezien worden. 

Pas sinds de Wet van 30 juni 1994 kunnen we spreken van een uitgewerkt appartementsrecht.  

De wettelijke regelingen moesten de discussies voor de rechter beperken en de Vereniging 

van Mede-eigenaars moest in staat gesteld worden om problemen intern op te lossen. 

De Wet van 2 juni 2010 poogt de zwakke punten van de Wet van 30 juni 1994 weg te werken.  

Ze levert echter geen fundamentele wijzigingen. 

In wezen moet de wetgever niet meer geven dan een wettelijk kader waarmee de mede-

eigenaars - en bij discussies de rechters – aan de slag kunnen.  Dit moet toelaten dat eindeloze 

discussies (en kosten) vermeden worden.   

Elk appartementsgebouw is namelijk zo specifiek dat algemene regelingen uit den boze zijn.  

Zo heeft bijvoorbeeld niet elk appartementsgebouw een lift.  Wanneer het 

appartementsgebouw wel een lift heeft, verschillen de kosten afhankelijk van het type lift.   

Ook de preferenties van de mede-eigenaars spelen een rol.  Indien men niet gebaat is met een 

poetsfirma die de gemene delen onder handen neemt, opteert men beter voor bijvoorbeeld een 

beurtrol onder de mede-eigenaars.   

Met enige verbeelding kunnen we stellen dat de wetgever de ruwbouw aflevert, de statuten en 

de Vereniging van Mede-eigenaars nemen dan weer de inrichting voor hun rekening.  Slechts 

wanneer de mede-eigenaars er intern (in de Algemene Vergadering) niet uitkomen, is er het 

wettelijk vangnet in de vorm van de Appartementswet.  
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Afdeling 2: de verdeling van de kosten en lasten 

19. Mede-eigenaars leven ten dele in gemeenschapsverhouding.  Men is eigenaar van zijn 

privatief gedeelte en mede-eigenaar van de gemeenschappelijke delen.  Alle mede-eigenaars 

dragen gezamenlijk een verantwoordelijkheid met betrekking tot de gemeenschappelijke 

zaken met, naast het beheer, de verplichting tot het leveren van bijdragen in de kosten en 

lasten van de Vereniging.
41

  In het algemeen zijn dit alle kosten en lasten, die de 

gemeenschappelijke delen treffen.   

Hiertoe behoren o.m.
42

: 

- alle onderhouds- en bewaringskosten, alle herstellingskosten aan de 

gemeenschappelijke delen en de administratiekosten ervan; 

- kosten van verwarming en elektriciteit van de gemeenschappelijke delen;  

- vergoedingen syndicus; 

 - eventueel erelonen advocaat en gerechtskosten bij betwistingen met derden; 

 - schadevergoedingen bij aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebouw; 

 - kosten bij heropbouw; 

- kosten verbonden aan de beslissing tot ontbinding van de Vereniging van Mede-

eigenaars; 

 - enz. 

20. De kosten slaan op de water (koud en warm), gas- en elektriciteitskosten, de kosten van 

onderhoud, verlichting en verwarming van de gemeenschappelijke delen, de kosten van 

beheer,…   

De lasten zijn alle belastingen en heffingen van Staat, Gemeenschap, Provincie, 

Gemeente,…
43

  

                                                 
41

 R. TIMMERMANS, “Enkele kanttekeningen bij de toekenning van aandelen bij appartementseigendom 
overeenkomstig de wet van 2 juni 2010”, T. App. 2010, afl. 3, 22. 
42

 L. WEYTS, “Model basisakte” in H. VANDENBERGHE, De nieuwe wet op de Appartementsmede-eigendom, 
referatenbundel van de studienamiddag, K.U. Leuven 4 november 1994, Leuven, Jura Falconis Libri, 1995, 142. 
43

 Y. MERCHIERS, “De nieuwe huurwet – De huurprijs – De kosten en lasten – De terugbetaling – De borgstelling 
en procedure”, RW 1983-1984, 2156, nr. 18. 
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In de rechtspraak en rechtsleer worden beide begrippen door elkaar gebruikt. 

2.1. Wettelijke bepaling 

21. In de oude wet werden de aan de mede-eigendom verbonden lasten, in het bijzonder deze 

van onderhoud, herstelling en vernieuwing, gedragen naar evenredigheid van de waarde van 

de hoofderven (art. 577bis § 9 lid 2 oud BW).
44

   

Een wijziging van de verdeling der lasten was wenselijk om tweeërlei redenen.
45

  Enerzijds 

betrof het een aanvullende regeling.  De mede-eigenaars konden opteren voor een andere 

verdeling dan de wettelijke regeling.  Anderzijds was de maatstaf van de waarde van de 

privatieve eigendom niet geheel van kritiek ontbloot.  Daar waar de notariële praktijk de 

lacunes niet kon opvangen, gaf de regeling aanleiding tot misbruik of vergissingen.
46

     

22. De wet van 30 juni 1994 bood oplossingen.   

Art. 577-2 § 9 lid 3 BW leert ons dat “de aan de mede-eigendom verbonden lasten, met name 

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

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

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

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

De partijen kunnen de waarde en het nut als criteria ook combineren.”  De mogelijkheid 

bepaalde kosten op te splitsen kan als billijker aanzien worden.   

De individuele mede-eigenaar heeft verder de mogelijkheid zich tot de rechter te wenden 

wanneer hij de wijziging van de verdeling van de aandelen of de wijziging van de verdeling 

van de lasten wenst te bekomen (art. 577-9 § 6 BW).   

Ten slotte voorzag de wetgever in het dwingend karakter van deze regel. 

23. Samengevat hebben de mede-eigenaars de keuze tussen drie criteria om de lasten te 

verdelen: 
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- criterium van de waarde van de privatieve delen; 

- criterium van het nut van de gemeenschappelijke delen en diensten voor elk van de 

privatieve delen; 

- een combinatie van waarde en nut. 

Wanneer de toepassing van de appartementswet is uitgesloten, worden de kosten van 

onderhoud vereffend volgens hetgeen is bepaald in de splitsingsakte.
47

 

2.1.1. Criterium van de waarde 

2.1.1.1. Waarde 

24. De gemeenschappelijke lasten worden omgeslagen tussen de mede-eigenaars naar 

evenredigheid van de respectieve waarde van elke privatieve kavel, d.w.z. van elk aandeel in 

de gemeenschappelijke delen, zoals omschreven in de basisakte.
48

   

25. De wetgever heeft het begrip „waarde‟ niet gedefinieerd.  De voorbereidende werken 

leveren ons een waslijst aan criteria om het begrip te duiden.  Er werd gesproken over de 

constructiewaarde, de verkoopwaarde en de gewogen waarde
49

.  De kadastrale waarde, de 

objectieve waarde, de realisatiewaarde, de generieke waarde, de potentiële waarde, de 

relatieve waarde, de evolutieve waarde, de waarde vastgesteld door een deskundige, de 

waarde opgenomen in de aangifte van de nalatenschap, de genegendheidswaarde, de geschatte 

waarde en de fluctuatiewaarde.
50

  

CROCKAERT en LEGER wezen erop dat een hele bibliotheek op zich niet zou volstaan om 

een sluitende definitie van de „waarde‟ te geven.
51

 

TIMMERMANS zegt dat de waarde, die de wet viseert, in feite het vastleggen van de interne 

verhouding is tussen de mede-eigenaars onderling.  Het gaat hier bijgevolg om de 

vergelijkende waarde die neergeschreven moet worden.  Principieel is het dan onverschillig 
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op welke basis die waarden vastgelegd worden.  Zolang de gebruikte parameters voor alle 

appartementen maar identiek zijn en tot een rechtvaardige, evenredige verdeling leiden.
52

 

26. Er kunnen zich divergenties voordoen als de vaststelling van de waarde zich op 

verschillende data voordoet, bijvoorbeeld als de kavels op een verschillend tijdstip worden 

aangekocht.  De waardebepaling mag niet beïnvloed worden door allerhande subjectieve 

elementen die later worden toegevoegd.  Derhalve moet men bij de waardebepaling rekening 

houden met de “naakte” waarde van de ruimtes, die aan de appartementseigenaars toekomen.  

De naakte waarde wordt gemeten op het ogenblik dat het appartement bewoonbaar geleverd 

wordt.
53

   

Het begrip bewoonbaarheid is ontleend aan de woningbouwwet.  Art. 9. van deze wet bepaalt 

dat de eindoplevering van het werk niet mag geschieden dan na verloop van een jaar sedert de 

voorlopige oplevering met dien verstande dat de eindoplevering van de gemeenschappelijke 

gedeelten, met inbegrip van de toegangen, reeds heeft plaatsgehad, zodat een normale 

bewoonbaarheid verzekerd is.  Onder normale bewoonbaarheid wordt de aanwezigheid van 

elektriciteit, sanitair en verwarming verstaan.   

Precies op het moment dat de privégedeelten bewoonbaar of gebruiksklaar zijn, zal men hun 

onderlinge waardeverhoudingen vastleggen.
54

  Dit is het meest objectieve peilmoment.
55

 

Om de onderlinge waardeverhouding tot uiting te brengen, zullen aandelen toegekend worden 

aan de privatieve delen. 

Samengevat kan gesteld worden dat bij de verdeling van de lasten volgens de respectieve 

waarde van elk privatief gedeelte, de kosten worden omgeslagen volgens de aandelen die elke 

mede-eigenaar in de gemeenschappelijke delen bezit.
56
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2.1.1.2. Toepassingen 

27. Zoals hoger vermeld
57

 ziet de wetgever het criterium van de waarde als hoofdcriterium.  

Het kan toegepast worden op twee categorieën lasten
58

: 

1) de kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing van gemeenschappelijke delen (Art. 

577-2 § 9, lid 3 BW). 

 het geraamte van het gebouw, waaronder de funderingen, de dragende muren, de 

steunkolommen, de betonplaten, de gevels, de balkenconstructies, de galerijen, de 

daken, de dakgoten, de dakbedekking, de schoorstenen, de rook- en ventilatiekanalen; 

 de waterdichting; 

 het hek- en traliewerk, de borstweringen, de (rol)luiken; 

 de entrees, de hallen, de gangen, de trappenhuizen, de (vlucht)trappen; 

 de plafonds en de afwerkingen, de bekleding van de vloeren van gemene delen; 

 de leidingschachten; 

 de leidingen voor afvoer van hemelwater, gootwater en fecaliën, de riolering; 

 de leidingen voor gas, elektriciteit, water, telefoon, audio- en videosignalen, vanaf de 

aansluitingen op de dienstleidingen tot aan de privégedeelten; 

 de huisbel en de drukknoppen, de installatie om de deur te openen, de videofoon, de 

brievenbussen; 

 de gemeenschappelijke verlichting en decoratieve elementen; 

 de brandbeveiliging, de bliksembeveiliging, de luchtbehandeling en ventilatie; 

 algemene bergingen, fietsenbergingen, bergingen voor vuilniscontainers; 

 de waterreservoirs, beplantingen, voetpaden, wegenis, omheiningen, ommuringen. 
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2) de kosten van behoud en beheer van de Vereniging van Mede-eigenaars (Art. 577-5 § 3 

BW). 

 de collectieve verzekering; 

 de kosten van organisatie van de Algemene Vergadering, de syndicus, de raad van 

beheer, de commissaris, adviseurs en deskundigen; 

 belastingen en taksen; 

 mogelijk loon van de huisbewaarder en/of bewaker(s); 

 loon van de werklieden (tuinman, klusjesman). 

2.1.2. Criterium van het nut 

28. De kosten kunnen worden omgeslagen naar evenredigheid van het nut dat de 

gemeenschappelijke delen voor elk van de privatieve delen hebben.  De grondslag hiervan 

staat in art. 577-2 § 9, lid 3 BW. 

Het criterium van nut is het subsidiaire criterium.  Het gaat om een conventionele afwijking 

van het hoofdcriterium.
59

 

2.1.2.1. Nut 

29. Het criterium van het nut is een innovatie van de wet van 30 juni 1994.  Voorheen speelde 

het geen rol of de ene mede-eigenaar meer of minder gebruik maakte van de 

gemeenschappelijke delen.  De vraag naar de mate van het nut van gebruik werd derhalve 

buiten beschouwing gelaten.
60

 

De zuivere toepassing van het waardecriterium zou tot onbillijkheden kunnen leiden.  Ter 

zake volstaat het melding te maken van de onderhoudskosten voor de lift voor de eigenaar(s) 

van het gelijkvloers
61

, de onderhoudskosten voor de trap voor de eigenaar(s) van het 

gelijkvloers, de verwarmingskosten voor de eigenaar van een winkel die niet aangesloten is 
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op een collectieve verwarmingsinstallatie, de onderhoudskosten van de tuin die uitsluitend 

door de bewoners van het gelijkvloers gebruikt wordt, de onderhoudskosten van een 

collectieve televisiemast voor de bewoners van het gebouw die geen televisietoestel 

bezitten.
62

 

30. Het nuttigheidscriterium beoogt een billijke verdeling van kosten waarin niet alle mede-

eigenaars op gelijke wijze baat bij hebben.
63

 

Het nut dat de privatieve delen uit de gemeenschappelijke delen en diensten halen, moet in 

objectieve zin begrepen worden.  Met het subjectieve nut dat een gemeenschappelijk deel 

voor een mede-eigenaar heeft, kan geen rekening gehouden worden.
64

  Zo kan er geen 

rekening gehouden worden met de stelling van partijen dat zij slechts gebruik maken van één 

trap en één lift in een appartementsgebouw
65

.  Evenmin volstaat de argumentatie dat een 

privatief gedeelte over een aparte ingang beschikt, los van de hoofdingang van het gebouw, 

om aan de bijdrage in de gemeenschappelijke lasten te ontkomen
66

. 

31. Concreet moet er gekeken worden naar het objectieve comfort dat door de 

gemeenschappelijke delen of voorzieningen aan elk privégedeelte structureel ter beschikking 

wordt gesteld
67

, zonder het effectief gebruik van die delen of voorzieningen in aanmerking te 

nemen
68

. 

2.1.2.2. Berekening 

32. Het criterium van nut dient zo objectief en nauwkeurig mogelijk berekend te worden.   

Gelet op het gebrek aan meetinstrumenten of registratiemogelijkheden zoals deze bestaan 

voor het meten van gemeenschappelijk water- of elektriciteitsverbruik, is de rechtbank van 

oordeel dat de verdeling van de kosten van de syndicus, de bank, de container, de 
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brandblusapparaten en de elektriciteit volgens het nutscriterium op de meest objectieve en 

nauwkeurige wijze kan gebeuren per appartement.
69

 

Bij omvangrijke appartementsgebouwen is het niet eenvoudig het nuttigheidscriterium aan te 

wenden.  De algemene toepassing van de lastenverdeling volgens de quotiteiten of waarde 

van elke privatieve kavel houdt altijd een (beperkte) discrepantie in tussen bepaalde voordelen 

en de eraan verbonden lasten voor de mede-eigenaars.  Gelet op de wisselwerking tussen de 

soorten voordelen en mede-eigenaars houdt zulks al zodanig geen onbillijkheid in.  In die zin 

werd de eis van een mede-eigenaar om het nutscriterium in de plaats van het waardecriterium 

te stellen afgewezen voor de vrederechter in Nieuwpoort.
70

  In casu wilde eiser niet 

tussenkomen in de kosten van vloerverwarming en waterverbruik. 

2.1.2.3. Toepassingen 

33. Van het nuttigheidscriterium zijn er in de praktijk verschillende toepassingen.
71

 

1) Kosten verbonden aan het objectief potentieel gebruik van gemeenschappelijke installaties.  

De beoordeling gebeurt in functie van de structurele ligging van de kavels.  Er wordt geen 

rekening gehouden met het effectieve gebruik van de gemeenschappelijke installaties.   

Het gebruik van de lift in een appartementsgebouw kan hier als voorbeeld gelden.
72

 

2) Kosten verbonden aan het registreerbaar gebruik van gemeenschappelijke installaties. 

Als voorbeeld kunnen o.a. de verwarmingskosten aangehaald worden, onder voorbehoud van 

de aanwezigheid van een collectieve verwarmingsinstallatie. 

3) De kosten van de trap (poetsen, schilderwerken, herstellingen aan trapleuningen, kosten 

verlichting,…) worden in beginsel omgeslagen onder alle mede-eigenaars, naar verhouding 

van hun aandeel in de gemeenschappelijke delen.  De trap is onmiskenbaar een noodzakelijk 
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element om de verschillende niveaus in een appartementsgebouw te bereiken.  Toch hoeven 

bepaalde mede-eigenaars niet bij te dragen in bepaalde gevallen
73

: 

- indien er meerdere trappen zijn in het appartementsgebouw die verschillende kavels 

bedienen, moeten de mede-eigenaars niet bijdragen in de kosten voor de trap die voor 

hen geen nut heeft; 

- garages die volledig buiten het appartementsgebouw gelegen zijn, ondervinden geen 

nut van de trappen binnen het appartementsgebouw.  De eigenaars van deze garages 

hoeven niet bij te dragen in de kosten voor de trap.  

4) De kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing van balkons, die tot de 

gemeenschappelijke delen gerekend worden, zijn in beginsel ten laste van alle mede-

eigenaars.   

Uit de statuten kan expliciet worden afgeleid of de balkons al dan niet tot de gemene delen 

van een gebouw moeten gerekend worden.  Het feit dat deze balkons zonder 

stedenbouwkundige vergunning zijn opgetrokken en nadat de statuten reeds waren opgesteld, 

tast het gemeenschappelijke of privékarakter ervan niet aan en a fortiori evenmin de verdeling 

van de lasten.  Alle lasten met betrekking tot de balkons dienen bijgevolg verdeeld te worden 

onder alle mede-eigenaars, daarin begrepen de kosten voor de regularisatie van de 

stedenbouwkundige vergunning.
74

 

Desalniettemin kan het reglement van mede-eigendom bepalen dat de kosten van bepaalde 

herstellingen, gericht naar de binnenzijde van het appartement, voor rekening zijn van de 

appartementseigenaars die exclusief het genot van een balkon hebben.  Wanneer bovendien in 

een appartementsgebouw niet alle privégedeelten over een balkon beschikken, dan zal de 

gemeentetaks die geheven wordt op balkons, ten laste van deze mede-eigenaars zijn die 

effectief over een balkon beschikken.
75

 

5) De kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing van dakterrassen worden vaak 

gesplitst in enerzijds de kosten die voor rekening van alle mede-eigenaars komen (zoals de 
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ruwbouw en de waterdichting), en anderzijds de kosten voor de gebruikers van de 

dakterrassen. 

Zo besliste de Vrederechter van Sint-Kwintens-Lennik dat de eigenaars van de 

dakappartementen de kosten van het normale onderhoud en de inrichting van het dakterras 

moeten dragen, meer bepaald alles wat zich boven de waterdichte afdeklaag van het terras 

bevindt.
76

  

Wanneer echter uit de splitsingsakte blijkt dat de terrassen privatief eigendom zijn en alsmede 

onderhouden en hersteld moeten worden door de betrokken eigenaar, dan is de beslissing van 

de Algemene Vergadering om de eigenaars van de dakappartementen aan de kosten van de 

renovatie te laten deelnemen, onrechtmatig.
77

 

Een terras is niet alleen dienstig voor het appartement, waartoe het behoort, maar dient ook als 

dak voor de onderliggende verdieping, waarop het is verankerd, alsmede voor de esthetiek 

van het gebouw.
78

  Terrassen maken een onlosmakelijk geheel uit van het 

appartementsgebouw
79

 en zijn verstrengeld met de betonconstructie welke de stevigheid van 

het gebouw waarborgt
80

.  Een terras is bouwkundig van essentieel belang voor de mede-

eigendom, ook al wordt het dagelijks gebruik van het terras aan één mede-eigenaar 

toebedeeld.
81

  Aldus zal ook de eigenaar van het gelijkvloers zonder terras in de kosten van 

renovatie van het terras, beschouwd als gemeenschappelijk, moeten tussenkomen.
82

 

2.1.3. Combinatie van waarde en nut 

34. Als laatste criterium staat een combinatie van waarde en nut open voor de mede-

eigenaars.  De Vrederechter in Gent bevestigde dit in een geval omtrent statuten die bepaalden 

dat het reglement van mede-eigendom geldig vermeldde dat één vierde van de 

verwarmingskosten ten laste valt van de mede-eigenaars volgens hun eenheden in de 

gemeenschappelijke delen, zelfs wanneer zij geen gebruik maken van de verwarming.  De 
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overige drie vierden worden verdeeld tussen de mede-eigenaars volgens het verbruik van de 

op de radiatoren geplaatste warmtemeters.
83

 

2.1.4. Synthese 

35. Uit de twee bovenstaande criteria kunnen we besluiten dat de lasten van een 

appartementsgebouw in twee categorieën kunnen ingedeeld worden: algemene en speciale 

lasten.
84

 

Deze indeling kan als volgt in een tabel gegoten worden: 

Algemene kosten/lasten Speciale kosten/lasten 

Kosten voor het behoud van de gemene delen Kosten die betrekking hebben op het gebruik 

van de gemene delen 

Verbonden aan de structuur van de gemene 

delen 

Verbonden aan het concrete gebruik van de 

gemene delen 

Niet kwantificeerbaar Kwantificeerbaar 

Verdeling volgens het criterium van waarde Verdeling volgens het criterium van nut 

 

36. QUIGNARD heeft geprobeerd een indeling van algemene en speciale lasten te maken.
85

  

Elke mogelijke kost heeft hij in één van de twee grote categorieën ondergebracht.  Dergelijke 

indeling probeert een volledig overzicht te geven.   

37. Evenwel lijkt het nuttiger een algemene synthese te creëren die de rechters toelaat om al 

dan niet een bepaalde kost/last onder een beperkte groep mede-eigenaars of alle mede-

eigenaars te verdelen. 
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2.2. Statuten 

2.2.1. Basisakte 

2.2.1.1. Vorm en inhoud 

38. Conform art. 577-4 § 1, lid 2 BW bevat de basisakte (of splitsingakte) de beschrijving van 

het onroerend geheel en van de privatieve en gemeenschappelijke delen, alsook de bepaling 

van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel is verbonden, 

waarbij voor die bepaling rekening wordt gehouden met de respectieve waarde van deze 

delen, die wordt bepaald in functie van de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de 

ligging van het privatieve deel, op grond van het met redenen omkleed verslag van een 

notaris, een landmeter-expert, een architect of een vastgoedmakelaar. 

Dit verslag wordt opgenomen in de basisakte (art. 577-4 §1, lid 3 BW). 

Men doet er goed aan het verslag aan te hechten en de aanhechting tevens te vermelden in de 

basisakte.  Dit biedt het voordeel dat het origineel zal bewaard worden onder de rang van de 

minuten van de notaris.  Bij betwisting kan een uitgifte voorgelegd worden aan de bevoegde 

rechter. 

39. Met de beschrijving van het onroerend goed wordt o.a. bedoeld aanduiding van de straat 

met de kadastrale gegevens, bijzonderheden betreffende de uitvoering van het gebouw, 

vermelding van de eigendomstitel van de eigenaar van het gebouw en vermeldingen over de 

vereniging van mede-eigenaars. 

De basisakte is eigenlijk een splitsingakte: ze brengt geen eigendomsoverdracht met zich mee 

maar enkel een wijziging in het eigendomsrecht zelf.  Bij een appartementsgebouw is een 

basisakte nodig om te komen tot een splitsing in kavels en zo te ontsnappen aan de 

monistische opvatting van natrekking van het gebouw door de eigenaar van de grond.
86

  Het is 

de aangestelde notaris die het gebouw zal opsplitsen in kavels. 

Bij de beschrijving van de privatieve en gemeenschappelijke delen speelt de wilsautonomie 

der partijen, zolang deze verenigbaar is met de aard van de delen.  In art. 577-3, lid 3 BW sluit 

de wet impliciet uit dat delen die uit hun aard gemeenschappelijk zijn in de basisakte tot 

privatief gebruik bestemd worden. 
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http://webh01.ua.ac.be/storme/ZCR-appartementsrecht.pdf


35 

 

2.2.1.2. Aandeel in de gemeenschappelijke delen 

2.2.1.2.1. Wetshistorisch87 

40. Bij de invoering van het Burgerlijk Wetboek in 1804 was enkel art. 644 BW relevant.  

Iedere bewoner van een gebouw was eigenaar van de door hem gebruikte gehele verdieping 

en droeg bij in de kosten van onderhoud en vernieuwing van de zaken waarvan alle eigenaars 

gebruik maakten. 

41. Met de invoering van de wet van 8 juli 1924 werd het artikel 644 BW afgeschaft.  De 

aandelen werden geacht evenredig te zijn met de waarde van de private kavels.
88

  De wet 

bevatte geen voorschrift omtrent de wijze waarop de waarde van het privégedeelte diende te 

worden bepaald.  Bij problemen brachten vooral praktijkoplossingen vrede in de 

gemeenschapsverhouding. 

42. De wet van 30 juni 1994 bracht weinig vernieuwing op vlak van de maatstaf voor 

bepaling van de aandelen.  De basisakte moest “de bepaling van het aandeel dat aan ieder 

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

bevatten.  Voor de vaststelling van de aandelen moesten enkele algemene beginselen in het 

oog gehouden worden
89

: 

 - objectief: een subjectieve maatstaf is niet meetbaar; 

- evenredig en op dezelfde wijze vastgesteld: resulterend uit onderlinge vergelijking 

van de privégedeelten; 

- originair: de aandelenwaardering wordt uitgevoerd op het moment van het opstellen 

van de splitsingsakte door de notaris en, na ondertekening van de bouwpromotor, 

wanneer de constructie rijp gemaakt is voor de overdracht van privégedeelten.
90

 

De wet van 2 juni 2010
91

 poogt meer duidelijkheid te brengen in de vaststelling van de 

aandelen. 
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2.2.1.2.2. Vaststelling aandelen  

43. Art. 577-4 § 1, lid 2 BW zegt dat bij de bepaling van het aandeel rekening wordt 

gehouden met de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatieve 

deel.
92

 

- De netto-vloeroppervlakte is het verschil tussen de bruto-vloeroppervlakte en de 

constructieoppervlakte, nl de vloeroppervlakte gemeten tussen de begrenzende 

bouwdelen.
93

  Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijke tussenverdiepingen in 

een private kavel: deze extra vierkante meters worden meegeteld.   

Met extra vierkante meters van een tuin wordt geen rekening gehouden.  Slechts het 

bebouwde gedeelte is van tel. 

- De bestemming bepaalt waarvoor het goed zal aangewend worden.  TIMMERMANS 

haalt hieromtrent twee voorbeelden aan.
94

   

Een appartement is constructief royaler aangekleed dan een garage, die enkel gevormd 

wordt door kale muren.  Een appartement zal bijgevolg een proportioneel hogere 

aandelenwaardering moeten krijgen omdat zij meer body en bouwtechnische 

voorziening heeft, zelfs als de oppervlakte gelijk is. 

De bestemming kan men daarnaast ook aftoetsen aan het onderscheid tussen een 

bedrijfsmatige en een niet bedrijfsmatige aanwending.  Een privégedeelte met een 

bedrijfsmatige bestemming zou wegens de gebruiksintensiteit een hogere 

aandelenwaardering moeten krijgen dan een eenvoudige woonflat. 

- De ligging situeert zich onder meer in de oriëntering, de verdieping, het zicht en de 

bezonning.
95

   

TIMMERMANS geeft aan dat dit criterium tot subjectieve waarderingen kan leiden.
96

  

Het hangt af van persoonlijke voorkeuren of er een groter aandeel moet toegekend 
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 Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren 
en transparanter te maken, BS 21 juni 2010. 
92

 R. TIMMERMANS , “Vernieuwde appartementswet.  Een eerste verkenning”, NJW 2010, p. 438, nr. 51 ; R. 
TIMMERMANS, “Enkele kanttekeningen bij de toekenning van aandelen bij appartementseigendom 
overeenkomstig de wet van 2 juni 2010”, T. App. 2010, afl. 3, 24-25. 
93

 Art. 3.6 Belgische norm NBN B 06-002 van juni 1983. 
94

 R. TIMMERMANS, “Enkele kanttekeningen bij de toekenning van aandelen bij appartementseigendom 
overeenkomstig de wet van 2 juni 2010”, T. App. 2010, afl. 3, 24-25. 
95

 V. WOLFCARIUS, “La participation aux charges de la copropriété” in in DEHAN, P., La copropriété, Brussel, 
Bruylant, 1985, 118. 



37 

 

worden aan een kavel met een mooi uitzicht, situering aan een hoofdweg, zuidelijk 

georiënteerd, enz.  Het is moeilijk subjectieve maatstaven eenstemmig toe te passen.
97

 

De bepaling van het aandeel in de gemeenschappelijke delen dient te gebeuren op grond van 

een met redenen omkleed verslag van een notaris, een landmeter-expert, een architect of een 

vastgoedmakelaar.  Dit verslag moet volgens de wet deel uitmaken van de basisakte. 

44. Het zou vanzelfsprekend onbegonnen werk zijn om voor de bestaande gebouwen de 

berekeningswijze van de aandelen en de lasten in overeenstemming te brengen met de nieuwe 

criteria.
98

  De wetgever voorziet in een uitgestelde inwerkingtreding door in art. 19 § 1, lid 2 

van de vernieuwde appartementswet te bepalen dat in afwijking van het eerste lid, art. 3, 

letters A) en B) slechts van toepassing is op de gebouwen waarvan de verdeling van het 

eigendomsrecht op de privatieve kavels, zoals bedoeld in art. 577-3, lid 1 van hetzelfde 

Wetboek, na de inwerkingtreding van deze wet gebeurt.  Alleen nieuwe splitsingsakten 

moeten rekening houden met de vernieuwde berekeningswijze van aandelen en lasten. 

2.2.1.2.3. Berekening 

45. Conform art. 577-4 § 1 lid 2 BW wordt aan iedere privatieve kavel een aandeel in de 

gemeenschappelijke delen toegekend.  Op die manier worden alle gemeenschappelijke delen 

onder alle privatieve kavels verdeeld en onder de vorm van een breukdeel kwantitatief 

bepaald.
99

  Het breukdeel komt overeen met de bepaling van de eenheden of duizendsten die 

aan iedere kavel worden verbonden en overeenstemmen met het aandeel in de 

gemeenschappelijke delen (bijzaak bij de hoofdzaak of kavel).   

46. De bepaling van het aandeel in de gemeenschappelijke delen kan omschreven worden als 

„de rekenkundige raming van de participatiegraad van een privatief gedeelte in de som van 

alle gemeenschappelijke delen‟.
100

  Concreet zullen aan iedere privatieve kavel aandelen 

worden toegekend op basis van hun onderlinge waarde, die niet in absolute cijfers moet 

worden uitgedrukt, en die mede bepaald wordt door de aard van de kavel (winkel, 
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appartement, kelder, autostaanplaats), door zijn oppervlakte en volume, en door zijn ligging 

(hoogte, oriëntatie, belichting, uitzicht enz.).
101102

  Het gaat hier om de relatieve waarde.   

Het begrip “waarde” wordt door de wet niet nader gepreciseerd.  Bij het opstellen van de 

basisakte heeft de notaris een controleplicht bij deze bepaling.  In de praktijk zal de 

aandelenverdeling worden opgesteld op basis van een verslag van een deskundige, dat meestal 

door de projectontwikkelaar wordt voorgelegd.
103

 

De verdeling van de quotiteiten is hoofdzakelijk recht evenredig met de oppervlakte van het 

privatieve gedeelte, wat objectief en ook logisch is: de totale kosten voor onderhoud en beheer 

van de gemeenschappelijke gedeelten worden omgeslagen in functie van de ruimte die men in 

dit gebouw inneemt.
104

 

In tegenstelling tot de Franse wetgeving vereist de wet niet dat er een rechtstreeks of streng 

evenredig verband zou bestaan tussen de waarde van de private kavel en het aandeel in de 

mede-eigendom.  Er wordt alleen gesteld dat er rekening moet gehouden worden met de 

respectieve waarde van het privatief gedeelte.
105

 

47. Ter verduidelijking een voorbeeld van de berekening van het aandeel in de 

gemeenschappelijke delen (Residentie Futura, Voetweg 2, 9000 Gent): 

Kavel Opp. m
2
 Jaarl te betalen  

1 425 121,59 € 

2 565 161,64 € 

3 1 032 259,25 € 
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4 500 143,05 € 

5 470 134,46 € 

6 425 121,59 € 

7 425 121,59 € 

8 460 131,60 € 

9 460 131,60 € 

10 575 164,50 € 

11 857 245,18 €  

12 500 143,05 € 

13 425 121,59 € 

14 1 032 295,25 € 

15 565 161,64 € 

16 1 116 319,28 € 

17 6 070 1736,57 €  

18 500 143,05 € 

19 575 164,50 € 

20 500 143,05 € 

TOTAAL 17 477 5000 € 

 

We zien in het voorbeeld dat de kost van 5000 Euro verdeeld wordt volgens sleutel 17 477.  

Elke privatieve kavel draagt bij in verhouding tot zijn aandeel in de gemeenschappelijke 

delen.  Kavel 1 bijvoorbeeld heeft 425/17 477
sten

 aandeel in de gemeenschappelijke delen.  
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48. De berekening van het aandeel in de gemeenschappelijke delen is om verschillende 

redenen van belang: 

 in de eerste plaats gebeurt op basis van het aandeel de verdeling van de kosten en 

lasten onder de mede-eigenaars.  Conform art. 577-2 § 9 derde lid BW worden de 

kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing omgeslagen naar evenredigheid van 

de respectieve waarde van elk privatief deel, of naar evenredigheid van het nut dat de 

gemeenschappelijke delen en diensten hebben voor elk van de privatieve delen.  Een 

combinatie van de criteria waarde en nut is ook mogelijk; 

 daarnaast zal iedere mede-eigenaar op de algemene vergadering van mede-eigenaars 

over een aantal stemmen beschikken dat overeenstemt met zijn aandeel in de 

gemeenschappelijke delen (art. 577-6 § 6 BW); 

 tot slot is het aandelenbegrip van belang bij de verdeling van aansprakelijkheid.  De 

tenuitvoerlegging van beslissingen waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt 

veroordeeld, worden gedaan op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar 

evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen (art. 577-5 § 4 BW). 

De schatting van de waarde van de kavels kan achteraf nog worden gewijzigd bij eenparig 

akkoord van alle eigenaars.
106

   

49. Conform art. 577-9 § 6 1° BW kan iedere mede-eigenaar aan de vrederechter vragen de 

verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke delen te wijzigen: 

 indien die verdeling onjuist is berekend; 

 of indien zij onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen. 

2.2.2. Draagwijdte statuten 

50. De statuten kunnen als het ware de grondwet van de mede-eigendom genoemd worden.  In 

tijd en ruimte zijn de statuten uiteraard beperkt, daar het enkel de huidige en toekomstige 

mede-eigenaars van het gebouw zullen zijn die met de statutaire bepalingen rekening moeten 
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houden.  Toch hebben de statuten een algemene draagwijdte, zolang ze niet ingaan tegen het 

dwingend karakter van de wet
107

.   

51. Dit werd bevestigd door de vrederechter in Etterbeek.
108

  De statuten van een appartement 

stipuleerden dat alle kosten van onderhoud en verbruik van gemeenschappelijke zaken door 

alle mede-eigenaars gedragen moesten worden naar verhouding tot hun aandelen in de 

gemeenschappelijke delen.  Belangrijk was dat wanneer dit regime een forfaitair karakter had 

voor alle uitgaven, behoudens uitzondering, deze bepaling een algemene draagwijdte heeft.  

In casu wenste de Vereniging van Mede-eigenaars de kosten voor onderhoud en werken aan 

de verwarming te verhalen op alle mede-eigenaars.  Een mede-eigenaar die enkel een garage 

in eigendom had, ging hier niet mee akkoord.  Argumenterend dat zijn garage niet verwarmd 

wordt, weigerde hij bij te dragen in de kosten voor de verwarmingsinstallatie.  De 

vrederechter stelde hem in het ongelijk: de statuten hebben een algemene draagwijdte. 

Ook wanneer uit de aankoopakte en splitsingsakte blijkt dat een garage integraal deel 

uitmaakt van de mede-eigendom, zullen de eigenaars van deze garage derhalve gehouden zijn 

door de successieve beslissingen van de Algemene Vergadering, inzonderheid deze 

betreffende het herstel van de bedaking van de garages.
109

 

2.2.3. Reglement van mede-eigendom 

52. In welke lasten in het bijzonder de appartementseigenaars moeten bijdragen, zal blijken 

uit het reglement van mede-eigendom.  Het komt toe aan de opsteller van de statuten om de 

wettelijke categorieën van lasten te concretiseren in elk bijzonder geval.
110

 

Zo zal bijvoorbeeld een appartementsgebouw, bestaande uit vier appartementen, 

beperktere kosten kennen dan een appartementsgebouw met zestig appartementen. 

53. Art. 577-4 § 1, vierde lid BW stelt dat het reglement van mede-eigendom moet bevatten: 

1° de beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de 

privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten; 
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Het gaat hier hoofdzakelijk over het opleggen van regels ter eerbiediging van de bestemming 

en de standing van het gebouw en ter beveiliging van goed nabuurschap onder de 

verschillende mede-eigenaars.
111

 

2° de met redenen omklede criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de 

lasten; 

Hier doelt de wetgever op de verdeelsleutels voor de bijdragen in de gemeenschappelijke 

lasten.  Concreet komt dit erop neer dat men de lasten in twee splitst.  Men voert een 

onderscheid door tussen algemene lasten, over alle mede-eigenaars om te slaan, en bijzondere 

lasten.  De laatste worden onder een beperkt aantal mede-eigenaars verdeeld.
112

 

Opvallend is dat de grondslag voor de criteria en berekeningswijze van de verdeling van de 

lasten in het reglement van mede-eigendom moet worden opgegeven.  Men zal derhalve 

gedetailleerd aanwijzen welke gemeenschappelijke lasten verdeeld worden volgens de 

aandelen en welke volgens het nuttigheidscriterium.
113

 

Art. 577-4 § 1, 3°, 4° en 5° BW zijn slechts in beperkte mate relevant voor de verdeling van 

de kosten en lasten.  Zij bevatten de regels betreffende de organisatie van de Algemene 

Vergadering (3°), de regels omtrent de benoeming van de syndicus (4°) en de jaarlijkse 

periode waarbinnen de Algemene Vergadering plaatsvindt (5°). 

2.2.4. Rol van de notaris 

54. De notaris moet werk maken van het corpus van de statuten, zijnde de basisakte en het 

reglement van mede-eigendom.  Als auteur van de splitsingsakte dient de notaris er zorg voor 

te dragen dat alle bedingen van de basisakte en het reglement van mede-eigendom 

beantwoorden aan de vernieuwde appartementswet.
114

 

De gemeenschapsverhouding zal in de basisakte gekwantificeerd moeten worden d.m.v. 

aandelen.  De notaris zal tevens de verplichte bepalingen in het reglement van mede-
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eigendom opnemen.  Aangezien arbitragebedingen voor niet geschreven worden gehouden, 

zal de notaris erop toezien dat zij niet in het reglement van mede-eigendom voorkomen. 

Door partijen voor te lichten en hun wens wetsconform te vertalen in een authentieke akte, 

tracht de notaris geschillen in de toekomst te vermijden en aldus rechtszekerheid aan zijn 

cliënten te bieden.
115

  De notaris moet de kwaliteiten in zich verenigen welke voor een goede 

beroepsuitoefening en voor een professionele dienstverlening vereist zijn.
116

 

Het is de notaris die de notariële akte moet opstellen, niet de cliënten.  Wanneer er zich 

schade voordoet uit een door de notaris verleden foutieve bepaling, zal hij deze schade 

moeten vergoeden, zelfs wanneer hij zich gebaseerd heeft op een ontwerp van de partijen.
117

 

55. Op de notaris rust een onderzoeks- (actieve controle van de informatie
118

), voorlichtings- 

(over de juridische betekenis van bepaalde wettelijke en decretale verplichtingen
119

), en 

waarschuwingsplicht (voor de wezenskenmerken van de appartementseigendom, o.a. het 

onderscheid tussen privé- en gemene delen en tussen bijzaken en aanhorigheden
120

).  Wanneer 

een projectontwikkelaar zich echter uitgeeft voor een gerenommeerd speculant en promotor, 

kan deze niet alle verantwoordelijkheid op de notaris afschuiven.
121

 

56. Met de nieuwe wet van 2 juni 2010 moeten de basisakten aangepast worden aan de 

nieuwe wetgeving.  Het is de syndicus die binnen het jaar na de inwerkingtreding van de 

nieuwe wet een aangepaste versie van de bestaande basisakte, het reglement van mede-

eigendom en het huishoudelijk reglement voorlegt aan de Algemene Vergadering.  Voor 

zover de Algemene Vergadering op hetzelfde of een later tijdstip geen wijzigingen aanbrengt 

aan de basisakte, is voor de aangepaste tekst van het reglement van mede-eigendom geen 

authentiek akte vereist (Art. 19 § 2 van de wet van 2 juni 2010). 
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57. Indien de notaris verzuimt zijn verplichtingen na te komen, kan hij burgerrechtelijk 

aansprakelijk gesteld worden.  Daarnaast loopt hij het gevaar tuchtrechtelijk of zelfs 

strafrechtelijk gesanctioneerd te worden.
122

 

2.3. Actoren 

2.3.1. Algemene Vergadering 

58. De Algemene Vergadering is het belangrijkste orgaan van de Vereniging van Mede-

eigenaars.  Zij beschikt over een volheid van bevoegdheid om alle daden van behoud en 

beheer van de mede-eigendom te stellen.  De wet geeft geen beschrijving van de 

bevoegdheden van de Algemene Vergadering.  Dit gebeurt in de statuten.  Elke mede-

eigenaar zetelt van rechtswege in de Algemene Vergadering. 

59. Bij een onvoorziene omstandigheid of bij hoogdringendheid kan een buitengewone 

Algemene Vergadering samengeroepen worden, bijvoorbeeld bij een brand of zware 

waterschade in het gebouw. 

2.3.1.1. Stemming bij meerderheid van drie vierden. 

60. De Algemene Vergadering beslist, conform art. 577-7 § 1, 1° BW, bij meerderheid van 

drie vierden van de stemmen: 

a) “over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, gebruik of het 

beheer van de gemeenschappelijke delen betreft.” 

b) “over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van 

die waarover de syndicus kan beslissen.” 

De Algemene Vergadering zal over het algemeen slechts tot werken overgaan wanneer 

de kosten-batenanalyse positief uitvalt. 

c) “in elke mede-eigendom die minder dan twintig kavels telt, met uitzondering van 

kelders, garages en parkeerplaatsen, over de oprichting en samenstelling van een raad 

van mede-eigendom.” 
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De raad van beheer, zoals bepaald in het oude art. 577-7 § 1, 1°, c) BW wordt 

vervangen door de raad van mede-eigendom.  De raad van beheer werd in de praktijk 

vaak als het dociele verlengstuk van de syndicus
123

 of als diens hulpje of klusjesman
124

 

beschouwd.
125

  

d) “over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging 

verplicht is, behalve voor de in art. 577-8 § 4, 4° BW bedoelde daden.” 

Met deze nieuwe bepaling wenst de wetgever dat de Algemene Vergadering bij het 

uitbesteden van werken met een zeker financieel belang een financiële drempel oplegt, 

bijvoorbeeld 3 000 Euro.  Op die manier wordt de vrijheid van de syndicus om gelijk 

welk contract te sluiten ingeperkt.
126

 

Teneinde de werking van de mede-eigendom niet buitensporig te verzwaren moet de 

Algemene Vergadering vastleggen vanaf welk bedragen mededinging verplicht is.  De 

syndicus moet hiermee geen rekening houden wanneer hij dringende daden van 

behoud moet uitvoeren. 

e) “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.” 

TIMMERMANS ziet deze bepaling als een reactie van de wetgever op het arrest van 

het Hof van Cassatie van 1 april 2004
127

 waarbij werd gesteld dat de Algemene 

Vergadering van de Vereniging van Mede-eigenaars slechts de bevoegdheid heeft om 

te beslissen over werken betreffende die gedeelten van gebouwen waarvan vastgesteld 

is dat ze niet privatief zijn.
128

 

Het komt vaak voor dat problemen met privatieve kavels hun weerslag hebben op de 

gemeenschappelijke delen of op de mede-eigendom in het algemeen.  De belangen van 

de andere mede-eigenaars kunnen in deze gevallen geschaad worden.  Daarom wordt 

aan de Vereniging van Mede-eigenaars de mogelijkheid gegeven te beslissen over 
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werkzaamheden aan privatieve delen die door de Vereniging van Mede-eigenaars 

kunnen uitgevoerd worden.
129

 

Wanneer bijvoorbeeld werkzaamheden in een private kavel tot onstabiliteit van het 

gehele gebouw leiden, kan de Algemene Vergadering bij drie vierden meerderheid 

beslissen tot herstel van de private kavel in de vorige toestand. 

2.3.1.2. Stemming bij meerderheid van vier vijfden. 

61. De Algemene Vergadering beslist, conform art. 577-7 § 1, 1° BW, bij meerderheid van 

vier vijfden van de stemmen: 

a) “over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de 

verdeling van de lasten van de mede-eigendom.” 

b) “over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel ervan.” 

c) “over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd 

gedeelte in geval van gedeeltelijke vernieling.” 

d)  “over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om 

gemeenschappelijk te worden.” 

e) “over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen.” 

Er kan bijvoorbeeld besloten worden tot de aankoop van een aangrenzend perceel 

grond om er een parking voor de bewoners van te maken of de aankoop van een 

privékelder in het appartementsgebouw zelf om er een gemeenschappelijk lokaal van 

te maken.
130

  Als een stuk gemeenschappelijke grond voor de mede-eigendom geen 

nut meer heeft, kan het wenselijk zijn om dat stuk te verkopen aan een buur of 

geïnteresseerde derde.  Om tot aankoop of verkoop van een gemeenschappelijk deel te 

komen, moet een hele procedure doorlopen worden.
131
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2.3.1.3. Stemming bij eenparigheid 

62. Er wordt conform art. 577-7 § 3, lid 1 BW met eenparigheid van stemmen van alle mede-

eigenaars beslist over elke wijziging van verdeling van de aandelen van de mede-eigendom, 

alsmede over elke beslissing van de Algemene Vergadering betreffende de volledige 

heropbouw van het onroerend goed. 

63. Een belangrijke nieuwigheid sinds de wetswijziging van 2 juni 2010 is dat als werken of 

daden van verwerving of beschikking door de Algemene Vergadering beslist worden bij de 

door de wet vereiste meerderheid (vier vijfden), de wijziging van de verdeling van de 

aandelen van de mede-eigendom bij dezelfde meerderheid wordt beslist (Art. 577-7 § 3, lid 1 

BW). 

De opzet van deze bepaling is te vermijden dat een hoofdbeslissing, die ook een herverdeling 

van de aandelen noodzakelijk maakt, niet kan uitgevoerd worden bij gebreke aan 

eensgezindheid over de secundaire beslissing, nl. de wijziging van de verdeling van de 

aandelen, welke in beginsel steeds met eenparigheid moet beslist worden.  Om pragmatische 

redenen worden in deze hypotheses de aandelen gewijzigd volgens het stemquorum van de 

hoofdbeslissing.
132

  

2.3.1.4. Besluitvorming 

2.3.1.4.1. Individuele belangen m.b.t. de kosten en de lasten 

64. Op de Algemene Vergadering worden de individuele opinies van de mede-eigenaars 

vertolkt.  Die verschillende opinies worden, in hun geheel genomen, als besluiten van de 

Vereniging van Mede-eigenaars voorgesteld.  De vermeende collectieve wil absorbeert a.h.w. 

de individuele wilsuitingen.
133

  Bovendien kunnen sommige beslissingen genomen worden 

met een meerderheid van drie vierden
134

 of vier vijfden
135

 van de stemmen.  Slechts over 

zwaarwichtige beslissingen wordt beslist bij eenparigheid van stemmen van alle mede-

eigenaars
136

.   
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65. Rechtseconomisch valt er iets te zeggen over de besluitvorming.  Onder de mede-

eigenaars heb je mensen van allerlei pluimage die elke hun eigen preferenties willen 

doordrukken:   

- Vermogende mede-eigenaars zullen bijvoorbeeld sneller beslissen tot 

verbeteringswerken dan minder gegoede mede-eigenaars.   

- De bewoners van de bovenste verdiepingen maken meer gebruik van de lift en 

hebben bijgevolg meer belang bij de werking van een goed werkende lift.
137

   

- De bewoners die vlak naast de afvalcontainers wonen zullen sneller beslissen tot het 

frequenter verwijderen van het afval door een afvalmaatschappij.   

- Eigenaars van een ondergrondse parkeergarage zullen sneller de vervanging van de 

automatische garagepoort op de agenda zetten dan eigenaars die geen ondergrondse 

parkeergarage in eigendom hebben. 

De mede-eigenaars streven over het algemeen slechts materiële eigenbelangen na.  Een 

overdreven solidariteit of altruïsme zal men niet gauw aantreffen.  Het zijn derhalve 

doorgaans de materiële eigenbelangen van de mede-eigenaars die bij de stemming de doorslag 

zullen geven.  Ook het profijt speelt vaak een doorslaggevende rol: hoe minder geld wordt 

gespendeerd, hoe meer sommige leden van de Algemene Vergadering glunderen en voldaan 

zijn.
138

 

66. De wetgever en de rechtspraak voelen aan dat hier mogelijk misbruiken kunnen ontstaan.  

De wetgever voorziet dan ook in een bepaling die bepaalt dat wanneer een minderheid van de 

mede-eigenaars de Algemene Vergadering op onrechtmatige wijze belet een beslissing te 

nemen met de door de wet of de statuten vereiste meerderheid, iedere benadeelde mede-

eigenaar zich eveneens tot de rechter kan wenden, zodat deze zich in de plaats van de 

Algemene Vergadering kan stellen en in haar plaats de vereiste beslissing kan nemen (Art. 

577-9 § 7 BW). 
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De Vrederechter van Kontich oordeelde in deze zin door zich in de plaats te stellen van de 

Algemene Vergadering en de uitvoering van terraswerken te bevelen, conform art. 577-9 § 7 

BW.  Op de Algemene Vergadering besliste een minderheid (33,02% tegen 66,98%) om 

terraswerken niet uit te voeren, ondanks een technisch verslag waaruit de absolute noodzaak 

van de uitvoering van de werken bleek.
139

 

2.3.1.4.2. Onredelijk besluitvorming of ommisiebesluiten 

67. Vroeger gold er geen verplichting om het individueel stemgedrag van mede-eigenaars op 

de Algemene Vergadering te meten en in de notulen bij te houden.
140

  Behoudens degenen die 

op de Algemene Vergadering zelf aanwezig waren, wisten buitenstaanders doorgaans niet 

welke mede-eigenaars openlijk een opinie hadden uitgedrukt, welke motieven in het 

beslissingsproces hadden gespeeld, welke eigenaars een bepaald besluit hadden afgedwongen 

en welke zich er tegen hadden verzet.
141

  Nochtans kan dit nuttig zijn om mogelijke schade-

eisen t.o.v. individuele mede-eigenaars te weerleggen.   

68. Sinds de wetwijziging van 2 juni 2010 is duidelijk bepaald dat het de syndicus is die de 

notulen opstelt van de beslissingen, genomen door de Algemene Vergadering, met vermelding 

van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd 

of zich hebben laten onthouden (Art. 577-6 § 10 lid 1 BW). 

De verstrengeling van het stemrecht (geeft ook macht) met materiële eigenbelangen en eigen 

profijt en de beperkte participatiegraad van de leden kan ertoe leiden dat vele beslissingen van 

de Vereniging van Mede-eigenaars op broze wijze tot stand komen.  Desondanks moeten de 

leden bij de besluitvorming hun verantwoordelijkheid nemen.  Dit impliceert dat het 

stemrecht met zorgvuldigheid, oplettendheid en zorgzaamheid moet worden uitgeoefend, met 

bijzondere aandacht voor de vereisten van legaliteit, objectiviteit en verenigingsbelang.
142

 

69. De Vereniging moet zich houden aan stedenbouwkundige en wettelijke voorschriften, 

zoals o.a. het KB van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften
143

, de Ordonnantie 
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van 14 juni 2001 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de stortkokers voor het 

verwijderen van huishoudelijk afval
144

, het Besluit van 5 december 2003 van de Vlaamse 

Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming- en beheer
145

 en 

de Discriminatiewet van 25 februari 2003
146

. 

Bij ongevallen die het gevolg zijn van obstructief gedrag of stilzitten van de Vereniging of 

bepaalde leden (louter het gevolg van het laten primeren van eigenbelang), kan de Vereniging 

van Mede-eigenaars aansprakelijk gesteld worden op grond van art. 1382-1383 BW voor 

kennelijk onredelijke besluitvorming. 

Wanneer beslist werd om de renovatie van bijvoorbeeld de lift of de trapleuningen uit te 

stellen, zal het bij een ongeval de Vereniging van Mede-eigenaars zijn die de 

verantwoordelijkheid draagt.  

2.3.2. Syndicus 

2.3.2.1. Uitvoering beslissingen, bewarende maatregelen, daden van 

voorlopig beheer en vertegenwoordiging 

70. De syndicus moet de beslissingen die de Algemene Vergadering heeft genomen, uitvoeren 

en laten uitvoeren (Art. 577-8 § 4, 3° BW). 

De wetgever voegde met de recente wetswijziging de woorden “die de Algemene 

Vergadering heeft genomen” toe.  In de oude wettekst werd niet verwezen naar de Algemene 

Vergadering.
147

 

De syndicus dient alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te 

stellen (Art. 577-8 § 4, 4° BW). 

71. Bij het achterwege blijven van betaling van de door de Algemene Vergadering van de 

Vereniging van Mede-eigenaars vastgestelde periodieke en saldibijdragen, zal de syndicus, na 
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de nalatige appartementseigenaar enige malen te hebben aangemaand, de zaak in handen van 

een advocaat geven om via een gerechtelijke procedure betaling af te dwingen.
148

 

Behoudens enige statutaire beperking, heeft de syndicus geen voorafgaande toelating nodig 

van de Algemene Vergadering om deze vordering in te stellen.
149

  Dit betekent niet dat de 

syndicus autonoom kan bepalen weke lasten van de mede-eigenaars kunnen gevorderd 

worden.  Een formele beslissing van de Algemene Vergadering is vereist. 

De Vereniging van Mede-eigenaars wordt, zowel in rechte als voor het beheer van de 

gemeenschappelijke zaken, vertegenwoordigd door de syndicus (Art. 577-8 § 4, 6° BW). 

72. Als de syndicus zijn bovenvermelde bevoegdheden naar behoren uitvoert, kunnen de 

kosten voor de Vereniging van Mede-eigenaars gedrukt worden.  Als er zich rond het 

appartementsgebouw problemen voordoen, kan de syndicus snel en doortastend optreden om 

verdere moeilijkheden en eventuele schade binnen de perken te houden.  Het is namelijk niet 

evident om snel een Algemene Vergadering bijeen te roepen. 

2.3.2.2. Bevoegdheden m.b.t. de Algemene Vergadering 

2.3.2.2.1. Meedelen datum Vergadering 

73. De syndicus heeft conform art. 577-8 § 4, 8° BW de opdracht aan elke persoon, die het 

gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de Algemene 

Vergadering geen stemrecht heeft, de datum van de vergadering mee te delen om hem in staat 

te stellen schriftelijk zijn vraag of opmerkingen met betrekking tot de gemeenschappelijke 

delen te formuleren.  Deze zullen als zodanig aan de vergadering worden medegedeeld.   

Aldus hebben bijvoorbeeld huurders, die geen lid zijn van de Algemene Vergadering de 

mogelijkheid om vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de gemeenschappelijke delen 

te formuleren op de Algemene Vergadering.
150
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74. In de vernieuwde Appartementswet is bepaald dat de mededeling wordt aangeplakt op een 

goed zichtbare plaats in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, zoals de entree, 

inkomdeur, inkomzaal, de deur van de lift, de trapzaal,… .
151

  De praktijk leerde dat de 

syndicus vaak moeilijkheden ondervond om de persoonsgegevens op te sporen van alle 

personen die bij de mede-eigendom betrokken zijn.
152

  De Veurnse Vrederechter had zich 

reeds in deze zin uitgesproken in zijn vonnis van 6 maart 2003.
153

 

Het is van belang dat iedere mede-eigenaar op de hoogte wordt gesteld van de komende 

Algemene Vergadering.  Zo kan hij/zij bijvoorbeeld op tijd agendapunten toevoegen en 

mogelijke problemen die verband houden met het appartementsgebouw signaleren.  Indien 

een mede-eigenaar niet of incorrect op de hoogte werd gesteld van de Algemene Vergadering 

heeft zij niet de kans gehad zich uit te spreken over bepaalde keuzes i.v.m. het gebouw.  

Bovendien zou diezelfde mede-eigenaar bepaalde beslissingen kunnen aanvechten waardoor 

er nodeloos proceskosten zouden gemaakt worden. 

2.3.2.2.2. Bijwerken persoonsgegevens 

75. Volgens art. 577-8 § 4, 16° BW dient de syndicus tevens de lijst en de persoonsgegevens 

bij te werken van wie gerechtigd is deel te nemen aan de beraadslagingen van de Algemene 

Vergadering.  Verder bezorgt hij aan de mede-eigenaars en de notaris, indien zij erom 

verzoeken, de naam, het adres, de gedeelten en de referenties van de kavels van de andere 

mede-eigenaars. 

2.3.2.2.3. Opstellen notulen 

76. De syndicus dient de notulen op te stellen van de beslissingen die werden genomen door 

de Algemene Vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de 

mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden (Art. 577-6 § 10, lid 1 

BW). 

De syndicus is als enige bevoegd voor de notulering.  Voorheen zei de wet niets over de 

concrete inhoud van de notulen of over de termijn voor het opstellen ervan.
154

  Met de 

wetswijziging van 2 juni 2010 kwam hier verandering in. 
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Het belang van deze wijziging bestaat erin dat alleen mede-eigenaars met een oppositioneel 

belang de besluiten van de Algemene Vergadering mogen aanvechten.
155

 

Het spreekt voor zich dat nodeloze proceskosten vermeden worden.  Verder kan het 

stemgedrag in deze notulen van belang zijn wanneer er zich schadegevallen voordoen en 

bepaalde mede-eigenaars niet wensen deel te nemen in de kosten omdat ze op de Algemene 

Vergadering de noodzaak tot herstel reeds hadden opgeworpen. 

2.3.2.2.4. Opname notulen in het register 

77. De syndicus neemt binnen de dertig dagen na de Algemene Vergadering de notulen op in 

het register bedoeld in art. 577-10 § 3 BW en bezorgt deze binnen dezelfde termijn aan de 

mede-eigenaars en andere syndici (Art. 577-6 § 12, lid 1 BW).   

Door deze verplichte opname kunnen de mede-eigenaars binnen relatief korte termijn 

ingelicht worden over de beslissingen van de Algemene Vergadering. 

Wanneer de mede-eigenaar de notulen binnen deze termijn niet heeft ontvangen, stelt hij de 

syndicus hiervan schriftelijk op de hoogte (lid 2).
156

 

Voor wie afwezig of niet vertegenwoordigd was, wie tegen de besluiten heeft gestemd of zich 

heeft onthouden, is de ontvangst van de notulen het vertrekpunt van reflectie en eventuele 

actie bij de rechtbank.
157

 

2.3.2.3. Mogelijkheid inzage 

78. De syndicus moet het de mede-eigenaars mogelijk maken inzage te nemen in alle niet 

private documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn 

bepaald in het reglement van mede-eigendom, of door de Algemene Vergadering, en met 

name, via een internetsite (Art. 577-8 § 4, 11° BW). 

Door deze bepaling zullen de mede-eigenaars sneller kennis kunnen nemen van de niet-

private documenten van de mede-eigendom.  Elke syndicus zal over een website beschikken 

waarop elke mede-eigenaar via een beveiligde toegang en een paswoord
158

 de databank van 

de syndicus zal kunnen raadplegen om de administratieve en financiële stukken van de 

Vereniging waar te nemen. 
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Het valt af te wachten of dit tot een efficiëntere werking van de mede-eigendom zal leiden 

dan wel muggenzifterij in de hand zal werken.  Bovendien kan men zich de vraag stellen of 

deze verplichting wenselijk en haalbaar is voor kleine mede-eigendommen
159

. 

2.3.2.4. Evaluatierapport geregeld verrichte leveringen 

79. Art. 577-8 § 4, 14° BW zegt dat de syndicus tot opdracht heeft aan de gewone Algemene 

Vergadering een evaluatierapport voor te leggen in verband met de overeenkomsten voor 

geregeld verrichte leveringen. 

Dit moet de Algemene Vergadering in staat stellen om geregeld verrichte leveringen te 

evalueren op bepaalde criteria zoals de prijs, kwaliteit, service, garanties,… .  Op basis van dit 

evaluatierapport kan de Algemene Vergadering beslissen of men al dan niet doorgaat met 

bepaalde leveringen of met bepaalde contractspartijen. 

Indien men merkt dat de kosten voor bepaalde leveringen keer op keer stijgen, kan het 

wenselijk zijn uit te kijken naar een nieuwe leverancier.  Doordat de Algemene Vergadering 

aan de hand van de jaarlijkse evaluatierapporten de prijzen kan vergelijken, zal zij een beter 

zicht hebben op de kosten van de mede-eigendom. 

2.3.2.5. Toestemming overeenkomsten 

80. De syndicus moet de Algemene Vergadering vooraf om toestemming verzoeken voor alle 

overeenkomsten tussen de Vereniging van Mede-eigenaars en de syndicus, diens 

aangestelden, 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.   

Hetzelfde geldt voor de overeenkomsten tussen de Vereniging van Mede-eigenaars en een 

onderneming waarvan de hierboven vermelde personen eigenaar zijn of in het kapitaal 

waarvan ze een aandeel bezitten, een onderneming waarin zij directiefuncties of 

toezichthoudende functies bekleden, dan wel een onderneming waarbij zij als loontrekkende 

in dienst zijn of waarin zij zijn aangesteld.   

Indien de syndicus een rechtspersoon is, mag hij, zonder daartoe specifiek te zijn gemachtigd 

bij wege van een beslissing van de Algemene Vergadering, geen overeenkomst voor rekening 
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van de Vereniging van Mede-eigenaars sluiten met een onderneming die direct of indirect een 

aandeel bezit in zijn kapitaal. 

81. Met de wet van 2 juni 2010 wil de wetgever meer transparantie in de mede-eigendom 

brengen.  De syndicus dient de Algemene Vergadering te informeren over zijn mogelijke 

belangen bij een bepaalde overeenkomst.  Hierdoor zouden nodeloze kosten en mogelijke 

schade aan de Vereniging van Mede-eigenaars moeten vermeden worden wanneer de 

syndicus alsnog zijn privébelangen laat primeren op de belangen van de Vereniging. 

De vrederechter in Roeselare had zich reeds in deze zin uitgesproken.  De beslissing van de 

Algemene Vergadering om de echtgenoot van de syndicus als technisch raadsman aan te 

stellen werd vernietigd wegens verwevenheid en dubbelzinnigheid van diens positie.
160

 

82. Wanneer uit een deskundigenonderzoek blijkt dat de Algemene Vergadering onder een 

verkeerde voorstelling van feiten door de syndicus diverse dubieuze contracten heeft gesloten, 

dan worden alle daaraan gerelateerde beslissingen vernietigd.  Tevens kan de syndicus 

veroordeeld worden tot terugbetaling.
161

 

Overeenkomsten tussen de Vereniging van Mede-eigenaars en derden die werden aangegaan 

met miskenning van art. 577-8 § 4, 15° BW zijn principieel geldig, behoudens wanneer de 

mede-eigenaar zich zouden beroepen op een wilsgebrek.  De syndicus zal ten aanzien van de 

Vereniging van Mede-eigenaars wel aansprakelijk kunnen gesteld worden omdat hij een 

wettelijke opdracht niet is nagekomen.
162

 

2.3.2.6. Voorlegging kostenramingen 

83. Art. 577-7 § 1, 1° d) BW bepaalt dat de Algemene Vergadering beslist bij meerderheid 

van drie vierden van de stemmen over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf 

hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in art. 577-8 § 4, 4° BW bedoelde daden. 

Ten behoeve van de in art. 577-7 § 1, 1° d) bedoelde mededinging moet de syndicus meerdere 

kostenramingen overleggen, op grond van een voorafgaand bestek (Art. 577-8 § 4, 13° BW).   
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Goed beheer wordt beter gegarandeerd wanneer verschillende aannemers moeten concurreren 

om bepaalde werken aan het appartementsgebouw uit te voeren.  Concurrentie betekent tevens 

lagere facturen en kosten.   

De syndicus zal een bestek moeten opstellen, waarin de opdracht en de gewenste kwaliteit 

worden opgegeven.  Vervolgens zal hij meerdere opdrachtnemers moeten benaderen om 

offertes te vragen.  Ten slotte zal de syndicus de ontvangen offertes aan de Algemene 

Vergadering voorleggen, welke ze op hun merites zal beoordelen.
163

 

2.3.2.7. Boekhouding 

84. De syndicus voert de boekhouding van de Vereniging van Mede-eigenaars op een 

duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning op te stellen 

minimum genormaliseerd rekeningstelsel (Art. 577-8 § 4, 17° lid 1 BW). 

Elke mede-eigendom die met uitzondering van de kelders, de garages en de parkeerplaatsen 

minder dan twintig kavels omvat, mag een vereenvoudigde boekhouding voeren die ten 

minste een weerspiegeling is van de ontvangsten en uitgaven, van de toestand van de 

kasmiddelen, alsook van de mutaties van beschikbare middelen in contant geld of op de 

rekeningen, van het bedrag van het werkkapitaal en het reservekapitaal bedoeld in artikel 577-

11 § 5, lid 2 en 3 van de schuldvorderingen en de schulden van de mede-eigenaars. 

85. Geheel volgens de filosofie van de nieuwe Appartementswet dient de syndicus een 

duidelijke en nauwkeurige boekhouding te voeren.  De boekhouding geeft de financiële 

toestand van de Vereniging weer en biedt de mogelijkheid het correct gebruik na te gaan van 

de diverse bedragen die van de mede-eigenaars worden gevorderd en die door de syndicus 

worden beheerd.  Tussen de cijfers van twee opeenvolgende boekjaren moet een logisch 

verband bestaan.
164

 

Op deze manier kunnen de mede-eigenaars een goed beeld krijgen van de kastoestand van de 

Vereniging van de Mede-eigenaars.  Bij betwistingen kan er ten gronde worden 

gediscussieerd op basis van de boekhouding.   

Men moet echter rekening houden met het feit dat de zelfs de professionele syndicus in het 

algemeen geen bijzondere opleiding in de boekhouding heeft gehad.  Het beheersen van de 
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techniek van de dubbele boekhouding
165

 zal dan ook extra kosten met zich meebrengen.
166

  

Het spreekt voor zich dat de syndicus deze kost ergens zal verhalen en het de mede-eigenaars 

zullen zijn die de prijs voor een transparanter beheer zullen betalen.   

Voor kleine mede-eigendommen (een mede-eigendom die met uitzondering van de kelders, 

garages en de parkeerplaatsen minder dan twintig kavels telt) mag de syndicus een 

vereenvoudigde boekhouding voeren. 

86. De syndicus heeft de verplichting verslag uit te brengen over zijn opdracht.  Bij goed 

beheer zal de Algemene Vergadering hem kwijting verlenen. 

Om de betrouwbaarheid en de bewijswaarde van de boekhouding van de Vereniging van 

Mede-eigenaars te beoordelen, moet de rechter in staat zijn na te gaan of de opsteller ervan 

nauwgezet de beginselen van de dubbele boekhouding en de regels van de kunst heeft 

nageleefd.  De vrederechter in Anderlecht zegt dan ook dat de controle van enkele niet nader 

in de notulen bepaalde commissarissen en de daaropvolgende goedkeuring van de rekeningen 

door de meerderheid van de mede-eigenaars op zich niet volstaat om alle betwistingen met 

betrekking tot de individuele afrekening van een mede-eigenaar uit te sluiten.
167

 

Echter moet het controlerecht met enige redelijkheid verlopen.  Wanneer een 

appartementseigenaar aanspraak maakt op aflevering afschriften van boekhoudkundige 

stukken, dan volstaat betaling van de prijs per kopie niet als compensatie voor het werk van 

de syndicus.  Ook het werk van de syndicus moet vergoed worden.
168

 

2.3.2.8. Begrotingsraming lopende uitgaven 

87. Volgens art. 577-8 § 4, 18° BW dient de syndicus de begrotingsraming voor te bereiden 

voor de lopende uitgaven voor het onderhoud, de werking en het beheer van de 

gemeenschappelijke delen en de gemeenschappelijke uitrusting van het gebouw, alsook een 

begrotingsraming voor te bereiden voor de buitengewone te verwachten kosten. 
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Die begrotingsramingen worden jaarlijks ter stemming voorgelegd aan de Vereniging van 

Mede-eigenaars.  Zij worden toegevoegd aan de agenda van de Algemene Vergadering die 

over de begrotingen moet stemmen. 

De syndicus zal derhalve, om zijn verplichting te kunnen nakomen, op doorlopende wijze de 

bouwkundige staat van het gebouw moeten inspecteren en opmeten om tijdig de voor het 

grote onderhoud vereiste kosten samen te stellen.
169

  Denken we maar aan structurele 

veranderingen aan het gebouw, vervanging van de centrale verwarming, vervanging 

elektrische garagepoort,… . 

Een begrotingsraming voor lopende uitgaven en buitengewone te verwachten kosten brengt 

ontegensprekelijk extra kosten mee voor de mede-eigenaars.  De syndicus zal extra middelen 

moeten inzetten om de begrotingsramingen te verwezenlijken. 

2.3.2.9. Einde mandaat 

88. Indien de syndicus zijn mandaat een einde heeft genomen, moet de syndicus binnen een 

termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het 

beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid aan de voorzitter van de 

laatste Algemene Vergadering overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa 

die hij beheerde, van elk schadegeval, van een historiek van de rekening waarop de 

schadegevallen zijn vereffend, alsmede van 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 (Art. 577-8 § 4, 9° BW).   

Deze strenge regeling moet erin slagen komaf te maken met de praktijken van sommige 

syndici die het dossier met grote vertraging aan de opvolger bezorgden.  Bovendien zegt de 

wetgever welke stukken de uittredende syndicus aan zijn opvolger moet overhandigen, met 

als bijzonder aandachtspunt de financiële stukken die snel duidelijk kunnen maken of de 

uittredende syndicus correct met de financies is omgegaan.
170

   

Een snelle overhandiging van het dossier aan de nieuwe syndicus moet deze laatste in staat 

stellen zo snel mogelijk zijn taken uit te voeren.  Het is van belang dat de syndicus zo snel 

mogelijk zijn bevoegdheden om bewarende maatregelen te treffen, daden van voorlopig 

beheer te stellen en de Vereniging van Mede-eigenaars te vertegenwoordigen. 
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2.3.2.10. Aansprakelijkheid 

89. Tussen de syndicus en de Vereniging van Mede-eigenaars is de 

aansprakelijkheidsregeling van de lastgeving toepasselijk.  Overeenkomstig de art. 1991-1997 

BW is de syndicus aansprakelijk tegenover de Vereniging van Mede-eigenaars voor fouten 

die hij in de uitoefening van zijn mandata heeft begaan, bv. overschrijding van zijn 

bevoegdheid.
171

  Een beheersfout van een syndicus kan verstrekkende gevolgen hebben voor 

de Vereniging van Mede-eigenaars. 

De syndicus is dan ook wettelijk verplicht, conform art. 577-8 § 4, 10° BW, een 

aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt, alsook het 

bewijs van die verzekering te leveren.  Elke beroepssyndicus moet zich inschrijven bij het 

Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV).
172

  In zijn hoedanigheid van 

beroepssyndicus leeft hij de plichtenleer van het BIV na en sluit hij een burgerrechtelijke 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
173

  Gelet op de mogelijk verstrekkende gevolgen van 

een beheersfout van de syndicus, is een aansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk.  Hierbij 

zijn zowel de syndicus als de Vereniging van Mede-eigenaars gediend. 

De kosten van de verzekering komen ten laste van de syndicus.  Wanneer we te maken 

hebben met een mandaat om niet, wordt die verzekering aangegaan op kosten van de 

Vereniging van Mede-eigenaars. 

2.3.2.11. Bezoldiging syndicus 

90. Naast vergoeding voor de beheerskosten, heeft de syndicus recht op een bezoldiging voor 

zijn geleverde arbeid.   

Er is geen wettelijke bepaling die het over de bezoldiging van de syndicus heeft.   

De Algemene Vergadering zal, na onderhandeld te hebben met de syndicus de bezoldiging 

voor de syndicus vastleggen.  Bij de onderhandeling over de hoogte van de bezoldiging zal 

men rekening houden met het aantal appartementen, de grootte van het gebouw, de aard van 

het gebouw (kantoren of woonruimtes),… . 
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Een mede-eigenaar die de taak van syndicus heeft uitgeoefend kan geen schuldvergelijking 

inroepen tegen de Vereniging van Mede-eigenaars uit hoofde van kosten die hij als eerste 

syndicus heeft gedaan wanneer hij het vaststaande karakter van die schulden niet kan 

aantonen.
174

 

2.3.2.12. Kritiek wet van 2 juni 2010 m.b.t. de kosten en de lasten 

91. Om de mede-eigendom transparanter te maken worden verplichtingen opgelegd aan de 

syndicus.  De vraag is in welke mate deze extra verplichtingen extra kosten met zich zullen 

meebrengen voor de Vereniging van Mede-eigenaars.   

Wanneer de syndicus de aanmaak van een internetsite, meerdere kostenramingen, 

evaluatierapporten, uitgebreide boekhouding,… moet realiseren zal hij/zij extra middelen 

moeten inzetten.  De keerzijde van de verhoogde transparantie zijn extra kosten.   

Onvermijdelijk zullen deze extra kosten verhaald en aldus gedragen worden door de 

Vereniging van Mede-eigenaars.  

92. Op zich zijn de verdere professionalisering en specialisering van de syndicus een goede 

zaak.  Meer controle, transparantie en verantwoordelijkheid kunnen de Vereniging van Mede-

eigenaars enkel ten goede komen.  Er is echter een keerzijde daar de gemeenschappelijke 

kosten onvermijdelijk zullen stijgen.
175

  De parlementaire voorbereiding spreekt over een 

stijging van de erelonen van de syndicus met een bedrag tussen de 25 en 30 euro per 

appartement per maand.
176

  Bovendien zal er veel arbeid en tijd moeten geïnvesteerd worden 

in de complexe regelgeving.   

Dit is een goede zaak voor een groot gebouw, aangezien een groot gebouw de economische 

kost van de professionalisering kan dragen.  De vaste kosten worden nl. onder een groot 

aantal mede-eigenaars verdeeld.  De vraag stelt zich in hoeverre dit economisch en 

operationeel verantwoord is voor kleine mede-eigendommen, bijvoorbeeld met drie of vier 

mede-eigenaars.  Hoe absurd kan het zijn om de vele complexe én dwingende regels inzake 

de werking van de syndicus onverkort toe te passen op kleine mede-eigendommen
177

.  Het 

zou gepast zijn om de afwijking van de vereenvoudigde boekhouding bij kleine mede-

eigendommen door te trekken voor alle bevoegdheden van de syndicus. 
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De vraag kan ook worden gesteld of de vele controlemechanismen op de syndicus niet 

getuigen van een groot wantrouwen tegenover de syndicus.
178

 

2.3.3. Raad van de mede-eigendom 

93. In de vernieuwde Appartementswet komt de raad van de mede-eigendom in de plaats van 

de vroegere „raad van beheer‟.  De raad van mede-eigendom wordt bij grote Verenigingen 

verplicht gesteld en krijgt nieuwe bevoegdheden.
179

 

In elk gebouw dat ten minste twintig kavels telt met uitzondering van de kelders, garages en 

parkeerplaatsen, wordt conform art. 577-8/1 BW door de eerste Algemene Vergadering een 

raad van mede-eigendom opgericht.   

Deze raad, die enkel bestaat uit mede-eigenaars, wordt ermee belast erop toe te zien dat de 

syndicus zijn taken naar behoren uitvoert, onverminderd art. 577-8/2 BW dat het over de 

functie van commissaris van de rekeningen heeft.  Daartoe kan hij, nadat hij de syndicus op 

de hoogte heeft gebracht, kennis nemen en een kopie maken van alle stukken of documenten 

die verband houden met het beheer door deze laatste of betrekking hebben op de mede-

eigendom.  

Wanneer de Algemene Vergadering daartoe met een meerderheid van drie vierde beslist, kan 

de raad elke andere opdracht of delegatie krijgen, behalve de bij de wet aan de syndicus en de 

Algemene Vergadering toegekende bevoegdheden.  Een door de Algemene Vergadering 

verleende opdracht of delegatie mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde 

handelingen en geldt slechts voor één jaar.  De raad van mede-eigendom bezorgt de mede-

eigenaars een omstandig halfjaarlijks verslag over de uitoefening van zijn taak. 

Wanneer de statuten bepalen dat de mandaten van de raad van beheer, thans de raad van de 

mede-eigendom, onbezoldigd zijn, dient men zich aan die regel te houden zolang de 

desbetreffende statuten niet gewijzigd zijn.
180
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2.3.4. Commissaris van de rekeningen 

94. De wet van 30 juni 1994 voorzag niet in een commissaris van de rekeningen.  In het 

reglement van mede-eigendom kon deze functie wel voorzien en ingepast worden. 

Met de wet van 2 juni 2010 wordt de functie van commissaris van de rekeningen verplicht 

gesteld.  Dit is één van de maatregelen die de wetgever nam om het financieel beleid van de 

syndicus transparanter te maken en te kunnen controleren.
181

  Art. 577-8/2 BW bepaalt dat de 

Algemene Vergadering jaarlijks een commissaris van de rekeningen aanwijst, die al dan niet 

mede-eigenaar is, wiens verplichtingen en bevoegdheden bij het reglement van mede-

eigendom worden bepaald. 

Een commissaris in een rechtspersoon is een onafhankelijke deskundige, die aangeduid wordt 

door de Algemene Vergadering om de rekeningen en de boekhouding na te zien en hierover 

verslag uit te brengen aan Algemene Vergadering.
182

  Het staat de Algemene Vergadering 

vrij, rekening houdend met de kosten, om al dan niet een bedrijfsrevisor, accountant of 

boekhouder aan te stellen.  De commissaris moet geenszins een professioneel zijn.  In 

principe kan elke zorgvuldige mede-eigenaar deze taak volbrengen. 

95. Op de Algemene Vergadering wordt o.a. de financiële toestand van de Vereniging van de 

Mede-eigenaars besproken.  De syndicus legt verantwoording af en in functie daarvan zal 

hem kwijting verleend worden.  Ook aan de raad van mede-eigendom en aan de commissaris 

van de rekeningen zal kwijting verleend worden.  In de wet is hierover echter niets bepaald.   

In de rechtspraak werd wel al melding gemaakt van kwijting of décharge aan de syndicus en 

de toenmalige raad van beheer
183

. 

Décharge kan omschreven worden als de eenzijdige rechtshandeling
184

 van een rechtspersoon 

die tot gevolg heeft dat, na kennisname of goedkeuring van de rekeningen, afstand wordt 

gedaan van verhaal.
185
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2.3.5. Notaris 

96. De notaris heeft geen bevoegdheden m.b.t. de werking van de mede-eigendom.  Zijn rol 

ligt bij het opstellen van de statuten en de informatieplicht bij kaveloverdracht. 

2.4. Vermogen van de Vereniging van Mede-eigenaars 

97. Om aan de gemeenschappelijke kosten en lasten het hoofd te bieden, moet de Vereniging 

van Mede-eigenaars een vermogen opbouwen.  De opbouw van dit vermogen wordt 

bewerkstelligd door de inbreng van individuele bijdragen van de verschillende mede-

eigenaars.  Daar de Vereniging van Mede-eigenaars uit hoofde van de wet belast is met het 

behoud en beheer van het gebouw moeten de bijdragen aan de Vereniging worden 

overgemaakt.
186

 

98. De Vereniging van Mede-eigenaars is een rechtspersoon met een beperkt en doelgebonden 

vermogen.
187

  De Vereniging van Mede-eigenaars kan geen enkel ander vermogen hebben dan 

de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel (art. 577-5 § 3 BW). 

Indien ontvangsten worden geïnd voor de gemeenschappelijke delen, zijn zij verworven voor 

de Vereniging van Mede-eigenaars.  De Algemene Vergadering beslist of deze sommen 

geheel of deels dienen voor het werk- of reservekapitaal, dan wel kunnen uitgekeerd worden 

onder mede-eigenaars, naar evenredigheid van hun aandeel in de gemeenschappelijke 

delen.
188

   

TIMMERMANS maakt in de ontleding van het vermogen van de Vereniging van Mede-

eigenaars het onderscheid tussen de bijdrage in de lasten (Art. 577-2 § 9, lid 3 BW) en de 

bijdrage in de schulden (Art. 577-5 § 4 BW).  In het eerste geval spreekt hij over de interne 

                                                 
186

 R. TIMMERMANS, Het onroerend goed in de praktijk, de gemeenschappelijke lasten en schulden bij 
appartementseigendom, Kluwer, 2007, 21. 
187

 D. MEULEMANS, “De rechtspersoon, de algemene vergadering en de syndicus”, in H. CASMAN, C. ENGELS, D. 
MEULEMANS en C. VAN HEUVERSWYN, De gedwongen medeëigendom van gebouwen of groepen van gebouwen: 
recyclagedagen 1995 van de nederlandstalige raad van de Koninklijke federatie van Belgische notarissen, Gent, 
Mys § Breesch, 1995, 92 ; P. VITS, “De vereniging van mede-eigenaars: een nieuwe rechtspersoon” in H. 
VANDENBERGHE, De nieuwe wet op de Appartementsmede-eigendom, referatenbundel van de studienamiddag, 
K.U. Leuven 4 november 1994, Leuven, Jura Falconis Libri, 1995, 59. 
188

 L. WEYTS, “Model basisakte” in H. VANDENBERGHE, De nieuwe wet op de Appartementsmede-eigendom, 
referatenbundel van de studienamiddag, K.U. Leuven 4 november 1994, Leuven, Jura Falconis Libri, 1995, 144. 



64 

 

bijdrageverplichting van de mede-eigenaars voor de lasten.  In het tweede geval heeft hij het 

over de externe aansprakelijkheid van de mede-eigenaars voor de schulden.
189

 

2.4.1. Kapitaal  

99. In een vennootschap is het aandeel in het kapitaal een bestanddeel van het eigen vermogen 

van de oprichters of vennoten.   

Bij de Vereniging van Mede-eigenaars daarentegen is het kapitaal de som van 

financieringsbijdragen die alle mede-eigenaars op regelmatig weerkerende tijdstippen 

verplichtend moeten voldoen tot bestrijding van de gemeenschappelijke lasten van het 

gebouw.
190

 

100. De wet heeft het over twee soorten kapitaal: 

 - het werkkapitaal (Art. 577-11 § 5, lid 3 BW); 

 - het reservekapitaal (Art. 577-11 § 5, lid 4 BW). 

Het onderscheid tussen werk- en reservekapitaal ligt op het vlak van de periodiciteit van de 

bijdragen die moeten worden betaald door de mede-eigenaars.  Sinds de Wet van 2 juni 2010 

is het eenvoudig beide kapitalen uit elkaar te houden.  De syndicus moet, conform art. 577-8 § 

4, 5° BW, het vermogen verplicht op een afzonderlijke rekening voor het werkkapitaal en een 

afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal plaatsen.  Op die manier kunnen transacties 

uit het verleden makkelijk getraceerd worden, bijvoorbeeld wanneer het reservekapitaal 

gespijsd werd met inbrengen uit het werkkapitaal.                 

Het belang van het onderscheid tussen werk- en reservekapitaal ligt bij de overdracht van een 

kavel. 

De wet bepaalt dat de syndicus het werk- en reservekapitaal elk op een afzonderlijke rekening 

moet plaatsen, op naam van de Vereniging van Mede-eigenaars (Art. 577-8 § 4 5° BW). 
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De financiële bijdragen van de mede-eigenaars voor het kapitaal bestaan uit geld.  De gelden 

kunnen op een zicht- of spaarrekening worden geplaatst.  De syndicus opent een rekening bij 

een financiële instelling op naam van de Vereniging van Mede-eigenaars.
191

 

2.4.1.1. Werkkapitaal 

101. Onder werkkapitaal verstaat men de som van de voorschotten die zijn betaald door de 

mede-eigenaars als voorziening voor het betalen van de periodiek uitgaven, zoals de 

verwarmings- en verlichtingskosten van de gemeenschappelijke delen, de beheerskosten en de 

uitgaven voor de huisbewaarder. 

Over het algemeen zullen periodieke vooruitbetalingen gedaan worden (om de x aantal 

maanden).  Deze voorschotbijdragen stellen, in hun geheel genomen, het in de jaarlijkse 

begroting weerhouden werkkapitaal samen.
192

 

2.4.1.2. Reservekapitaal 

102. Het reservekapitaal is de som van periodiek ingebrachte bedragen die zijn bestemd voor 

het dekken van niet-periodieke uitgaven, zoals de uitgaven voor de vernieuwing van het 

verwarmingssysteem, de herstelling of vernieuwing van de lift, of het leggen van een nieuwe 

dakbedekking. 

De bijdragen voor het reservekapitaal kunnen belegd worden in effecten.  Ofwel wordt een 

integrale betaling, ofwel een gespreide betaling eisbaar gesteld. 

Hoewel het vormen van een reservekapitaal niet wettelijk verplicht is, blijft het vormen van 

een reservekapitaal essentieel.  Dit gebeurt over het algemeen aan de hand van een 

meerjarenonderhoudsplan.  Onvoorziene uitgaven kunnen mede-eigenaars in financiële 

moeilijkheden brengen wanneer plots een zware investering gedaan moet worden.
193
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2.4.1.3. Buitengewoon kapitaal 

103. De Algemene Vergadering kan tevens een buitengewoon kapitaal eisbaar stellen.  De 

vaststelling gebeurt doorgaans op een bijzondere Algemene Vergadering. 

Wanneer er zich bijvoorbeeld ernstige waterschade heeft voorgedaan, zal het werk- en 

reservekapitaal ontoereikend zijn om alle schade te herstellen.  Het eisbaar stellen van een 

buitengewoon kapitaal kan hieraan verhelpen. 

Het samenroepen van een bijzondere Algemene Vergadering is wenselijk omdat er best zo 

snel mogelijk tot herstelling overgegaan wordt. 

2.4.2. Roerende goederen 

104. De Vereniging van Mede-eigenaars kan nooit een onroerend goed bezitten
194

, noch 

titularis zijn van één of ander onroerend zakelijk recht
195

.  Zij is evenmin eigenaar van de 

gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, deze blijven in onverdeeldheid toebehoren 

aan de verschillende mede-eigenaars.
196

 

Tot het roerend vermogen van de Vereniging kan worden gerekend
197

: 

- onderhoudstoestellen en onderhoudsproducten (stofzuiger, boenmachine, ladder, 

stoel, borstels, emmers); 

- reserveonderdelen voor de gemeenschappelijke outillering, zoals gloeilampen; 

- huisvuilcontainers 

- de kantooruitrusting voor de syndicus of raad van beheer; 

- verzekeringsvergoedingen voor compensatie van schade aan gemeenschappelijke 

delen. 
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2.4.3. Schulden  

105. Gelet op de rechtspersoonlijkheid en het eigen vermogen, staat de Vereniging zelf, 

d.m.v. de syndicus, in voor haar verbintenissen (bijvoorbeeld de betaling van facturen met 

betrekking tot onderhoudswerkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen, 

verzekeringspremies,…).  Als de Vereniging er niet in slaagt alles correct te betalen, zijn de 

mede-eigenaars elk voor hun aandeel persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de 

Vereniging.
198

 

106. De schuldeiser zal op grond van de basisakte kunnen nagaan welk percentage van de 

schuld hij van elke mede-eigenaar kan vorderen. 

Bijvoorbeeld
199

, de Vereniging van Mede-eigenaars heeft een factuur van 10 000 euro 

voor dakherstellingen niet betaald.  De vijf mede-eigenaars in het gebouw bezitten elk 

volgend aandeel in de gemeenschappelijke delen: 

A = 160/1000, B = 180/1000, C = 220/1000, D = 220/1000, E = 220/1000. 

Zij zullen slechts voor de volgende bedragen kunnen worden aangesproken: 

A = 10 000 x 160/1000 = 1600 euro 

B = 10 000 x 180/1000 = 1800 euro 

C = 10 000 x 220/1000 = 2200 euro 

D = 10 000 x 220/1000 = 2200 euro 

E = 10 000 x 220/1000 = 2200 euro. 

2.4.4. Actoren 

2.4.4.1. Algemene Vergadering 

107. Alle mede-eigenaars maken deel uit van de Algemene Vergadering.  Allen dragen ze bij 

tot het vermogen van de Vereniging van Mede-eigenaars door periodieke stortingen.  Dit in 
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verhouding tot hun aandeel.  Deze stortingen vormen enerzijds het werkkapitaal, anderzijds 

het reservekapitaal. 

Op de Algemene Vergadering worden alle beslissingen genomen omtrent de mede-eigendom 

(Art. 577-7 BW).  Nagenoeg elke beslissing zal zijn weerslag hebben op het vermogen van de 

Vereniging.  Te denken valt o.a. aan werken aan de gemeenschappelijke gedeelten, toewijzing 

van contracten, wijziging van verdeling van de aandelen in de mede-eigendom. 

Op de Algemene Vergadering wordt tevens kwijting verleend aan de syndicus. 

2.4.4.2. Syndicus 

2.4.4.2.1. Vermogen beheren 

2.4.4.2.1.1. Bankrekening 

108. De syndicus dient conform art. 577-8 § 4, 5° BW het vermogen van de Vereniging van 

Mede-eigenaars te beheren.  Binnen zijn functie ontvangt de syndicus belangrijke 

geldsommen (werk- en reservekapitaal, schadeloosstelingen, verzekeringsvergoedingen,…) 

die ten behoeve van de mede-eigendom aangewend worden. 

Onder de oude appartementswet was er geen bepaling voorzien m.b.t. de tenaamstelling van 

de rekeningen van de mede-eigendom.  Er bestond gevaar tot vermogensvermenging met het 

privé-vermogen  van de rekeninghouder.  Het reglement van mede-eigendom of het 

syndicuscontract kon bepalingen m.b.t. de rekening voorzien maar een wettelijke basis was er 

niet.   

109. Na enige tijd werd de theorie van de kwaliteitsrekening ontwikkeld.  Een 

kwaliteitsrekening vermijdt dat het erop geplaatste geld deel uitmaakt van het vermogen van 

de rekeninghouder.  De rekening wordt gehouden in een bepaalde kwaliteit en bestemd voor 

een bepaald doel.
200

  De tegoeden op een dergelijke rekening dienen ten voordele van de 

schuldeisers van de bestemmeling aangewend te worden en moeten daarom buiten het bereik 

van de schuldeisers van de rekeninghouder blijven. 

De wet van 30 juni 1994 maakte de theorie van de kwaliteitsrekening in principe overbodig 

daar de Vereniging van Mede-eigenaars immers rechtspersoonlijkheid verworven had en zij 
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aldus over een eigen vermogen kon beschikken met financiële middelen voor het behoud en 

beheer van de mede-eigendom.  

110. Voor zover als mogelijk dient het vermogen in zijn geheel geplaatst te worden op diverse 

rekeningen, waaronder verplicht een afzonderlijke rekening voor het werkkapitaal en een 

afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal
201

; al deze rekeningen moeten op naam van de 

Vereniging van Mede-eigenaars geplaatst worden (Art. 577-8 § 4, 5° in fine BW).
202

  De 

syndicus wordt verplicht het voor de Vereniging van Mede-eigenaars bestemde geld steeds op 

een kwaliteitsrekening te plaatsen.
203

 

Bij het einde van zijn mandaat kan de syndicus zich niet beroepen op enig retentierecht op 

deze rekening, gezien hij het bezit van deze gelden niet kan hebben.
204

 

2.4.4.2.1.2. Beheer 

111. In tegenstelling tot de tenaamstelling wordt het beheer van de rekening wel toevertrouwd 

aan de syndicus.  Deze staat niet in een fiduciaire verhouding maar handelt, als orgaan van de 

Vereniging, binnen de grenzen van zijn bevoegdheid.  In zijn beheer blijft de syndicus 

gebonden door de instructies die hem door de Algemene Vergadering worden verstrekt.
205

 

De syndicus vordert de financiële middelen van de mede-eigenaars en beheert deze met zorg 

met het oog op de uitgaven.
206

 

2.4.4.2.2. Inning bijdragen 

2.4.4.2.2.1. Werkkapitaal 

112. Om de bijdragen op het werkkapitaal te innen, moet de syndicus niet over de 

goedkeuring van de Algemene Vergadering beschikken.  Voorschotbijdragen op het 

werkkapitaal lopen immers vooruit op de werkelijke uitgaven.  Aangezien deze bijdragen 

anticiperen op de effectieve uitgaven, is het gebruikelijk dat de syndicus deze bijdragen 
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opvraagt op basis van de geprojecteerde begroting én rekening houdend met de aandelen, 

welke iedere mede-eigenaar bezit in de gemeenschappelijke delen.
207

 

113. In dit stadium kan de syndicus nog geen gebruik maken van het nuttigheidscriterium daar 

er nog niet bekend is in welke mate elke mede-eigenaar nut haalt uit een gemeenschappelijk 

deel.  De syndicus zal vertrekken van de begroting. 

TIMMERMANS haalt volgend voorbeeld aan:
208

 

De Algemene Vergadering van een appartementsgebouw begroot de uitgaven voor het 

volgende werkingsjaar op 100 000 €.  Het aantal aandelen bedraagt 1 000. 

Een appartementseigenaar met 150 aandelen zal voor dat jaar 150 X 100 € = 15 000 € 

aan voorschotbijdragen moeten betalen.  

De voorschotbijdrage wordt doorgaans gesplitst en opgedeeld in kleinere eenheden die 

worden opgevraagd op vaste tijdstippen.  Daarbij zullen de opvragingen groter zijn in 

de herfst- en wintermaanden (wegens de extra verwarmingskosten) en lager in de 

lente- en zomermaanden. 

Dit geeft volgend resultaat: 

  - 20 maart: 20% van 15 000 € = 3 000 € 

  - 20 juni: 15% van 15 000 € = 2 250 € 

  - 20 september: 30% van 15 000 € = 4 500 € 

  - 20 december: 35% van 15 000 € = 5 250 € 

2.4.4.2.2.2. Reservekapitaal 

114. Voor het innen van de bijdragen in het reservekapitaal kan wel rekening gehouden 

worden met het nut dat een mede-eigenaar haalt uit een gemeenschappelijk deel. 

Aldus kan meteen bepaald worden welke mede-eigenaars al dan niet bepaalde uitgaven ten 

laste moeten nemen. 
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De eigenaar van de gelijkvloerse verdieping die geen enkel nut haalt uit de lift, moet 

vanzelfsprekend geen bijdrage leveren in het reservekapitaal, dat opgevraagd werd 

bijvoorbeeld ter vernieuwing van de lift.
209

 

2.4.4.2.2.3. Saldibijdragen 

115. Na elk boekjaar stelt de syndicus een balans op met een creditzijde en een debetzijde.  

Deze wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering.  Na de goedkeuring kunnen de 

definitieve bijdragen vastgelegd worden.  Het is evident dat er geen rekening meer wordt 

gehouden met de begrote maar enkel met de gerealiseerde uitgaven. 

Wanneer blijkt dat de voorschotbijdragen de definitieve bijdragen overschrijden, zal het 

verschil terugbetaald worden of kan de Algemene Vergadering beslissen tot bijvoorbeeld een 

overboeking naar het reservekapitaal.  In het omgekeerde geval zal het verschil binnen de 

statutair bepaalde termijn bijbetaald moeten worden. 

116. Indien de mede-eigenaars een dading gesloten hebben op de Algemene Vergadering 

omtrent boekhoudkundige onregelmatigheden uit het verleden, bindt deze dading alle mede-

eigenaars.
210

  

2.5. Bijdrageplicht 

117. Hieronder worden de meest klassieke bijdrageplichtigen besproken, de meest relevante 

voor de praktijk.  Naast de mede-eigenaar, de vruchtgebruiker en de huurder moet er nog 

melding gemaakt worden van de gefailleerde eigenaar, de lijrentegenieter, een Vreemde Staat 

en internationale organisaties als mogelijke bijdrageplichtigen in een mede-eigendom. 

Vanaf de formele beslissing van de Algemene Vergadering, waarbij de lasten eisbaar worden 

gesteld, ontstaat de bijdrageplicht (obligatio) en beschikt de Vereniging van Mede-eigenaars 

over een schuldvordering op iedere mede-eigenaar die volgt uit de opstelling van een 

begroting.
211
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2.5.1. Mede-eigenaars 

118. Van zodra en tot zolang men eigenaar is van een privégedeelte, draagt de mede-eigenaar 

bij aan de gemeenschappelijke kosten en lasten.  Men is slechts bevrijd van de bijdrageplicht 

indien men het eigendomsrecht van zijn kavel overdraagt (onder voorbehoud van de 

beperkingen in art. 577-11 BW). 

Uit de art. 577-2 § 3, § 7 en § 9 lid 3 BW kan afgeleid worden dat iedere mede-eigenaar in de 

kosten en lasten moet bijdragen.  Niemand kan van zijn bijdrageverplichting worden ontslaan.  

Zo zal de gefailleerde in de lasten moeten blijven bijdragen
212

.   

119. Bij leegstand van een appartement blijven de bijdragen tevens verschuldigd
213

 (al zullen 

deze lager uitvallen door ontbreken van verbruikskosten van verwarming, water en 

elektriciteit voor het desbetreffend appartement, zie verder).   

Ook de titularis van een wachtkavel
214

, die aan een persoon het recht verleent op een bepaalde 

plaats gesitueerd op een aan diverse mede-eigenaars van een appartementencomplex behorend 

stuk grond een privatief te bouwen, moet zijn bijdragen betalen.
215

 

Wanneer een mede-eigenaar overlijdt, zijn de vervallen doch niet-vereffende bijdragen een 

schuld van de nalatenschap.  Zij zullen onder alle erfgenamen verdeeld worden volgens de 

regels van art. 577-2 § 3 BW.
216

  De erfrechtelijke regels bepalen het verdere verloop.  De 

nalatenschap kan zuiver aanvaard worden, aanvaard worden onder voorrecht van 

boedelbeschrijving of verworpen worden (wordt geacht nooit erfgenaam geweest te zijn). 

Het kan voorvallen dat een postkantoor, ressorterend onder het openbaar domein, gevestigd is 

in een appartementsgebouw.  De Post moet niet tussenkomen in de lasten wanneer de 

bijdragen betrekking hebben op bijzondere gemeenschappelijke delen waarin de Post niet 

participeert.
217
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Wanneer het reglement van mede-eigendom niets voorzien heeft voor het geval een 

appartement niet bewoond is, wordt op aanvullende wijze aangenomen dat de eigenaar niet op 

dezelfde wijze moet bijdragen in de kosten en lasten zoals de andere appartementseigenaars 

(die hun appartement wel bewonen).  Van bijdrage in de verbruikskosten van elektriciteit, 

water en verwarming van het leegstaand appartement zal de eigenaar kunnen ontslagen 

worden.  Van zijn aandeel in de verbruikskosten van water, verlichting en verwarming in de 

gemeenschappelijke delen van het gebouw kan hij niet ontslagen worden.  Evenmin van de 

beheerskosten en de uitgaven voor de huisbewaarder, verzekeringspremies en belastingen, en 

voor alle kosten die van nut zijn voor alle kavels.
218

 

120. De bijdrageplicht loopt vanaf de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen 

van het appartementsgebouw.  Het is pas vanaf de voorlopige oplevering dat de Vereniging 

van Mede-eigenaars tot leven komt en exploitatiekosten zal maken.  Het zijn deze kosten die 

voor rekening van de mede-eigenaars komen.
219

   

2.5.2. Vruchtgebruiker 

121. Art. 577-10 § 1, lid 1 BW zegt dat de bepalingen van de statuten rechtstreeks kunnen 

worden tegengesteld door degenen aan wie ze kunnen worden tegengesteld en die houder zijn 

van een zakelijk of persoonlijk recht op het gebouw in mede-eigendom.  De statuten, en aldus 

de bepalingen omtrent de kosten en lasten, zijn tegenwerpelijk aan de vruchtgebruiker en de 

blote eigenaar. 

Buiten een regeling voor het stemrecht (art. 577-6 § 1 BW) heeft de appartementswet niets 

voorzien m.b.t. de lastenverdeling tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.  Er kan 

verwezen worden naar de artikelen 605 en 606 van het Burgerlijk Wetboek waar er bepaald 

wordt wie er bij vruchtgebruik voor bepaalde herstellingen moet instaan.  Naar analogie 

kunnen deze regelingen in het appartementsrecht toegepast worden. 

122. Concreet betekent dit dat, conform art. 605 BW, de vruchtgebruiker voor de 

herstellingen tot onderhoud instaat.  De blote eigenaar neemt de grove herstellingen voor zijn 
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rekening
220

, behalve indien zij veroorzaakt zijn door het verzuimen van herstellingen tot 

onderhoud door de vruchtgebruiker.  Onder grove herstellingen verstaat de wet de 

herstellingen van zware muren en gewelven, de vernieuwing van balken en van gehele daken, 

de vernieuwing van dijken en van steun- en afsluitingsmuren in hun geheel. 

123. Ons baserend op de art. 605 en 606 BW kunnen we aannemen dat de vruchtgebruiker de 

meeste lasten voor zijn rekening zal moeten nemen
221

: 

de vruchtgebruiker zal opdraaien voor de lasten die voortvloeien uit het dagelijks gebruik van 

het appartementsgebouw, zoals herstellingen aan de lift, de centrale verwarming, de renovatie 

van de vensters in de garages en de herstelling van de deuren
222

, de voegwerken aan de stoep 

en de binnenkoer
223

, water- en elektriciteitsverbruik, de kosten die door de syndicus worden 

gemaakt, gemeenschappelijke belastingen, kosten voor het reinigen van de 

gemeenschappelijke delen,… . 

De grove herstellingswerken moeten uitgevoerd worden door de blote eigenaar.  Te denken 

valt aan de kosten van de gevelbekleding van het gebouw
224

, de herstelling van het dak
225

, de 

vervanging van de centrale verwarming, de vervanging van de lift.  Wanneer echter blijkt dat 

deze herstellingen moeten gebeuren omdat de vruchtgebruiker nalatig was in de uitvoering 

van de gewone onderhoudswerken, zijn de grove herstellingswerken ten laste van de 

vruchtgebruiker. 

124. Van zodra de syndicus kennis heeft van de verbrokkeling van het eigendomsrecht, moet 

hij de gemene lasten opdelen.  De syndicus is vreemd aan de interne verhoudingen tussen 

blote eigenaar en vruchtgebruiker.  Er kan van hem alleen worden verwacht dat hij duidelijke 

afrekeningen maakt waarbij, in geval van geschil, de rechtbanken in staat gesteld worden op 

eenvoudige wijze de verdeling van de lasten toe te wijzen.
226
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125. Er bestaat geen solidariteit tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker wat de 

bijdrage in de gemeenschappelijke lasten betreft.  Ook de Franse rechtspraak is deze mening 

toegedaan.
227

 

Wanneer echter noch op grond van de wet, noch op grond van de statuten een schuld 

opgedeeld kan worden, zijn de blote eigenaar en vruchtgebruiker samen gehouden deze 

schuld te voldoen op die wijze dat de Vereniging van Mede-eigenaars van elk van hen de helft 

van de schuldvordering kan opvorderen.  De vruchtgebruiker en blote eigenaar kunnen 

onderling de verdeling verder regelen, rekening houdend met wettelijke en conventionele 

regelen.
228

 Wanneer de syndicus niet op de hoogte gebracht werd van het bestaan van de 

verhouding blote eigenaar en vruchtgebruiker, mag hij een veroordeling in solidum van de 

betrokken partijen nastreven.
229

 

Indien een vruchtgebruiker voor de rechtbank dient te verschijnen, kan hij zich bij de 

verdeling van de kosten op dezelfde excepties beroepen als de eigenaar.  Zo kan er bij de 

verdeling van de kosten ook rekening gehouden worden met het nuttigheidscriterium.
230

 

2.5.3. Huurder 

126. De gemeenschappelijke lasten zijn in het kader van het huurrecht onder de aandacht 

gekomen door de Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV)
231

 waarbij in art. 

99 is bepaald dat in elke officiële of publieke mededeling betreffende de verhuring van een 

goed, naast het bedrag van de huurprijs, ook de gemeenschappelijke lasten moeten worden 

vermeld. 

2.5.3.1. Tegenstelbaarheid  

127. De bepalingen van de statuten (art. 577-10 § 1 BW), het reglement van orde en de 

beslissingen van de Algemene Vergadering (art. 577-10 § 4 BW) zijn tegenstelbaar aan de 

huurder.  Ondanks het feit dat de huurder slechts houder is van een persoonlijk recht kan hij 

aan de rechter de vernietiging of wijziging vragen van elke bepaling van het reglement van 
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orde of van elke beslissing van de Algemene Vergadering aangenomen na het verlenen van 

het recht, indien deze hem een persoonlijk nadeel berokkent (art. 577-10 § 4, lid 3 BW).   

Het kan voorvallen dat de Vereniging van Mede-eigenaars beslist tot de uitvoering van 

werken aan de gemene delen, bijvoorbeeld aan de gevel van het appartementsgebouw.  Indien 

de verhuurder privatieve delen in het appartementsgebouw verhuurt, is hij op grond van de 

bepalingen in art. 1724 BW geen vergoeding verschuldigd aan de huurder.
232

  De huurder kan 

aan de rechter vragen een dergelijke beslissing te vernietigen indien deze hem een persoonlijk 

nadeel berokkent. 

2.5.3.2. Verdeling verhuurder-huurder 

128. De verdeling van de gemeenschappelijke lasten bij een huurovereenkomst, kan door de 

partijen vrij worden overeengekomen. 

 Wanneer de partijen m.b.t. de huurlasten een vast bedrag overeenkomen, moet er geen 

opdeling gemaakt worden.  De huurder zal een forfaitair bedrag verschuldigd zijn ter 

vergoeding van de kosten en lasten. 

 Indien de partijen een afzonderlijke kostenovereenkomst overeenkomen, moet de 

verhuurder zich houden aan de bepalingen van art. 1728ter BW:
233

 de door de 

verhuurder gevorderde bedragen moeten met de werkelijke uitgaven overeenkomen.  

Deze kosten en lasten moeten in een afzonderlijke rekening worden opgenomen.  De 

stukken die van deze uitgaven doen blijken moeten aan de huurder worden 

overgelegd.   

Deze bepalingen zijn van dwingend recht.  Men kan er niet van afwijken bij 

overeenkomst.
234

 

Wanneer het beheer in een appartementsgebouw wordt waargenomen door éénzelfde 

persoon, wordt aan de verplichting voldaan zodra de verhuurder aan de huurder een 

opgave van de kosten en de lasten doet toekomen en aan de huurder of aan zijn 

bijzondere gemachtigde de mogelijkheid is geboden de stukken in te zien ten huize 
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van de natuurlijke persoon of op de zetel van de rechtspersoon die het beheer 

waarneemt (Art. 1728ter § 1 in fine BW).  Deze bepaling vermijdt onnodige en 

overdreven bijkomende kosten, die dan nog meestal aan de huurder zullen worden 

doorgerekend
235

. 

129. Wanneer de gemeenschappelijke lasten niet gespecificeerd zijn in de overeenkomst kan 

er onenigheid ontstaan tussen verhuurder en huurder.   

In de rechtsleer zijn er auteurs die pogen een opdeling te maken tussen kosten en lasten te 

dragen door enerzijds de verhuurder en anderzijds de huurder. 

Zo voorziet QUIGNARD
236

 drie categorieën: ten eerste courante lasten (leveringen, 

onderhoud gemene delen, werking uitrustingsgoederen), ten tweede grote werken (werken in 

gemene en privatieve delen) en ten derde beheer (syndicus, raadsman, deurwaarder).  De 

eerste categorie lasten legt hij hoofdzakelijk ten laste van de huurder.  De tweede en derde 

categorieën komen ten laste van de verhuurder. 

Bij gebrek aan enige contractuele aanwijzing zal de rechter bepalen dat de kosten m.b.t. een 

dienst van de huurder door deze laatste moeten worden gedragen (o.a. water-, gas-, 

elektriciteits-, en verwarmingskosten, kosten voor poetsen, verlichting en verwarming van de 

gemeenschappelijke delen in het appartementsgebouw).  De kosten en lasten die betrekking 

hebben op de eigendom vallen ten laste van de verhuurder (o.a. onroerende voorheffing).
237

   

130. Elke Rechtbank heeft een eigen appreciatiebevoegdheid en kan naar eigen inzicht de 

lasten verdelen, bijvoorbeeld bij helften tussen verhuurder en huurder.
238

  Tevens kan hij 

beslissen dat de beheerkosten niet ten laste van de huurder vallen.
239

  De Rechtbank van 

Eerste Aanleg van Gent oordeelde in deze zin door te beslissen dat bepaalde door de syndicus 

uitgevoerde herstellingen niet ten laste van de huurder vallen daar de syndicus optreedt als 
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gemandateerde van de verhuurder en in diens plaats de uit de wet en de overeenkomst 

voortvloeiende verhuurdersverplichtingen uitvoert.
240

   

De Rechtbank mag nagaan of de lasten met de “reële” of “realistische” uitgaven 

overeenstemmen.  Wanneer bijvoorbeeld uit vergelijkend onderzoek aan het licht komt dat de 

nieuwe syndicus onderhoudsfirma‟s onder de arm neemt die niet de goedkoopste zijn en 

bovendien exuberante verplaatsingskosten in rekening brengen, kan de rechter de gevorderde 

kosten met twintig procent verminderen.
241

 

Indien de huurder meer betaald heeft dan hij krachtens de wet of de overeenkomst 

verschuldigd is, moet hem het teveel betaalde op zijn verzoek worden terugbetaald (art. 

1728quater § 1, lid 1 BW). 

2.5.3.3. Huurdelegatie 

131. De syndicus kan de afrekening van de lasten niet naar de huurder sturen.  De huurder 

heeft geen contractuele band met de Vereniging van Mede-eigenaars.  Hierdoor heeft hij niet 

de verplichting om het deel in de kosten, dat voortvloeit uit een zakenrechtelijke regeling 

m.b.t. het onroerend goed, te betalen.
242

  Bovendien kan het gebeuren dat in de afrekening 

kosten vervat zitten die in principe ten laste van de verhuurder zijn.  Soms draait de huurder, 

onwetend, op voor deze kosten.
243

 

Het verrekenen van de huurlasten dient tussen de appartementseigenaar en de huurder 

afgehandeld te worden.
244

 

132. Hierop bestaat een uitzondering, met name wanneer een beding in de splitsingsakte 

bepaalt dat voor het geval de mede-eigenaar (verhuurder) zijn bijdrage in de 

gemeenschappelijke lasten niet betaalt, de Vereniging van Mede-eigenaars gerechtigd is 
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rechtstreeks de achterstallen te vorderen bij de huurder.
245

  Men kan deze huurdelegatie 

beschouwen als een waarborg voor de Vereniging ter betaling van de bijdragen.
246

   

Delegatie wordt niet vermoed, er moet een uitdrukkelijke akkoord zijn van de gedelegeerde.  

Bij appartementseigendom is het betwist of een eenzijdig opgesteld beding in de 

splitsingsakte volstaat om het akkoord van de huurder te vermoeden.
247

     

De Vrederechter van Oudergem bepaalde dat de opname van een beding van huurdelegatie in 

het reglement van mede-eigendom volstaat voor de syndicus om rechtstreeks de achterstallige 

bijdragen te recupereren bij de huurder.
248

  Dit is een logisch gevolg van de tegenstelbaarheid 

van het reglement van mede-eigendom aan de houders van een persoonlijk recht. 

Daarentegen bepaalde het Hof van Beroep te Brussel dat het uitdrukkelijk akkoord van de 

huurder vereist is.
249

   

VANDEWEERD is het hiermee eens, argumenterend dat uit de loutere tegenstelbaarheid van 

de statuten geen formeel akkoord van de gedelegeerde kan worden afgeleid zodat de art. 1275 

en 1276 BW niet van toepassing zijn.  De rechtsfiguur van de overdracht van schuldvordering 

wordt naar voren geschoven.
250

   

In een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren werd het beding van 

huurafstand in een splitsingsakte dan ook als overdracht van schuldvordering gekwalificeerd 

en vastgeknoopt aan art. 1690 BW: de eigenaar-verhuurder (cedent) draagt zijn vordering op 

de huurder (gecedeerde) over aan de Vereniging van Mede-eigenaars (cessionaris) tot beloop 

van de eigen schuld aan de Vereniging van Mede-eigenaars.
251
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De bepaling in de splitsingsakte waarin een beding van huurafstand is opgenomen, ontslaat de 

appartementseigenaars niet van hun verplichting tot het betalen van de gemeenschappelijke 

bijdragen.
252

 

2.6. Laattijdige betaling bijdragen 

133. Alle mede-eigenaars van een appartementsgebouw dienen hun bijdragen in de kosten en 

de lasten correct en op tijd te voldoen.  Wanneer een mede-eigenaar in gebreke blijft om zijn 

lasten te betalen, zal de Vereniging van Mede-eigenaars zich tot de Vrederechter kunnen 

wenden om een vonnis te bekomen waarbij de mede-eigenaar wordt veroordeeld te betalen.  

De Vereniging zal over een uitvoerende titel beschikken om de achterstallige bijdragen te 

recupereren.
253

 

2.6.1. Betalingstermijnen 

134. Indien een mede-eigenaar zijn bijdragen te laat betaalt, kan een betalingstermijn 

toegestaan worden.   

De Vrederechter van Hasselt besliste dat een mede-eigenaar zijn verschuldigde bijdragen 

mocht afbetalen in schijven van 250 Euro.  Bij niet-betaling op de maandelijkse vervaldata, 

zou het saldo onmiddellijk opeisbaar worden en zou de syndicus gemachtigd zijn rechtstreeks 

het saldo te innen bij de huurder van het appartement.
254

 

Bij gebrek aan enig relevant element wat betreft de persoonlijke situatie van de debiteur, 

kunnen betalingstermijnen die het jaar overschrijden niet worden toegestaan.
255

 

2.6.2. Achterstallen inzake betaling 

135. Indien een mede-eigenaar weigert om het voorschot of de uiteindelijke deelneming in de 

kosten te betalen, kan de syndicus de betrokkene dagvaarden in naam van de vereniging van 

de mede-eigenaars.  De achterstallen zullen een interest van vijf procent boven de wettelijke 

interest teweegbrengen voor de vereniging.
256
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Wanneer een kavel verhuurd is, kan de syndicus rechtstreeks de huurgelden, bestemd voor de 

verhuurder, innen tot beloop van de nog verschuldigde bedragen.  De huurder zal geldig 

bevrijd zijn van betaling tegenover zijn verhuurder.
257

 

Indien door de achterstallen de Vereniging van Mede-eigenaars genoodzaakt is om een lening 

aan te gaan om de kastekorten te financieren, dan kan de in gebreke blijvende mede-eigenaar, 

naast de hoofdsom, veroordeeld worden tot betaling van de bijkomende lasten die 

samenhangen met het aangegane krediet.
258

 

136. De door de Algemene Vergadering opgelegde sancties op laattijdige betalingen kunnen 

niet meer in vraag worden gesteld wanneer blijkt dat ze in rechte niet werden 

aangevochten.
259

 

2.6.3. Schadebeding 

137. Problemen kunnen vermeden worden door in de statuten schadebedingen op te nemen, 

overeenkomstig art. 1226 BW.  Zo zouden bijvoorbeeld automatisch moratoire interesten 

kunnen gevorderd worden.  Een statutair schadebeding zou wanbetalers moeten aanzetten hun 

bijdrageplicht correct en tijdig te voldoen.  De Vereniging van Mede-eigenaars kan op deze 

manier ook beter beschermd worden tegen wanbetalers en daaruit voortvloeiend een mogelijk 

geldtekort. 

De geldigheid van een schadebeding werd bevestigd door de rechtspraak.
260

 

138. De rechter behoort de beslissingen van de Algemene Vergadering, waarbij de toepassing 

van een schadebeding en interesten opgelegd wordt in geval van wanbetaling, te eerbiedigen 

wanneer tegen deze besluiten door een mede-eigenaar geen enkel rechtsmiddel aangewend 

werd.  Hij kan derhalve deze bedragen noch matigen, noch afschaffen.
261

 

Het gevorderde strafbeding en interesten zullen door een mede-eigenaar niet aangevochten 

kunnen worden wanneer hij zelf de besluiten van de Algemene Vergadering, die daaraan ten 

grondslag liggen, niet heeft aangevochten.  De gevorderde bedragen zijn evenwel slechts 
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verschuldigd op die facturen, die opgesteld zijn na de Algemene Vergadering, welke 

boetebeding en interesten heeft ingevoerd.
262

 

2.6.4. Beslag 

139. In het geval een mede-eigenaar dermate onvermogend geworden is dat hij onmogelijk 

nog het hoofd kan bieden aan zijn schulden, kan zijn appartement in beslag genomen en 

verkocht worden.  De opbrengst zal verdeeld worden tussen de schuldeisers van de eigenaars. 

De bevoorrechte schuldeisers kunnen hun schuld bij voorrang terugvorderen.  De Vereniging 

van Mede-eigenaars zal moeten wachten tot alle bevoorrechte schuldeisers uitbetaald zijn 

alvorens zij zich op haar terugbetaling kan concentreren. 

2.7. Deelbesluit 

140. De verdeling van de kosten en lasten onder de mede-eigenaars is een belangrijk aspect in 

een mede-eigendom. 

De wetgever is zich hiervan bewust en heeft bij elke wetswijziging de wettelijke bepalingen 

hieromtrent uitgebreid.  De wet is zeer duidelijk en voorziet met het waarde- en nutscriterium 

een duidelijk kader waarbinnen de kosten en lasten kunnen verdeeld worden.  Het betreft een 

theoretisch kader.  De concrete verdeling begint pas bij het opstellen van de statuten: de 

basisakte bevat de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder 

privatief deel is verbonden.  In het reglement van mede-eigendom worden de criteria en de 

berekeningswijze van de verdeling van de lasten opgenomen. 

141. In het kader van de verdeling van de kosten en lasten is er voor de syndicus een 

belangrijke taak weggelegd.  De syndicus beheert het vermogen van de Vereniging van Mede-

eigenaars, levert inzage in de documenten van de mede-eigendom, legt kostenramingen voor, 

voert de boekhouding, int de bijdragen van de mede-eigenaars,… .  Het financieel beheer 

komt volledig op de schouders van de syndicus terecht.  Om zich in te dekken voor mogelijke 

aansprakelijkheidsvorderingen, gaat hij een aansprakelijkheidsverzekering aan. 

De raad van de mede-eigendom kijkt of de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert.  De 

commissaris van de rekeningen wordt aangewezen door de Algemene Vergadering en houdt 

toezicht op de rekeningen en de boekhouding en brengt verslag uit aan de Algemene 

Vergadering.  Dit is een nieuwigheid die kadert in een transparantere mede-eigendom.  De 
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vraag kan zich stellen in welke mate de raad van mede-eigendom en de commissaris van de 

rekeningen aansprakelijk kunnen gesteld worden wanneer zij fouten maken in de controle op 

de syndicus.  Daar is vooralsnog geen rechtsleer of rechtspraak over.  Vooral wanneer de 

commissaris van de rekeningen een bedrijfsrevisor, accountant of boekhouder is (m.a.w. een 

professioneel) zou hij in principe aansprakelijk moeten kunnen gesteld worden bij zware of 

regelmatige fouten. 

Tevens kan de vraag gesteld worden waarom de twee functies niet door één orgaan kunnen 

uitgevoerd worden.  Nu zijn de bevoegdheden verdeeld en bestaat het gevaar dat de Algemene 

Vergadering uitgroeit tot een veredelde praatbarak waar elkeen zijn zegje wil doen zonder 

echt doortastend en efficiënt te werk te gaan.  

142. Het vermogen van de Vereniging is logisch samengesteld.  Enerzijds is er het 

werkkapitaal ter voldoening van de dagelijkse kosten en lasten.  Anderzijds het 

reservekapitaal dat een financieel vangnet vormt voor onvoorziene omstandigheden.  Het 

vermogensbeheer wordt waargenomen door de syndicus. 

143. Wat de bijdrageplichtigen betreft, zijn er, ondanks de beperkte wetgeving, weinig 

appartementsbewoners die de betalingsdans ontspringen.  De rechtspraak en rechtsleer zijn  

van mening dat zowel de vruchtgebruiker als de huurder voor een deel de kosten en lasten 

moeten dragen.  Deze “tussenpersonen” kunnen bij betalingsachterstand van de mede-

eigenaar een extra zekerheid bieden voor de Vereniging van Mede-eigenaars, bijvoorbeeld 

huurdelegatie.   

144. Bij laattijdige bijdragen van een mede-eigenaar moet de syndicus optreden.  Daarnaast 

kunnen, en valt het aan te raden dat, de statuten schadebedingen bevatten bij laattijdige 

bijdragen.  Als de mede-eigenaar in gebreke blijft, kan de Vereniging van Mede-eigenaars 

zich tot de rechterlijke macht wenden. 

 

 



84 

 

Afdeling 3: wijziging van de verdeling van de lasten 

3.1. Vordering 

145. Art. 577-9 § 6 BW geeft de mede-eigenaar de mogelijkheid om aan de rechter de 

wijziging van de verdeling van de aandelen of wijziging van de verdeling van de lasten te 

vragen.  De vordering tot wijziging van de aandelen en de lasten moet bij toepassing van art. 3 

van de Hypotheekwet gekantmeld worden. 

146. Rechtsleer
263

 en rechtspraak
264

 stellen terecht dat de eis tot herziening van de lasten een 

zekere ernst moet vertonen.  De rechter moet het verbroken evenwicht herstellen, zonder de 

algemene economie ervan in het gedrang te brengen.  Zo ligt volgens de vrederechter van 

Elsene een herziening van de aandelen, en daarmee samenhangen de lasten, voor de hand 

wanneer de eigenaar van een gelijkvloerse kavel met winkelraam dit verbouwt tot een privé-

ingang met rechtstreekse toegang tot een aangrenzend gebouw.
265

  Verder oordeelt de 

vrederechter van Oostende dat een loutere herberekening van oppervlakten niet noodzakelijk 

aanleiding geeft tot herberekening van quotiteiten.
266

 

3.1.1. Partijen 

147. De vraag stelt zich of de vordering tegen de Vereniging van Mede-eigenaars dan wel 

tegen de individuele eigenaars moet gevoerd worden.
267

  Hierover bestaat in de rechtsleer 

geen eensgezindheid.  Volgens de eerste strekking
268

 is het klaar dat alle vorderingen zonder 

uitzondering tegen de Vereniging van Mede-eigenaars worden ingesteld.  Daaronder valt ook 

een vordering tot wijziging van de verdeling van de aandelen
269

 en de lasten
270

.  De 
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processuele betrokkenheid van alle mede-eigenaars zou de eiser voor een zware opdracht 

stellen.  Niet alleen zal hij alle mede-eigenaars individueel moeten dagvaarden.  Hij zal ook 

de deurwaarderskosten en bij verlies de rechtsplegingsvergoeding moeten torsen.   

Een tweede strekking zegt dat het patrimonium van de Vereniging van Mede-eigenaars in die 

mate beperkt is dat de vorderingen, die raken aan het eigendomsrecht, tegen de individuele 

appartementseigenaars moeten worden ingesteld.
271

  Zowel wat de wijziging van de verdeling 

van de aandelen
272

 als de lasten
273

 betreft. 

3.1.2. Arbitraal beding 

148. Een mogelijke oplossing zou zich aandienen wanneer in de statuten bepaald wordt dat 

mogelijke geschillen aan één of meer arbiters worden voorgelegd.  Omtrent de 

rechtsgeldigheid van arbitrageclausules bestond er in de rechtspraak en de rechtsleer heel wat 

controverse.
274

   

De vrederechter van Nieuwpoort besliste dat een in de basisakte opgenomen arbitrageclausule 

nietig is.
275

  De rechter maakte deze beslissing overeenkomstig de wil van de wetgever zoals 

uitgedrukt in de voorbereidende werken.   

De partijen konden wel a posteriori een beroep doen op een arbiter.
276

  Ook de Rechtbank van 

Eerste aanleg van Antwerpen besliste in deze zin.
277

 

BOURNONVILLE was de mening toegedaan dat de wet niet belet dat een arbitrageclausule 

in de basisakte wordt opgenomen.
278
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149. In de vernieuwde appartementswet
279

 wordt het arbitragebeding definitief aan de kant 

gezet.
280

  Art. 577-4 § 4 BW bepaalt dat ieder beding van de statuten dat de rechtsmacht om 

geschillen die in verband met de toepassing van deze afdeling zouden rijzen aan één of meer 

arbiters opdraagt, wordt voor niet geschreven gehouden. 

3.1.3. Cassatiearrest van 3 april 2009 

150. Het Hof van Cassatie besliste in zijn arrest van 3 april 2009
281

 dat de in art. 577-9 § 6 

BW bedoelde vordering strekt tot wijziging van de situatie van individuele eigenaars met elk 

hun eigen belang.  Zij is derhalve niet toelaatbaar wanneer zij enkel wordt ingesteld tegen de 

Vereniging van Mede-eigenaars.  In zijn argumentatie stelt Cassatie dat een dergelijke 

vordering raakt aan het eigen belang van de appartementseigenaar en hij daarom in het proces 

moet betrokken worden.  Daarbij kan worden geargumenteerd dat wanneer een 

appartementseigenaar zich op grond van art. 577-9 § 6 BW tot de rechtbank wendt, er bij de 

mede-eigenaars nog geen voorafgaand debat heeft plaatsgevonden.  Om de rechten van 

verdediging van de overige mede-eigenaars niet te schenden, is het aannemelijk bijzondere 

waarborgen in het leven te roepen en het debat voor de rechtbank met alle mede-eigenaars te 

voeren.
282

 

De vrederechter van Waver maakt alsnog een opening om niet alle mede-eigenaars te 

vorderen.  De rechter zegt dat het overbodig is om alle mede-eigenaars in het geding te 

betrekken in de mate dat de wijziging van de aandelen in de gemene delen slechts betrekking 

heeft op de mede-eigenaars van de derde verdieping.
283

  Dit vonnis dateert weliswaar van een 

paar dagen voor het Cassatiearrest.   

151. In de geest van de wet zou het moeten volstaan te vorderen tegen de Vereniging van 

Mede-eigenaars.  De Vereniging kreeg met de wet van 30 juni 1994 rechtspersoonlijkheid, 

waardoor het partijen (zowel eiser als verweerder) makkelijker werd gemaakt om onder 

andere vorderingen in te stellen.   
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Er valt op te merken dat er een ongelijkheid bestaat tussen mede-eigenaars van kleine 

appartementsgebouwen en grote appartementsgebouwen.  Mede-eigenaars in kleine 

gebouwen zullen, gelet op de toekomstige kosten, sneller geneigd zijn een vordering tot 

wijziging der lasten in te stellen.  Mede-eigenaars in grote gebouwen zullen in het merendeel 

van de gevallen beter af zijn om alles bij het oude te laten.  Een perverse gedachte en verre 

van rechtvaardig.  Mede-eigenaars van grote entiteiten dienen zich te beroepen op art. 577-9 § 

2 BW daar waar mede-eigenaars van kleinere entiteiten de facto art. 577-9 § 2 BW én art. 

577-9 § 6 BW ter beschikking hebben.  Dit is de rechtseconomische realiteit.  Het Hof van 

Cassatie houdt met zijn arrest van 3 april 2009 mijns inziens deze onbillijkheid in stand.  Op 

proceseconomisch vlak is dit arrest een nederlaag. 

Langs de andere kant valt er iets te zeggen voor de argumentering van Cassatie.  De rechter 

mag pas in een tweede fase ter hulp geroepen worden.  Mede-eigenaars worden als het ware 

aangespoord om een wijziging der lasten eerst als agendapunt op de Algemene Vergadering te 

plaatsen i.p.v. zich meteen tot de rechter te wenden.  Er moet getracht worden om eerst intern 

– in casu de Algemene Vergadering – tot een oplossing te komen. 

152. In welke mate is art. 577-9 § 6 BW dan nog werkbaar?  Met andere woorden, kan er nog 

tegen de Vereniging van Mede-eigenaars gevorderd worden op grond van art. 577-9 § 6 BW 

wanneer er wel reeds een voorafgaand debat is geweest binnen de Algemene Vergadering, bv. 

door het onderwerp op de agenda geplaatst te hebben?  De vrederechter in Antwerpen 

verwierp in zijn vonnis
284

 een vordering tot wijziging van de verdeling van de lasten op basis 

van art. 577-9 § 6, 2° BW als onontvankelijk.  Eisers hadden hun vraag tot wijziging van de 

kostenverdeling reeds eerder voorgelegd aan de Algemene Vergadering waar de vereiste 

meerderheid niet werd behaald.  Huidige vordering was dus niet meer of niet minder dan een 

oneigenlijke vraag tot wijziging van de basisakte en in feite een vraag tot vernietiging van de 

beslissing van de Algemene Vergadering zodat uit dien hoofde de vordering onontvankelijk 

was.  De rechter zegt onrechtstreeks dat de eisers op basis van art. 577-9 § 2 BW moeten 

vorderen.  Echter was in casu de vervaltermijn van drie maanden overschreden.   

Art. 577-9 § 6 BW blijkt de facto onwerkbaar en moet misschien als dode letter beschouwd 

worden. 
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TIMMERMANS
285

 meent dat er onder het nieuwe artikel 577-9 § 1, lid 2 BW
286

 ook een 

procedure met betrekking tot de wijziging van de verdeling van de aandelen ressorteert.  De 

mede-eigenaar die een wijziging in de verdeling van de aandelen wenst te bekomen, 

dagvaardt primair de Vereniging van Mede-eigenaars voor de bevoegde rechter.  Het exploot 

van dagvaarding wordt betekend aan de syndicus in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger 

van de Vereniging van Mede-eigenaars.  Conform art. 577-9 § 1, lid 4 BW behoort de 

syndicus de individuele eigenaars en de anderen, die het recht hebben om deel te nemen aan 

de beraadslagingen van de Algemene Vergadering, onverwijld in kennis te stellen van deze 

rechtsvordering. 

Het wordt uitkijken of het Hof van Cassatie zijn mening al dan niet zal bijstellen na deze 

recente wetswijziging. 

3.2. Tegenstelbaarheid gewijzigde statuten 

153. Uit de wijziging van de verdeling van de lasten vloeien een aantal belangrijke 

formaliteiten voort.  Art. 577-4 § 1 lid 1 BW zegt dat de statuten van het gebouw, alsook 

iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, het voorwerp moeten zijn van een authentieke 

akte.  De overschrijving in de openbare registers van het hypotheekkantoor
287

 is noodzakelijk 

voor de tegenstelbaarheid aan derden.   

154. Zolang de splitsingsakte niet gewijzigd is, blijft de syndicus gehouden de in de akte 

neergelegde sleutels voor de verdeling van de lasten na te komen.  Het komt aan hem niet toe 

te oordelen of een splitsingsakte onredelijk, verouderd of onbillijk is en dienovereenkomstig 

de verdeling van de lasten naar eigen goeddunken aan te passen.
288

  Zelfs wanneer de 

Algemene Vergadering beslist heeft om de verdeling van de lasten te wijzigen, doch deze 

wijziging is niet opgenomen in een wijzigende splitsingsakte, dan dient de oorspronkelijke 

lastenverdeling gerespecteerd te worden.
289

 

Ook bij de overdracht van een kavel is deze formaliteit van groot belang.  Art. 577-10 § 4 lid 

2 BW legt de verkoper van een appartement namelijk de verplichting op om het reglement 

van orde en het register met de beslissingen van de algemene vergadering aan de koper voor 
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te leggen.  De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel oordeelde dan ook dat wanneer de 

wijzigingen niet werden geauthentificeerd en overgeschreven, art. 577-10 § 4 lid 2 BW 

derhalve geen effect heeft.
290

   

3.3. Wijzigingen binnen het appartementsgebouw 

3.3.1. Samenvoeging/opdeling appartementen 

3.3.1.1. Gevolgen voor de aandelen 

155. Krachtens art. 577-9 § 6, 1° BW kan iedere mede-eigenaar de wijziging van de verdeling 

van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vragen.  De loutere stelling dat na de 

wijzigingen aan het gebouw de verdeling onjuist zou geworden zijn, is onvoldoende.  Het 

bewijs van een onjuiste berekening moet werkelijk geleverd worden. 

 Het te leveren bewijs is tweeledig: 

- het bewijs van wijzigingen aan het gebouw sedert de vaststelling van de verdeling 

van de gemene delen; 

- het bewijs dat door deze wijzigingen de verdeling onjuist zou geworden zijn. 

Het moet gaan om relevante wijzigingen van het gebouw zelf, niet om loutere veranderingen 

in de binneninrichting, plaatsing van sanitaire toestellen of aanpassingen in de inwendige 

verdeling van de ruimte.  De bewering dat men na de wijziging maar éénmaal de inkomdeur, 

de traphal of de lift zou gebruiken is karikaturaal: men zou dan met evenveel recht kunnen 

stellen dat de ene of andere eigenaar verschillende malen per dag de gemene delen benut of 

met meer personen het appartement betrekt.
291

 

156. Een mede-eigenaar kan zijn privatieve kavel opdelen indien het reglement van mede-

eigendom geen conventioneel splitsingsverbod bevat, het opdelen van de private kavel niet 

raakt aan de gemene delen waarvoor een toestemming vereist is en de opdeler een 

stedenbouwkundige vergunning
292

 verkregen heeft.   
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Door de opdeling van een kavel in twee of meer delen moeten de aandelen worden herschikt.  

Ofwel werd daartoe een beding in de statuten voorzien ofwel zal de Algemene Vergadering 

een berekening uitvoeren.   

Een verdeling van de aandelen naar verhouding van de oppervlakte levert de meest 

aanvaardbare grondslag volgens TIMMERMANS.
293

   

157. De vraag stelt zich wie het initiatief moet nemen voor de herverdeling.  In sommige 

statuten komt het voor dat de Algemene Vergadering zich de bevoegdheid voor de opdeling 

van een privégedeelte in meerdere appartementen voorbehoudt.  Indien niet, wordt de 

Algemene Vergadering formeel niet op de hoogte gesteld van een opdeling.   

Het Hof van Cassatie gaf in zijn arrest van 1 april 2004
294

 te kennen dat de bevoegdheid van 

de Algemene Vergadering beperkt is tot het behoud van het beheer van de 

gemeenschappelijke delen.   

Echter zal de opdeling van een privégedeelte ontegensprekelijk bouwkundige, economische 

en beheersmatige gevolgen hebben, die het zuiver privékarakter overstijgen
295

: het gebruik 

van en slijtage aan de gemeenschappelijke delen zal verhogen, herstellingskosten zullen 

vervroegd worden, de huurwaarde van een appartement zal mogelijk dalen door de verhoging 

van het aantal woongelegenheden in het appartement,…    

Kortom, de solidariteitsgedachte kan op de helling komen te staan indien de opdelende mede-

eigenaar, ingegeven door speculatie, de opsplitsing niet ter kennis brengt aan de Vereniging 

van Mede-eigenaars.  In die zin is het Cassatiearrest van 1 april 2004 merkwaardig omdat het 

schijnbaar geen rekening houdt met de gevolgen voor de gemeenschappelijke delen  van 

wijzigingen in privatieve kavels.   

158. Er valt af te wachten of het Hof van Cassatie in deze zijn standpunt zal volhouden nu er 

in het nieuwe artikel 577-9 § 1, lid 2 BW is voorzien dat niettegenstaande art. 577-5 § 3 BW 

de Vereniging van Mede-eigenaars het recht heeft om, al dan niet samen met een of meer 

mede-eigenaars, op te treden ter vrijwaring van alle rechten tot uitoefening, erkenning of 

ontkenning van zakelijke of persoonlijke rechten op de gemeenschappelijke delen, of met 

betrekking tot het beheer ervan.   
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In principe staat met deze bepaling niets de tussenkomst van de Vereniging van Mede-

eigenaars in de weg bij een opdeling van een privatieve kavel in meerdere kavels wanneer dit 

op eender welke manier een weerslag heeft op de gemeenschappelijke delen.  Bovendien 

heeft de wetgever in art. 577-7 § 1, 1°, e) BW bepaald dat de Algemene Vergadering bij 

meerderheid van drie vierden van de stemmen, mits bijzondere motivering, kan beslissen over 

de werken aan bepaalde privatieve delen die, om economische of technische redenen, zullen 

worden uitgevoerd door de Vereniging van Mede-eigenaars. 

Sinds de wetswijziging van 2 juni 2010 kan aldus aangenomen worden dat de restrictieve 

visie van het geviseerde arrest van het Hof van Cassatie wordt verlaten.  Het gaat om een 

soort privatief injunctierecht.
296

   

159. Wat betreft de wijzigingen binnen een appartementsgebouw kan een bepaling in het 

reglement van mede-eigendom, die de tussenkomst van de Algemene Vergadering verplicht 

stelt bij opsplitsing, soelaas brengen.  Zelfs de loutere verplichting in de statuten om de 

Vereniging van Mede-eigenaars formeel in te lichten over de opsplitsing kan de belangen van 

de mede-eigenaars optimaal vrijwaren.  Zij kunnen, indien zij dat wensen, zelf beslissen of zij 

op de volgende Algemene Vergadering overgaan tot een herschikking van de aandelen. 

3.3.1.2. Gevolgen voor de lasten 

160. Wanneer men mede-eigenaar is van twee naast elkaar gelegen appartementen kan men 

de beslissing nemen om de twee appartementen samen te voegen tot een enkelvoudig 

appartement.  De vraag rijst wat de consequenties zijn voor de verdeling van de kosten.  De 

mede-eigenaar zal vragen om de samengevoegde appartementen als één appartement te 

aanzien en aldus de kosten per appartement i.p.v. per quotiteit te verdelen.   

De Rechtbank van Eerste Aanleg in Tongeren stelt vast dat de mede-eigendom in wezen een 

groot voordeel geniet door de samenvoeging tot één appartement.
297

  Zo zijn er lagere 

syndicuskosten (de syndicus moet maar één afrekening maken i.p.v. twee), lagere bankkosten 

(slechts één betaler voor twee appartementen), lagere kosten voor afvalverwerking (één 

verbruiker i.p.v. twee), lagere kosten voor gemeenschappelijk energieverbruik (het gebruik 

van de verlichting in de gemeenschappelijke delen zal dalen), minder slijtage,… .  Het schijnt 
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de rechtbank oneerlijk dat de mede-eigendom enkel voordelen geniet bij de samenvoeging 

terwijl de mede-eigenaar enkel nadelen ondervindt indien de verdeling van de quotiteiten 

ongewijzigd zou blijven.  In casu past de rechtbank de combinatie van beide criteria toe 

(waarde en nut), conform art. 577-2 § 9, lid 3 BW.  Voor bepaalde kosten (poetsen traphallen 

en kelder, onderhoud lift) blijft het criterium van de waarde van het privatief gedeelte 

behouden.  Voor de andere gemeenschappelijke kosten (syndicus, bank, container, 

brandblusapparaten en elektriciteit) wordt het criterium van nut voor het privatief gedeelte 

toegepast.   

161. Zolang de mede-eigendom geen nadeel ondervindt van de samenvoeging van twee 

appartementen is de combinatie van het waarde- en nutscriterium een goede beslissing.  Vanaf 

het moment dat de andere mede-eigenaars meer zouden moeten betalen ten gevolge van de 

samenvoeging moet de herverdeling een halt toegeroepen worden.  Bij het toetreden tot de 

mede-eigendom gaat men immers uit van een bepaald aantal quotiteiten en een verdeling der 

kosten onder dat aantal quotiteiten.  De samenvoeging van twee appartementen mag de andere 

mede-eigenaars niet voor een voldongen feit stellen. 

3.3.2. Verwarmingsinstallatie 

3.3.2.1. Private verwarmingsinstallatie 

162. De mede-eigenaar van een op het gelijkvloers gelegen handelszaak moet de 

splitsingsakte, waarin is bepaald dat de kosten van de verwarming omgeslagen worden naar 

evenredigheid met de ruimte van de kavels, nakomen zolang deze niet gewijzigd is.  Zelfs 

wanneer de mede-eigenaar een nieuwe individuele verwarmingsinstallatie geplaatst heeft en 

de oorspronkelijke afgekoppeld heeft van het collectieve verwarmingsnet, houdt hij zich aan 

de bepalingen in de splitsingakte.
298

 

3.3.2.2. Verwijderen radiatoren 

163. De eigenaar van een handelspand, die de verwarming heeft afgekoppeld van de centrale 

verwarming, moet desalniettemin in deze gemene lasten tussenkomen wanneer zulks in de 

splitsingsakte is bepaald.  Het tegendeel zou de solidariteit tussen de medebewoners definitief 

onderuit halen en ten opzichte van de andere mede-eigenaars een onevenredig nadeel 

berokkenen.  Zolang de desbetreffende akte niet wordt gewijzigd, kan aan de solidariteit 
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onder mede-eigenaars geen afbreuk worden gedaan.  Er moet ook opgemerkt worden dat de 

grootte en het vermogen van de verwarmingsketel meestal bepaald worden in functie van het 

aantal te verwarmen kubieke meters.  Als één van de mede-eigenaars zich terugtrekt, zadelt 

hij de overige mede-eigenaars in feite met een overcapaciteit op.
299

   

De vrederechter van Antwerpen oordeelde dat, gelet op het nul-verbruik inzake centrale 

verwarming, de maandelijkse bijdragen van dergelijke kleine orde zijn dat het adagium “de 

minimis non curat praetor” kan toegepast worden.
300

 

164. Als een mede-eigenaar de radiatoren, aangesloten op de gemeenschappelijke centrale 

verwarming, wenst te verwijderen dan moet hij niet meer bijdragen in de verbruikskosten.
301

  

In casu diende de mede-eigenaar wel nog bij te dragen in de lasten van de 

verwarmingsinstallatie, daar hij de radiatoren onrechtmatig had verwijderd.  Hij had nagelaten 

de syndicus toelating te vragen voor de verwijdering.  De mede-eigenaar mocht volgens de 

vrederechter niet “beloond” worden voor zijn handelswijze.  Zijn persoonlijk nadeel was te 

wijten aan zijn eigen onrechtmatig handelen. 

Bij gebreke aan een beslissing van de Algemene Vergadering om de wijze van de verdeling 

van de verwarmingskosten te wijzigen en beroep te doen op calorimeters, moeten deze kosten 

omgeslagen worden volgens de verdeelsleutel in de splitsingsakte neergelegd, meer bepaald 

volgens de aandelen.
302

 

3.4. Zelfstandige uitvoering werken 

3.4.1. Wettelijke bepaling 

165. Wanneer in de Algemene Vergadering de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, kan 

iedere mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig op kosten van de 

vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke 

gedeelten (Art. 577-9 § 4 lid 1 BW). 
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De vrederechter van Etterbeek zegt dat art. 577-9 § 4 BW van toepassing is van zodra de 

vereiste meerderheid niet kan worden bereikt.
303

 

Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen kosten de werken uit te voeren die hij 

nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de Algemene Vergadering 

zich zonder gegronde reden daartegen verzet (Art. 577-9 § 4 lid 2 BW). 

3.4.2. Statutaire bepaling 

166. Een statutaire bepaling die zegt dat voor alle dringende herstellingen de syndicus en, bij 

gebreke, elke mede-eigenaar de bevoegdheid heeft de nodige werken uit te voeren zonder 

voorafgaande machtiging kan niet worden tegengesteld aan een andere mede-eigenaar.  Een 

dergelijk beding is in tegenspraak met art. 577-9 § 4 BW.  De wet van 30 juni 1994 heeft een 

dwingend karakter.  

De kosten van herstel van het dak, die door een mede-eigenaar op eigen houtje werden 

gedaan, zonder dit eerst voor te leggen aan de Algemene Vergadering en zonder dat deze 

werken strekten tot het behoud en het onderhoud, kunnen niet als zodanig over alle mede-

eigenaars verdeeld worden.  Daarentegen zal de mede-eigenaar, die een voordeel uit deze 

werken haalt (meerwaarde gebouw, vermindering risico verval) en de noodzakelijkheid ervan 

heeft erkend, zijn aandeel in de offerte van de door hem voorgestelde aannemer moeten 

bijdragen.
304

 

3.4.3. Beperkte bevoegdheid vrederechter 

167. Een vordering die ertoe strekt van de rechter een machtiging te bekomen tot het 

uitvoeren van dringende en noodzakelijke werken is voorbarig wanneer niet is aangetoond dat 

deze aangelegenheid vooraf aan de Algemene Vergadering werd voorgelegd en de vereiste 

meerderheid niet werd bereikt.  Daarbij komt dat de afwijzende beslissing van de Algemene 

Vergadering, die slechts na de inleiding van de procedure is tussengekomen en binnen de 

wettelijke vervaltermijn in rechte niet werd aangevochten, achteraf niet als grondslag kan 

worden ingeroepen.
305

 

De vrederechter van Antwerpen gaat nog verder door te stellen dat men slechts machtiging 

kan bekomen tot het uitvoeren van werken op grond van art. 577-9 § 4 lid 1 en 2 BW indien 

                                                 
303

 Vred. Etterbeek 30 maart 2009, T. App. 2010, afl. 4, nr. 790, 23. 
304

 Rb. Brussel 8 oktober 2009, T. App. 2010, afl. 3, nr. 782, 43. 
305

 Vred. Anderlecht (II) 7 februari 2008, T. App. 2008, afl.2, nr. 614, 37. 



95 

 

de mede-eigenaar kan aantonen dat de Algemene Vergadering zich daartegen zonder 

gegronde reden verzet.
306

   

TIMMERMANS is ook deze mening toegedaan.  De vrederechter zijn bevoegdheid moet 

restrictief geïnterpreteerd worden waarbij  hij slechts de flagrante gevallen zal sanctioneren.  

De algemene regel moet blijven dat de Algemene Vergadering het gebouw leidt en stuurt, en 

dat de vrederechter slechts marginaal bijstuurt.
307

 

168. Wat kunnen we verstaan onder gegronde reden of flagrante gevallen?  De vrederechter 

van Leuven lijkt hierover een indicatie te geven door te stellen dat wanneer uit een deskundig 

verslag blijkt dat er op vele plaatsen vocht aanwezig is onder de terrasoppervlakte, welke 

dringend hersteld moet worden teneinde verdere degradatie te voorkomen, de mede-eigenaar 

bij toepassing van art. 577-9 § 4 BW vervangende machtiging kan worden verleend teneinde 

die werken zelfstandig op kosten van de Vereniging van Mede-eigenaars uit te voeren.
308

 

Het is van belang dat de rechters niet met de natte vinger gaan beslissen over een eventuele 

machtiging.  Deskundigenverslagen kunnen de basis vormen voor dergelijke beslissingen.  De 

rechter toetst slechts marginaal. 

3.5. Deelbesluit 

169. Een wijziging van de verdeling van de lasten doorvoeren binnen een appartementsmede-

eigendom is geen evidente zaak.  De rechtspraak is niet geneigd snel tot wijziging over te 

gaan daar het gevaar op het doorbreken van de solidariteit tussen de mede-eigenaars op de 

loer ligt. 

De discussie over tegen wie er allemaal moet gevorderd worden, zou sinds de recentste 

wetswijziging van de baan moeten zijn.  Uitkijken echter of het Hof van Cassatie de wetgever 

gaat volgen.  Ook wat betreft de grotere bevoegdheidsruimte van de Vereniging van Mede-

eigenaars om werken in de privatieve delen uit te voeren, is er sinds de wet van 2 juni 2010 

een stap vooruit gezet. 

170. Op eigen houtje bepaalde wijzigingen aan zijn privatieve kavel doorvoeren die een 

gevolg (kunnen) hebben voor de verdeling van de kosten en lasten wordt door de rechtspraak 
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niet aanvaard.  De solidariteitsgedachte binnen een appartementsgebouw is van primordiaal 

belang. 
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Afdeling 4: betwisting afrekening lasten 

4.1. Beslissing Algemene Vergadering 

4.1.1. Termijn 

171. Een appartementseigenaar die niet akkoord gaat met de afrekening van de Vereniging 

van Mede-eigenaars kan deze beslissing aanvechten bij de vrederechter conform art. 577-9 § 

2 BW.  Hij moet rekening houden met een vervaltermijn vanaf de datum waarop de Algemene 

Vergadering plaatsvond.  Sedert de wet van 2 juni 2010
309

 geldt een termijn van vier 

maanden.  Voorheen was dit slechts drie maanden. 

Als deze termijn uit het oog verloren wordt, kan de eiser voor verrassingen komen te staan.  

Zo werd een eis, strekkende tot aanvechting van lasten voor de vernieuwing van de lift, 

afgewezen door Brusselse vrederechter omdat de beslissing van de Algemene Vergadering 

niet binnen de wettelijke vervaltermijn werd aangevochten.
310

 

Daartegenover dient de Vereniging van Mede-eigenaars, indien zij de laattijdigheid inroept 

van de vordering tot nietigverklaring van een beslissing, bewijs te leveren van de 

regelmatigheid van de samenroeping.
311

 

172. De termijn van drie maanden begint te lopen
312

: 

- voor de mede-eigenaars die op de Algemene Vergadering aanwezig waren, vanaf de 

dag van de vergadering; 

- voor mede-eigenaars die niet op de Algemene Vergadering uitgenodigd waren, vanaf 

de kennisneming; 

- voor de mede-eigenaars, die op regelmatige manier opgeroepen werden, maar niet 

aanwezig waren, geldt het vermoeden dat zij geacht worden kennis te nemen van de 

beslissing vanaf het tijdstip waarop ze door de Algemene Vergadering genomen werd.  
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Dit vermoeden vindt geen toepassing wanneer de uitnodiging tot de Algemene 

Vergadering niet overeenkomstig de bepalingen van de statuten werd verzonden.  De 

termijn van drie maanden loopt dienovereenkomstig slechts vanaf de mededeling van 

de notulen van de Algemene Vergadering.
313

 

173. De termijn van vier maanden betreft een vervaltermijn.
314

  Door het instellen van een 

vervaltermijn heeft de wetgever beoogd in hoofde van de mede-eigenaars rechtszekerheid te 

waarborgen door diegenen, die niet akkoord gaan met een of andere beslising, te dwingen 

binnen een relatief korte termijn een procedure in te stellen.  Op deze manier zou een 

dergelijke beslissing, behoudens gewijzigde omstandigheden, niet telkens opnieuw en ad 

vitam aeternam kunnen aangevochten worden.
315

 

174. De vordering moet bij dagvaarding of vrijwillige verschijning
316

 ingesteld worden tegen 

de Vereniging van Mede-eigenaars
317

.  Vordert de mede-eigenaar toch bij verzoekschrift, dan 

is zijn vordering niet ontvankelijk.
318

 

4.1.1.1. Relatie met art. 700 Ger.W.319 

175. Art. 700 Ger.W. bepaalt dat hoofdvorderingen op straffe van nietigheid bij dagvaarding 

voor de rechter worden gebracht, onverminderd de bijzondere regels inzake vrijwillige 

verschijning en rechtspleging op verzoekschrift.  De akten, nietig verklaard wegens 

overtreding van deze bepaling, stuiten de verjaring alsmede de termijnen van rechtspleging 

toegekend op straf van verval. 

Het gaat hier om een relatieve nietigheid wat impliceert dat de partij die zich op de nietigheid 

van een onregelmatige rechtsingang beroept, concrete belangenschade moet bewijzen.  

Concrete belangenschade bewijzen is in dergelijke gevallen niet vanzelfsprekend.
320
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176. De vraag stelt zich wat de weerslag is van art. 700 Ger.W. op art. 577-9 § 2 lid 2 BW?  

Stel dat een mede-eigenaar binnen de vier maanden een vordering tot nietigverklaring inleidt 

bij verzoekschrift.  Net voor het verstrijken van de termijn gaat hij over tot dagvaarden.  

Wordt conform art. 700 Ger.W. de termijn, voorzien in art. 577-9 § 2 lid 2 BW dan de facto 

verlengd tot omzeggens zes maanden? 

De regels van de appartementsmede-eigendom lijken voor te gaan.   

De appartementswet is van dwingend recht en zelfs ten dele van openbare orde aangezien de 

mede-eigenaars worden verplicht zich in de Vereniging van Mede-eigenaars te verenigen, wat 

eigenlijk in strijd is met de vrijheid van vereniging (art. 27 GW).   

De wetgever voorzag in een (relatief korte) vervaltermijn van vier maanden opdat de mede-

eigenaars binnen korte termijn zekerheid zouden hebben over het al dan niet definitief worden 

van de genomen besluiten.
321

   

De repercussie van art. 700 Ger.W. op art. 577-9 § 2 lid 2 BW zou eenvoudig kunnen 

verholpen worden door in het artikel te bepalen dat er door de ontevreden mede-eigenaar 

gevorderd wordt bij dagvaarding. 

4.1.2. Voorwerp en belang 

177. Bij de betwisting van de afrekening moet men zich beroepen op de daartoe geëigende 

procedure.  De eiser kan zich niet beperken tot het opvragen van rechtvaardigingsstukken, 

zonder evenwel in rechte overeenkomstig art. 577-9 § 2 BW en binnen de wettelijk voorziene 

termijn van vier maanden de rekening te betwisten.  Een later verweer voor de rechtbank zal 

afgewezen worden als zonder voorwerp.
322

 

Er staat geen verhaal open voor de mede-eigenaar die de beslissing op de Algemene 

Vergadering mee heeft goedgekeurd.
323

 

178. De mede-eigenaar die een beslissing van de Algemene Vergadering gewijzigd of 

vernietigd wil zien, moet op de desbetreffende Algemene Vergadering tégen het voorstel 
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gestemd hebben.  Immers, een rechter die gevat wordt met een rechtsvordering van een mede-

eigenaar, moet in de mogelijkheid zijn de toelaatbaarheid van de vordering op grond van art. 

17 Ger.W. na te gaan: er moet worden onderzocht of de eisende partij de vereiste 

hoedanigheid heeft en het vereiste belang.  Een mede-eigenaar die vóór een bepaald punt 

heeft gestemd, heeft niet het vereiste belang om deze beslissing naderhand aan te vechten.   

Het is dus van essentieel belang dat de stemming nominatief gebeurt en vooral dat de 

tegenstemmers nominatief worden vermeld in het verslag van de Algemene Vergadering.  De 

notulen gelden als het bewijskrachtig relaas van wat in de Algemene Vergadering gezegd en 

besloten werd.
324

 

4.1.3. Bewijs 

179. Een mede-eigenaar die de afrekening van verwarming en water betwist, ofwel omdat de 

meters stuk zouden zijn, ofwel omdat de opnamestanden verkeerd zouden zijn, dient te 

bewijzen dat het betwiste niet aan de realiteit beantwoordt.
325

 

Volgens de vrederechter van Veurne moet een mede-eigenaar die een afrekening betwist 

concrete grieven voorleggen.
326

 

4.1.4. Vertaling stukken  

180. Een mede-eigenaar kan niet weigeren zijn bijdragen te betalen omdat alle stukken 

uitsluitend in het Frans en niet in het Nederlands zijn opgemaakt.  De Vereniging van Mede-

eigenaars valt immers niet onder de toepassing van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 

op het taalgebruik in bestuurszaken.
327

   

Sommige rechters waren geneigd toch om een vertaling te vragen.  Zo vond de Vrederechter 

van Grâce-Hollogne dat in het geval in de procedure gebruik gemaakt werd van een basisakte, 

reglement van mede-eigendom en notulen van de Algemene Vergadering (allen in het 
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Nederlands opgesteld), aan de partijen kon gevraagd worden hiervan een door een beëdigde 

vertaler opgestelde vertaling aan de rechtbank voor te leggen.
328

 

181. Sinds de wetswijziging van 2 juni 2010 geldt een duidelijke regeling: een mede-eigenaar 

kan conform art. 577-11/2, lid 1 BW een vertaling verkrijgen van elk document met 

betrekking tot de mede-eigendom uitgaande van de Vereniging van Mede-eigenaars.  De 

vertaling dient te gebeuren naar de taal of een van de talen van het taalgebied waarin het 

gebouw gelegen is.  De kosten van de vertaling zijn ten laste van de Vereniging van Mede-

eigenaars (Art. 577-11/2, lid 3 BW).   

Om de kosten te drukken kan ervan uit gegaan worden dat de Vereniging van Mede-eigenaars 

alle documenten in de taal van het taalgebied zal opstellen.  

182. Art. 19 § 3 van de vernieuwde appartementswet bepaalt dat het recht van de mede-

eigenaar om een vertaling te krijgen van de documenten van de Vereniging van Mede-

eigenaars slechts van toepassing is op de documenten die worden opgesteld na de 

inwerkingtreding van de wet. 

4.1.5. Kosten raadsman 

183. De kosten en uitgaven, inbegrepen de advocatenkosten, welke een gerechtsprocedure 

met zich meebrengen en voor rekening van de mede-eigendom komen, zijn in beginsel 

gemene lasten.
329

  De Algemene Vergadering spreekt er zich over uit ten laatste bij de 

goedkeuring van de rekeningen.  In beginsel worden zij verdeeld naar verhouding van de 

aandelen.
330

 

Onzeker onder de wet van 30 juni 1994 was de vraag of een mede-eigenaar in de 

gerechtskosten en de kosten van de raadsman moest bijdragen wanneer hij verwikkeld was in 

een geschil met de Vereniging van Mede-eigenaars.
331

 

De rechtspraak was de mening toegedaan dat dit niet het geval kon zijn.  Zo besliste de 

vrederechter van Sint-Joost-ten-Node dat de mede-eigenaars, die in rechte voldoening 

bekomen in hun geschil met de Vereniging van Mede-eigenaars, niet moesten tussenkomen 

tot beloop van hun aandeel in de gemeenschappelijke delen, noch in de gerechtskosten (die 
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ten laste van de Vereniging van Mede-eigenaars wordt gelegd), noch in de kosten en erelonen 

van haar raadsman.
332

  Een beslissing is onrechtmatig wanneer ze precies deze kosten o.m. ten 

laste legt van de mede-eigenaar(s) die de nietigverklaring van een beslissing bekomen 

hebben.
333

 

184. De wetgever bleef niet achter en voorzag een wettelijke basis voor de verdeling van de 

gerechtskosten. Er werden twee nieuwe paragrafen toegevoegd (Art. 577-9 § 8 en § 9 BW). 

4.1.5.1. Mede-eigenaar als eiser 

185. Art. 577-9 § 8 BW zegt dat in afwijking van art. 577-2 § 7 BW.
334

 de mede-eigenaar van 

wie de vordering, na een gerechtelijke procedure tegen de Vereniging van mede-eigenaars, 

door de rechter gegrond wordt verklaard, vrijgesteld is van elke bijdrage in de honoraria en 

kosten die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars. 

Als de vordering gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, wordt de mede-eigenaar vrijgesteld 

van elke bijdrage in de honoraria en kosten van de Vereniging van Mede-eigenaars die met 

toepassing van art. 1017, lid 4 Ger.W. ten laste van de Vereniging van Mede-eigenaars zijn 

gelegd (lid 2). 

4.1.5.2. Mede-eigenaar als verweerder 

186. Art. 577-9 § 9 BW bepaalt hetzelfde voor de mede-eigenaar-verweerder: in afwijking 

van art. 577-2 § 7 BW wordt de mede-eigenaar die verweerder is, in een gerechtelijke 

procedure ingesteld door de Vereniging van Mede-eigenaars, waarvan de vordering door de 

rechter volledig ongegrond werd verklaard, vrijgesteld van elke bijdrage in de honoraria en 

kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars. 

Als de vordering gedeeltelijk of volledig gegrond wordt verklaard, draagt de mede-eigenaar 

die verweerder is, bij in de honoraria en kosten ten laste van de Vereniging van Mede-

eigenaars (lid 2). 
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4.2. Bijdragen lasten bouwpromotor 

187. In de praktijk worden de statuten meestal reeds verleden en overgeschreven vooraleer er 

een appartement wordt verkocht, of zelfs vooraleer de eerste steen is gelegd.
335

  Ze worden 

dan enkel door toedoen van de bouwpromotor of de bouwheer opgesteld. In dergelijk geval 

gaat het eigenlijk om een toetredingscontract omdat de koper van een appartement de 

appartementsakten, waaraan hij zelf niet heeft meegewerkt, zal moeten accepteren en 

naleven.
336

  De statuten kunnen later altijd gewijzigd worden indien de juiste meerderheid 

bereikt wordt (Art. 577-7 § 1, 1° en 2° BW). 

188. Bouwpromotoren zijn niet geneigd bij te dragen in de kosten en lasten van de 

appartementsmede-eigendom.  De statuten kunnen bepalingen bevatten die de bouwpromotor 

geheel of gedeeltelijk ontslaan van bijdrage in de kosten en lasten.  Zo kan bepaald worden 

dat de “niet-bewoning van de niet-verkochte loten in een gebouw en/of gemeenschappelijke 

delen een reductie van de onderhoudskosten met zich meebrengen.  De promotor zal de 

gemeenschappelijke lasten dragen voor de niet-verkochte loten vanaf het ogenblik dat deze 

bewoonbaar zullen zijn, met uitzondering van de kosten verbonden aan de liften, verbruik van 

water/elektriciteit.  De mede-eigenaars zullen de gemeenschappelijke lasten dragen in 

verhouding met hun rechten in de mede-eigendom.”
337

 

Dergelijke bedingen zijn strijdig met art. 577-2 § 9 BW (dat van dwingend recht is (lid 3)) en 

moeten aldus als niet geschreven beschouwd worden.
338

   

189. Net zoals elke andere mede-eigenaar, moet de bouwpromotor bijdragen in de gemene 

kosten en lasten, zelfs voor de appartementen die nog afgewerkt moeten worden, ongeacht of 

ze bewoonbaar zijn of niet.
339

  Indien de bouwpromotor zich toch wil vrijstellen van de 

bijdrageplicht, kan de Vereniging in rechte de verschuldigde bijdragen vorderen, verwijzend 

naar de dwingende bepalingen van de Appartementswet (Art. 577-2 § 9 BW).
340

  Een 
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contractuele uitsluiting van de bijdrageplicht in het reglement van mede-eigendom kan daar 

niets aan veranderen.
341

   

De Vereniging kan zich tegen een contractuele vrijstelling verzetten door art. 31 W.H.P.C. of 

art. 32 W.H.P.C. (zwarte lijst van bedingen) in te roepen.  Na de wetswijziging van 7 

december 1998 wordt aanvaard dat de leer van de onrechtmatige bedingen ook van toepassing 

is op de verkoper op plan en de bouwpromotor.
342

  Na de nietigverklaring van het beding kan 

iedere mede-eigenaar aan de rechter vragen de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen 

conform art. 577-9 § 6, 2° BW.  De bouwpromotor en zelfs de notaris kunnen naderhand door 

de Vereniging van Mede-eigenaars nog aangesproken worden (art. 577-9 § 1, lid 1 en 2 BW).  

Het Hof van Beroep van Parijs oordeelde in deze zin en stelde de bouwpromotor en de notaris 

aansprakelijk.
343

 

190. De bouwpromotor wordt ontslagen van zijn plicht tot bijdrage in de lasten vanaf de 

voorlopige oplevering van de gedeelten voor privatief gebruik (Art. 5 in fine Wet Breyne
344

).  

Vanaf dit tijdstip bevinden de kopers van de appartementen zich – afgezien van hun 

aanspraken op herstel van de gebreken wanneer de werken niet aan hun eisen voldoen – in de 

postcontractuele fase: hier moeten niet meer de bouwkosten voor het gebouw aan 

bouwpromotor, maar de exploitatiekosten van het voltooide gebouw aan de Vereniging van 

Mede-eigenaars geregeld worden.
345

 

191. Wanneer de bouwpromotor voor de voorlopige oplevering failliet is gegaan, zullen de 

kosten van de afbouw van de gemeenschappelijke delen wel voor rekening van de Vereniging 

van Mede-eigenaars zijn.
346

 

 

                                                 
341

 Contra: Vred. Sint-Kwintens-Lennik 9 december 2004, T. App. 2005, afl. 2, nr. 391, 39 waarbij 
geargumenteerd wordt dat de bouwpromotor niet of slechts in zeer beperkte mate van de gemeenschappelijke 
diensten geniet en aldus van die bijdragen kan ontslagen worden. 
342

 S. STIJNS, “De leer der onrechtmatige bedingen in de W.H.P.C. na de Wet van 7 december 1998”, TBH 2000, 
151, nr. 7. ;  W. GOOSSENS, Handboek bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 561. 
343

 Parijs 24 november 1999, Administrer, maart 2000, 41. 
344

 Bij verkoop of verbouwing is de Woningbouwwet van 9 juli 1971 (BS 11 september 1071) van toepassing, 
gewijzigd door de Wet van 3 mei 1993 (BS 19 juni 1993). 
345

 R. TIMMERMANS, “De bijdrage van de bouwpromotor in de exploitatiekosten van een flatgebouw en de 
adviesplicht van de notaris bij de redactie van de splitsingsakte, T. App. 2005, afl. 2, 1. 
346

 Vred. Hoogstraten 24 augustus 2005, T. App. 2006, nr. 425, 33 ; R. TIMMERMANS en P. DAEMS, “Het lot van 
appartementseigenaars bij faillissement van projectontwikkelaar”, T. App. 1999, afl. 1, 6, nr. 8. 



105 

 

4.3. Aansprakelijkheid 

192. Bij schade aan derden door gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw 

kunnen de mede-eigenaars, respectievelijk de Vereniging van Mede-eigenaars op vier 

rechtsgronden aangesproken worden: art. 544 BW (aansprakelijkheid voor overlast), art. 

1382-1383 BW (foutaansprakelijkheid), art. 1384 BW (aansprakelijkheid als bewaker voor 

gebrekkige zaken) en art. 1386 BW (aansprakelijkheid als eigenaar van het gebouw).
347

 

4.3.1. Beheer en behoud 

193. De Vereniging moet het onderhoud van de gemeenschappelijke delen goed opvolgen.  

Zoniet kan zij aansprakelijk gesteld worden.   

Zo werd de Vereniging van Mede-eigenaars aansprakelijk gesteld voor een ongeval in de lift 

omdat ze een afwachtende houding had aangenomen en de lift niet tijdig had laten 

onderhouden.
348

   

De Vereniging van Mede-eigenaars kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan 

een persoon die ten val kwam over een plavei die was losgekomen op het voetpad.  Het 

gemeentereglement, waarop het slachtoffer zich beriep, legde immers geen enkele 

onderhouds- noch herstelverplichting van het voetpad op aan de aanpalende mede-

eigenaars.
349

 

Hoe gaat het beheer en behoud in zijn werk?  Op basis van uitgevoerde inspecties van de staat 

van het gebouw kan de syndicus in overleg met de raad van beheer een rapport opstellen en 

bepaalde herstellingen in het vooruitzicht stellen. 

4.3.2. Schadebedingen 

194. Vergoedende interesten en forfaitaire schadebedingen die vastgesteld zijn bij een 

beslissing van de Algemene Vergadering, kunnen gelet op het soeverein gezag van de 

Algemene Vergadering door de vrederechter niet herleid of opgeschort worden.
350

  De 

vrederechter kan slechts optreden als hij een vordering tot wijziging van een onregelmatige, 

bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de Algemene Vergadering voorgeschoteld krijgt 

(art. 577-9 § 2 BW). 
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195. Dit moet enigszins genuanceerd worden.  Het feit dat een beslissing van de Algemene 

Vergadering met betrekking tot een schadebeding en vertragingsinteresten in rechte niet werd 

aangevochten, neemt de bevoegdheid van de rechter niet weg deze opzij te zetten wanneer zij 

het karakter hebben aangenomen van strafbedingen welke strijdig zijn met de openbare 

orde.
351

 

Art. 1153 BW en 1291 BW vinden geen toepassing wanneer een schadebeding en interesten 

in de statuten zijn opgenomen.  Indien wel, zou hun toepassing ertoe leiden dat de statuten 

worden gewijzigd.
352

 

Tevens is art. 1231 BW, dat de rechter een matigingsbevoegdheid verleent, niet van 

toepassing bij appartementsmede-eigendom, gegeven de bijzondere procedure van 

nietigverklaring die is voorzien in art. 577-9 § 2 BW alsmede de mogelijkheid voor de 

Algemene Vergadering beslissingen met betrekking tot schadebeding en interesten te wijzigen 

door een nieuwe beslissing.
353

  Het artikel 1231 BW voorziet in een wettelijke 

matigingsbevoegdheid waarbij aan de rechter uitdrukkelijk het recht wordt verleend, op 

verzoek of ambtshalve, om een schadebeding dat volgens zijn beoordeling te hoog is 

eventueel te matigen.   

4.3.3. Brandveiligheid en waterinfiltratie 

196. Werken die ertoe strekken een einde te maken aan waterinfiltraties en andere 

bouwdefecten zijn zonder meer noodzakelijk en kunnen worden bevolen met een meerderheid 

van drie vierden van de stemmen.  Zij kunnen daarentegen niet bestempeld worden als 

verbeterings- en verfraaiingswerken, waarvoor een grotere meerderheid vereist is (bv. de 

statuten kunnen voor dergelijke werken een meerderheid van 5/6 vragen).
354

 

De opdracht, aan een bouwbedrijf gegeven door de syndicus, neemt niet weg dat de eigenaar 

van die flat tot betaling van de factuur is gehouden (niet de Vereniging van Mede-eigenaars).  

De schadeoorzaak van de waterinfiltratie situeert zich immers uitsluitend in bedoelde flat.
355

 

De vordering van een mede-eigenaar, die er toe strekt de Vereniging van Mede-eigenaars 

aansprakelijk te stellen voor waterschade doordat zij de door corrosie aangetaste buizen niet 
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zou hebben laten vervangen, verjaart bij toepassing van art. 2262 BW na een termijn van vijf 

jaar, die ingaat vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van 

de schade en van de identiteit van de aansprakelijke persoon.
356

 

4.3.4. Aansprakelijkheid onredelijke besluitvorming/ommissiebesluiten en 

schending verplichtingen uit de wet 

197. Om de aansprakelijkheid van de Vereniging van Mede-eigenaars wegens onredelijke 

besluitvorming van de leden te weerhouden moeten drie elementen voorhanden zijn
357

:  

 - slachtoffer: een appartementseigenaar of een derde; 

- fout: zelfde principe als bij de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregels
358

.  De 

beslissing van de Algemene Vergadering betekent een inbreuk op de beginselen van 

redelijkheid en oplettendheid.  Het zijn beslissingen die een redelijke en voorzichtige 

mede-eigenaar niet zou nemen; 

 - bewezen schade. 

198. Ook zogenaamde ommissiebesluiten, besluiten die inhouden niet te beslissen, kunnen als 

foutief aanzien worden.
359

  

4.3.5. Schade aan de Vereniging veroorzaakt door een derde 

199. De kosten van vervanging van de deursloten van het gebouw mogen niet ten laste 

worden gelegd van een mede-eigenaar die het slachtoffer is geweest van geweld en diefstal 

van zijn sleutels, inbegrepen de sleutel die toegang geeft tot het gebouw.  Hij is niet 

aansprakelijk voor schade die door een derde aan de mede-eigendom wordt veroorzaakt.
360
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4.3.6. Verzekering 

4.3.6.1. Initiatief 

200. De verzekering geschiedt door de zorgen van de syndicus bij dezelfde maatschappij voor 

alle mede-eigenaars tegen brand, bliksem, ontploffingen, waterschade, ongelukken met de 

lift,…  De inboedel is geen voorwerp van de verzekering.   

De eerste verzekeringen worden afgesloten door de bouwheer/promotor voor de duur van de 

werken.  De eigenaars van de kavels betalen die premies terug.  Later betaalt de syndicus de 

premies als gemeenschappelijke last.  Zij zullen aan de Vereniging worden terugbetaald door 

de mede-eigenaars, naar evenredigheid van hun aandeel in de gemeenschappelijke delen.
361

 

4.3.6.2. Verzekeringsuitkeringen 

201. Uitkeringen van de verzekeringsmaatschappij komen toe aan de Vereniging van Mede-

eigenaars, na vrijwaring van de rechten van hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers. 

- bij gedeeltelijke vernieling zal de syndicus de uitkering aanwenden om het goed 

terug in goede staat te brengen.  Indien de uitkering ontoereikend is voor de herstelling 

zal de syndicus het tekort ten laste van de mede-eigenaars leggen.  Indien de uitkering 

de herstellingskosten overtreft, komt het saldo toe aan de Vereniging van Mede-

eigenaars.
362

 

- bij gehele vernieling zal de Algemene Vergadering zich met eenparigheid van 

stemmen moeten uitspreken over de heropbouw van het gebouw conform art. 577 § 3, 

lid 1 BW.  De mede-eigenaars van een kavel die geen deel hebben genomen aan de 

stemming of die tegen de heropbouw hebben gestemd, kunnen hun aandelen in de 

Vereniging van Mede-eigenaars afstaan aan de andere mede-eigenaars die dit wensen, 

mits behoud van zijn rechtmatig aandeel in de vergoeding.
363

   

Indien tegen de heropbouw van het goed wordt gestemd, zal de Vereniging van Mede-

eigenaars worden ontbonden en vereffend. 
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4.3.7. Schadeloosstelling 

202. Vergoedingen, gevorderd onder de vorm van een schadevergoeding, worden herleid in 

de mate dat deze het bedrag overschrijden dat partijen redelijkerwijze konden vaststellen als 

schadeloosstelling voor de niet-uitvoering van haar verbintenissen door een partij.   

Bij een zaak over schade aan het buizennetwerk van een appartementsgebouw na werken, 

bepaalde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dat er een schadeloosstelling kan 

bekomen worden bij de uitvoerders (tevens mede-eigenaars) van de werken indien kan 

worden aangetoond dat deze de bewaking hadden over het door een gebrek aangetast 

buizennetwerk.
364

 

4.3.7.1. Schade aan een privatief deel 

203. De Vereniging van Mede-eigenaars kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade 

aan een privatieve kavel.  Wanneer in het reglement van mede-eigendom bepaald is dat de 

waterleidingen tot het uitsluitend gebruik bestemd zijn van een kavel, evenals de 

componenten die zich in de bediende kavel bevinden, kan de mede-eigendom niet 

verantwoordelijk gesteld worden voor schadelijke gevolgen van waterinfiltraties die uit deze 

leidingen vrijkomen.
365

 

4.3.8. Tenuitvoerlegging: onbeperkt deelbaar 

204. De Vereniging van Mede-eigenaars is als rechtspersoon zelfstandig drager van rechten 

en plichten.  In beginsel zijn de leden niet aansprakelijk voor de schulden van de 

rechtspersoon.  Doorbraak van de aansprakelijkheid is te beschouwen als een uitzondering op 

voornoemde regel.
366

   

205. In één bijzonder geval wordt de grens tussen het vermogen van de Vereniging en dit van 

de deelgenoten opgeheven.  Onverminderd art. 577-9 § 5 BW kan de tenuitvoerlegging van 

beslissingen waarbij de Vereniging van Mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden gedaan 

op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel in de 
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gemeenschappelijke gedeelten (Art. . 577-5 § 4 BW).
367

  Gelet op het beperkte vermogen van 

de Vereniging is dit een logische regeling. 

206. Er dient eerst uitgevoerd te worden op het vermogen van de Vereniging van Mede-

eigenaars.  De schuldeiser zal daartoe zijn vonnis laten betekenen en uitvoeren tegen de 

syndicus (Art. 577-8 § 4, 6° BW).  Daarbij kan de gerechtsdeurwaarder indien nodig beslag 

laten leggen op de rekeningen van de mede-eigendom, inclusief het reservekapitaal.
368

 

Als de activa van de Vereniging ontoereikend zijn, mag de gerechtsdeurwaarder zich tot de 

individuele mede-eigenaars wenden.  Het vonnis tegen de Vereniging van Mede-eigenaars 

volstaat als uitvoerbare titel.
369

  De deurwaarder zal steeds over de basisakte moeten 

beschikken om, op basis van de aandelenverdeling, de omslag van de veroordeling te kunnen 

doen.  Bovendien zijn er extra kosten met betrekking tot de dagvaarding aangezien er 

evenveel deurwaardersexploten als mede-eigenaars moeten zijn.  Dit soort ellende kan 

vermeden worden door de rekeningen van de Vereniging voldoende te provisioneren.
370

 

De mede-eigenaars zijn niet hoofdelijk, maar deelbaar aansprakelijk.  Iedere mede-eigenaar 

staat slechts met zijn privé-vermogen in voor de schulden naar evenredigheid van zijn aandeel 

in de gemeenschappelijke delen.  Het volstaat niet om als schuldeiser te vorderen tegen één 

mede-eigenaar, bijvoorbeeld de meest solvabele.
371

 

4.4. Deelbesluit 

207. Bij de betwisting van de afrekening moet de eisende mede-eigenaar rekening houden met 

de specifieke bepalingen in het Gerechtelijke Wetboek omtrent termijnen, voorwerp, belang, 

bewijsregelen,…  Er valt aan te raden om slechts bij flagrante of zwaarwichtige gevallen naar 

de rechter te stappen.  Men kan veel kosten besparen door te proberen op de Algemene 

Vergadering tot een oplossing te komen.  Ondanks mogelijke rechterlijke procedures zal men 

toch op een vredige manier moeten samenleven in de appartementsmede-eigendom, met de 

solidariteitsgedachte in het achterhoofd. 
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208. Elke mede-eigenaar moet er zich van bewust zijn dat hij/zij mede verantwoordelijk is 

voor de gemene delen.  Het onderhoud van deze delen moet goed opgevolgd worden.  Indien 

de Vereniging nagelaten heeft de juiste beslissingen te nemen, kan zij aansprakelijk gesteld 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

Afdeling 5: overdracht van een kavel 

209. Elke mede-eigenaar kan in principe vrij over zijn kavel beschikken en over de 

corresponderende aandelen in de gemeenschappelijke delen. 

Het kan voorkomen dat de statuten beperkingen voorzien m.b.t. het beschikkingsrecht over 

een private kavel.  In de praktijk kan voorzien zijn dat bepaalde delen van een privatieve 

kavel niet afzonderlijk kunnen worden overgedragen, omdat alle delen samen als één geheel 

worden beschouwd.  Zo kunnen bijvoorbeeld de garage en opbergruimte dikwijls enkel 

worden overgedragen in samenhang met het appartement en bijgevolg niet elk afzonderlijk.
372

  

Het niet naleven van dergelijke clausules kan tot aansprakelijkheid van de partijen en de 

notaris leiden.
373

  

210. De materie van de overdracht van een kavel vormt een belangrijk onderdeel van de 

nieuwe Wet van 2 juni 2010.  Het artikel 577-11 BW onderging een grondige wijziging.  

Daarnaast werden er drie nieuwe artikelen ingevoegd (Art. 577-11/1, 577-11/2 en 577-13/1 

BW).  

Onder de oude wet bleek dat de informatieplicht vaak te laat kwam.  Wanneer de koper over 

de nodige informatie beschikte, was hij reeds gebonden door documenten die hij/zij 

ondertekend had, bijvoorbeeld een onderhandse verkoopovereenkomst of een aankoopbelofte.  

Indien hij de koop wou aanvechten restte hem niets anders dan het gemeen recht: de leer van 

de wilsgebreken
374

, de precontractuele aansprakelijkheid
375

 of de verborgen gebreken bij 

verkoop
376

 inroepen.  De bewijslast kwam op de schouders van de koper terecht.  

Sinds de nieuwe Wet wordt aan de notaris, de vastgoedmakelaar of de verkoper de 

verplichting opgelegd om een minipakket aan inlichtingen en documenten te verschaffen vóór 

de ondertekening van het eerste document inzake overdracht.  Naast de precontractuele 

informatieplicht blijft er ook nog een specifieke (verruimde) informatieplicht rusten op de 

notaris vóór het verlijden van de notariële akte.  De nieuwe informatieverplichting kadert in 
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een tendens om de koper steeds beter te informeren alvorens hij een vastgoedtransactie 

afsluit.
377

 

5.1. Actoren 

211. In de geest van de nieuwe wet was het duidelijk dat de koper van een appartement beter 

moest beschermd worden.  Voor de syndicus, de optredende notaris, de vastgoedmakelaar, de 

verkoper en eventueel andere tussenpersonen vertaalde deze betere bescherming zich in een 

ruimere informatieplicht.
378

 

5.1.1. Syndicus 

212. Het is de syndicus die de informatie aan de informatieplichtige bezorgt.  Hij beschikt 

over alle nodige financiële informatie i.v.m. de mede-eigendom. 

Op eenvoudig verzoek bezorgt de syndicus binnen de vijftien dagen aan de optredende 

notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of aan de overdrager de nodige 

inlichtingen en documenten (Art. 577-11, § 1 BW). 

Art. 577-8 § 4, 7° BW bepaalt dat de syndicus de lijst van schulden bedoeld in art. 577-11 § 2 

BW dient over te leggen binnen dertig dagen te rekenen vanaf het verzoek van de notaris.  

Voor de nieuwe appartementswet gold een termijn van vijftien dagen om een verklaring af te 

leveren.  Deze was te kort.
379

  De notaris richt zijn verzoek tot de syndicus bij een ter post 

aangetekende brief. 

Als keerzijde van de informatieplichten vanwege de syndicus, is er ook een 

kennisgevingsplicht vanwege de notaris aan de syndicus van de dag waarop de akte wordt 

verleden evenals de identificatie van de betrokken kavel en de identiteit en adres, huidig en 

nieuw, van de betrokkenen (Art. 577-11, § 3 BW).
380

   

213. Deze informatiestroom richting syndicus moet diens werk vlotter laten verlopen.  Het 

mededelen van de aktedatum van overdracht stelt de syndicus bijvoorbeeld in staat om een 

behoorlijke afrekening op te stellen voor de uittredende mede-eigenaar.  Het deel in het 
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werkkapitaal dat overeenstemt met de periode tijdens welke hij geen gebruik heeft gemaakt 

van de gemeenschappelijke gedeelten zal aan hem terugbetaald worden.  Vanaf deze datum 

kan de syndicus tevens de nieuwe mede-eigenaar verzoeken de nodige bijdragen te leveren tot 

het werkkapitaal en eventueel het reservekapitaal.
381

 

214. Indien de syndicus niet tijdig antwoordt, stelt naargelang het geval de notaris, eenieder 

die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de overdrager, de partijen in kennis van diens 

verzuim (Art. 577-11, § 1 in fine BW).  Zijn verzuim staat de ondertekening van de 

onderhandse verkoopovereenkomst niet in de weg.  De verkoper heeft in dit geval zijn plicht 

nageleefd en kan een geldig aankoopdocument ondertekenen, onder voorbehoud van zijn 

gemeenrechtelijke precontractuele informatieplicht.  De koper kan opteren om ofwel de 

ondertekening uit te stellen, ofwel een opschortende voorwaarde in te lassen.
382

 

In de schriftelijke overeenkomst tussen de syndicus en de Vereniging van Mede-eigenaars kan 

een sanctie opgenomen worden indien de syndicus de inlichtingen niet tijdig aflevert.
383

  

Indien geen sanctie is opgenomen, zal zijn gemeenrechtelijke professionele aansprakelijkheid 

spelen.   

5.1.2. Notaris 

215. Binnen de vijftien dagen bezorgt de syndicus, op eenvoudig verzoek, aan de notaris de 

relevante documenten m.b.t. de mede-eigendom.  Indien de syndicus niet antwoordt binnen 

vijftien dagen na het verzoek, stelt naargelang het geval de notaris, eenieder die beroepshalve 

optreedt als tussenpersoon of de overdrager, de partijen in kennis van deins verzuim (Art. 

577-11 § 1, lid 2 BW). 

De kritiek
384

 leerde ons dat het schoentje wrong bij het gebrek aan informatie aan de koper 

van een kavel.  De solidariteit binnen de appartementsmede-eigendom kon daardoor op de 

helling komen te staan.   
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216. Het nieuwe artikel 577-11, § 1 BW legt dan ook terecht de nadruk op de precontractuele 

informatie ten behoeve van de koper van een kavel.  De optredende notaris moet in het 

vooruitzicht van de eigendomsoverdracht van een kavel aan de koper, voor de ondertekening 

van de koopakte of voor de ondertekening van aankoopbod of aankoopbelofte, een reeks 

inlichtingen verstrekken zoals deze hem door de syndicus zijn overgemaakt.  Als er van een 

nieuwe mede-eigenaar verwacht wordt dat hij solidair deelneemt aan het collectief van de 

mede-eigendom, moet hij dit met kennis van zaken kunnen doen.  Hij/zij moet correct, 

volledig en tijdig worden geïnformeerd alvorens hij tot het collectief toetreedt.
385

 

Ook bij een overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht van een kavel, zowel onder de 

levenden als ingevolge overlijden, moet de syndicus van de Vereniging van Mede-eigenaars, 

bij een ter post aangetekende brief, aan de optredende notaris een reeks inlichtingen en 

documenten bezorgen binnen de dertig dagen. 

Zoals hierboven deelt de optredende notaris op zijn beurt enkele inlichtingen mee aan de 

syndicus conform art. 577-11, § 3 BW. 

5.1.3. Anderen 

217. Niet alleen de notaris is verplicht de nodige inlichtingen en informatie te verstrekken.  

Art. 577-11, § 1 BW zegt dat de informatieplicht niet alleen rust op de notaris, maar ook op de 

personen die beroepshalve optreden als tussenpersoon, en op de overdragers zelf.   

Sinds de Wet van 2 juni 2010 heeft de wetgever de informatieplicht dus verruimd naar de 

vastgoedmakelaars en de verkopers zelf.  Aangezien de notaris niet steeds betrokken is bij de 

opmaak van de onderhandse verkoopovereenkomst (meestal het eerste overdrachtsdocument), 

diende de wetgever ook de vastgoedmakelaar en de verkoper zelf te viseren om de mazen van 

het informatienet te dichten.
386
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5.2. Inhoud 

5.2.1. Precontractuele informatieplicht (art. 577-11 § 1 BW) 

218. De precontractuele informatieplicht heeft voornamelijk een financiële grondslag: de 

informatie moet de koper in staat stellen om bij de aankoop van een kavel in een mede-

eigendom de financiële consequenties m.b.t. de mede-eigendom in kaart te brengen.
387

 

Art. 577-11 § 1 BW bepaalt dat in het vooruitzicht van de overdracht van het eigendomsrecht 

van een kavel de optredende notaris eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of 

de overdrager aan de verkrijger, vóór de ondertekening van de overeenkomst, aankoopbod of 

aankoopbelofte, de volgende inlichtingen en documenten meedeelt: 

1° het bedrag van het werkkapitaal en dat van het reservekapitaal, zoals bepaald in § 5, 

tweede en derde lid; 

2° het bedrag van de eventuele door de overdrager verschuldigde achterstallen; 

3° 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; 

4° in voorkomend geval, het overzicht van de hangende gerechtelijke procedures in 

verband met de mede-eigendom; 

5° de notulen van de gewone en buitengewone Algemene Vergadering van de vorige 

drie jaar, alsook de periodieke afrekeningen van de lasten van de vorige twee jaar; 

6° een afschrift van de recentste balans die door de Algemene Vergadering van de 

Vereniging van Mede-eigenaars werd goedgekeurd. 

Aangezien de appartementswet van dwingend recht is (art. 577-14 BW), kan men niet 

afwijken van de informatieplicht. 

219. Een expliciete sanctie is niet bepaald voor het niet tijdig of onvolledig verschaffen van 

de informatie.  Men mag aannemen dat de sanctie uit een relatieve nietigheid bestaat.  Indien 

het eerste aankoopdocument niet de voormelde verplichte informatie bevat, kan de koper zich 

                                                 
387
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na de ondertekening ervan nog steeds terugtrekken uit de verkoopstransactie.  Hij dient dat 

argument dan wel in limine litis op te werpen in de procedure die door de verkoper zou 

worden opgestart.
388

  Verder kunnen de notaris of de vastgoedmakelaar aansprakelijk gesteld 

worden indien zij hun verplichtingen niet naar behoren hebben uitgevoerd. 

5.2.2. Informatieplicht bij verlijden van notariële akte (art. 577-11 § 2 BW) 

220. De informatieplicht bij het verlijden van de notariële verkoopakte beantwoordt de vraag 

welke partijen voor welke gemeenschappelijke kosten en lasten zullen instaan. 

Paragraaf twee van art. 577-11 BW bepaalt dat, voorafgaand aan het verlijden van de 

notariële akte, de instrumenterende notaris volgende inlichtingen dient op te vragen: 

1° het bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing 

waartoe de Algemene Vergadering of de syndicus vóór de vaste datum heeft besloten, 

maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht; 

Onder uitgaven worden enkel de noodzakelijke of nuttige uitgaven verstaan, niet de 

luxe-uitgaven.
389

 

De wetgever viseert tevens de uitgaven die door de syndicus zijn besloten in het kader 

van zijn bevoegdheid om alle bewarende maatregelen te treffen en daden van 

voorlopig beheer te stellen (Art. 577-8, § 4, 4° BW). 

2° een staat van de oproepen tot kapitaalinbreng die door de Algemene Vergadering 

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; 

Waar de wetgever in de precontractuele fase preciseerde dat enkel het reservekapitaal 

medegedeeld diende te worden, blijft deze precisering hier achterwege.  Er mag 
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aangenomen worden dat hier ook het werkkapitaal bedoeld wordt.  Dit is van belang 

om te weten wie van beide partijen voor deze bedragen moeten instaan.
390

 

3° 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; 

4° een 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. 

221. Indien de notaris zijn informatieplicht niet naar behoren uitvoert, kan hij aansprakelijk 

gesteld worden.
391

   

De vraag kan gesteld worden in welke mate de notaris aansprakelijk kan gesteld worden 

wanneer hij foute informatie van de syndicus ontvangt?  De verplichting van de notaris 

beperkt zich tot het louter meedelen van de inlichtingen en documenten.  Er geldt geen 

verplichting om de informatie te controleren.  In feite beperkt de verplichting van de notaris 

zich tot het aanvragen en kopiëren van de informatie die hij van de syndicus ontvangt. 

5.2.3. Kosten 

222. De kosten verbonden aan het mededelen van de krachtens §§ 1 en 2 te verstrekken 

informatie worden gedragen door de overdragende mede-eigenaar (de verkoper).  De 

tenlasteneming werd wettelijk vastgelegd in § 4 van art. 577-11 BW teneinde de discussie 

omtrent deze kosten te beslechten. 

Het Hof van Cassatie had in zijn arrest van 23 februari 2001
392

 beslist dat het niet aan de 

notaris is om de kosten, verbonden aan het verkrijgen van de informatie, op zich te nemen.  In 
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de praktijk kwam het erop neer dat de Vereniging van Mede-eigenaars voor deze kosten ging 

opdraaien, behalve wanneer statutair werd bepaald dat deze ten laste van de verkoper werden 

gelegd
393

.  Door de wetswijziging is er geen statutaire bepaling meer nodig. 

Het valt aan te raden dat de syndicus bij het versturen van de informatie, meteen ook de 

hiervoor gemaakte kosten aan de aanvrager meedeelt.  Ook de eventuele achterstallen op de 

gewone en buitengewone gemeenschappelijke lasten kunnen vermeld worden.
394

  Op die 

manier kan de verkoper niet voor verrassingen komen te staan, aangezien er ook nog de 

kosten voor het bodemattest, stedenbouwkundig uittreksel, energieprestatiecertificaat, proces-

verbaal van keuring van de elektrische installaties,… bijkomen. 

5.3. Verdeling van de bijdrage in de gemeenschappelijke lasten tussen 

overdrager en overnemer 

223. Onverminderd andersluidende overeenkomsten tussen partijen inzake de bijdrage in de 

schuld, draagt de koper als nieuwe mede-eigenaar het bedrag van de in het eerste lid, 1°, 2°, 

3° en 4°, vermelde schulden.  De gewone lasten worden gedragen door de nieuwe mede-

eigenaar vanaf de dag waarop hij effectief gebruik heeft gemaakt van de gemeenschappelijke 

delen (Art. 577-11 § 2, vijfde lid BW). 

Op basis van art. 577-11 § 2 BW weet de Vereniging van Mede-eigenaars wie van beide 

partijen ze moet aanspreken.  Partijen kunnen onderling andersluidend overeenkomen, maar 

dergelijke afspraken zijn niet tegenwerpelijk aan de Vereniging van Mede-eigenaars.
395

  De 

Vereniging van Mede-eigenaars kan in principe enkel de wettelijke schuldenaar aanspreken, 

tenzij een derde zich in de overeenkomst tot gehoudenheid heeft verbonden en dit beding als 

een beding ten behoeve van een derde kan worden gekwalificeerd.
396

 

Bij een overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht is de verkrijger verplicht tot betaling 

van de buitengewone lasten en de oproepen tot kapitaalinbreng waartoe de Algemene 

Vergadering van de mede-eigenaars heeft besloten, indien deze heeft plaatsgehad tussen het 
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sluiten van de overeenkomst en het verlijden van de authentieke akte en indien hij over een 

volmacht beschikte om aan de Algemene Vergadering deel te nemen (Art. 577-11, § 2, zesde 

lid BW). 

De nieuwe mede-eigenaar heeft namelijk de kans gekregen de beslissing van de Algemene 

Vergadering mede te beïnvloeden.  De notaris zal erover waken dat de volmacht in de 

onderhandse akte is opgenomen, samen met de verplichting voor de verkoper om de koper 

binnen een redelijke termijn in kennis te stellen van de datum van de Algemene 

Vergadering.
397

 

5.4. Solidariteitsbeding 

224. Ondanks zijn dwingend karakter zegt art. 577-11 BW dat “onverminderd andersluidende 

overeenkomst de gewone lasten van de mede-eigendom en de buitengewone kosten gedragen 

worden door de koper vanaf de eigendomsoverdracht.”  Een andersluidende overeenkomst is 

geen uitzondering.  Notariële akten bevatten doorgaans een uitgebreide regeling m.b.t. de 

onderlinge bijdrageplicht van de verkoper en de koper, bijvoorbeeld voor recent uitgevoerde 

of geplande werken.
398

 

225. De meest voorkomende clausule is het solidariteitsbeding.  Een solidariteitsbeding legt 

aan de koper van een privatieve kavel op om in te staan voor de achterstallige bijdragen van 

de verkoper in de gemeenschappelijke kosten van het gebouw.  De koper en verkoper worden 

als hoofdelijke schuldenaars beschouwd.  Door aan de oorspronkelijke debiteur een 

bijkomende schuldenaar toe te voegen, beschikt de Vereniging van Mede-eigenaars over een 

extra zekerheid bij het eventueel in gebreke blijven van de verplichting tot betaling van de 

lasten
399

.  Aangezien er geen voorrecht is voor de Vereniging van Mede-eigenaars bij 

achterstallige bijdragen, wordt er vaak gebruik gemaakt van het solidariteitsbeding
400

. 

Het beding moet als een beding ten behoeve van een derde geanalyseerd worden: de 

Vereniging van Mede-eigenaars krijgt een rechtstreekse aanspraak tegen de koper, die samen 

met de verkoper solidair gehouden wordt.
401

  De koper die op grond van het 
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solidariteitsbeding de bijdrage aan de Vereniging van Mede-eigenaars betaalt, kan nadien 

regres uitoefenen op de verkoper.
402

 

Een variant bestaat er onder de vorm van een kettingbeding.  De bouwpromotor kan in de 

basisverkoopovereenkomst een beding inlassen, waarin hij de koper laat beloven dat hij bij 

overdracht van zijn appartement in de vervreemdingsakte of de verkoopsvoorwaarden een 

solidariteitsbeding zal opnemen.
403

  De partijen spreken m.a.w. af dat zij bepaalde 

verplichtingen zullen doen overgaan op rechtsverkrijgers door bijzondere titel.
404

  Het 

kettingbeding is niet geheel zonder risico.  Het veronderstelt immers de toestemming van de 

derde-verkrijger: elke ketting is zo sterk als de zwakste schakel.  Wie de ketting verbreekt, 

begaat een wanprestatie die enkel aanleiding geeft tot een schadevergoeding.
405

 

226. Een solidariteitsclausule kan niet in de statuten opgenomen worden.  Van de dwingende 

wettelijke bepaling kan enkel bij overeenkomst afgeweken worden.
406

  In de mate dat het 

solidariteitsbeding enkel in de statuten te lezen stond, en niet in de verkoopakte was 

opgenomen, rees de vraag of de koper al dan niet gebonden was door het beding.  Dit wegens 

gebrek aan uitdrukkelijke toestemming
407

.  Deze vraag werd vaak negatief beoordeeld
408

.  Het 

feit dat deze in de hypothecaire registers was overgeschreven, wijzigt daaraan niets daar het 

immers een zuiver persoonlijke verplichting betreft
409

. 
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Is er toch een solidariteitsbeding opgenomen in de statuten, dan zal dit relatief nietig zijn
410

.  

De koper van een kavel in de desbetreffende mede-eigendom, zal de nietigheid kunnen 

opwerpen
411

. 

227. Het solidariteitsbeding dient aan een aantal voorwaarden te voldoen.  De loutere 

vermelding in de koopakte dat de koper zich moet houden aan “alle bedingen en voorwaarden 

uit de basisakte”, is onvoldoende
412

.  Het beding moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn, en het 

bedrag waartoe de koper zich hoofdelijk verbindt, moet nauwkeurig vermeld zijn
413

.   

5.5. Kapitaal 

5.5.1. Werkkapitaal 

228. In geval van eigendomsoverdracht van een kavel is de uittredende mede-eigenaar 

schuldeiser van de Vereniging van Mede-eigenaars voor het gedeelte van zijn aandeel in het 

werkkapitaal dat overeenstemt met de periode tijdens welke hij niet effectief gebruik heeft 

gemaakt van de gemeenschappelijke delen (Art. 577-11 § 5, 1° BW). 

De afrekening wordt door de syndicus opgesteld.  Hij zal het overeenstemmend bedrag
414

 

terugstorten op rekening van de verkoper en hetzelfde bedrag vorderen van de koper. 

5.5.2. Reservekapitaal 

229. Onder de oude wet was er vaak discussie omtrent het lot van het aandeel van de 

verkopende mede-eigenaar in het reservekapitaal.
415
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230. Sinds de Wet van 30 juni 1994 is echter bepaald dat bij eigendomsoverdracht het aandeel 

van de mede-eigenaar in het reservekapitaal eigendom blijft van de Vereniging (Art. 577-11 § 

5, 2° BW).
416

 

De koper neemt alle rechten in het reservekapitaal over van de verkoper, zonder dat deze 

uitbetaling van die som tegenover de vereniging kan vorderen.  Deze rechten vormen een 

accessorium van respectieve privatieve kavels.
417

  De daarop rustende rechten van de 

individuele mede-eigenaars gaan automatisch mee over bij de verkoop van de kavel (Art. 

1615 BW)
418

.  

De ratio legis van deze bepaling is dat, naarmate de grote elementen van de infrastructuur 

afgeschreven zijn, de Vereniging van Mede-eigenaars opnieuw een kapitaal bijeen moet 

brengen om de vernieuwing ervan mogelijk te maken.  Die bedoeling zou doorkruist kunnen 

worden indien een mede-eigenaar zijn aandeel zou kunnen opeisen in geval van overdracht
419

.  

Deze regeling werd bekritiseerd omdat het reservekapitaal vaak gespijsd werd met inbrengen 

uit het werkkapitaal, waardoor er niet noodzakelijk een verband zou zijn tussen de staat van 

het gebouw en de omvang van het reservekapitaal op datzelfde moment.   

231. Met de Wet van 2 juni 2010 kan dit probleem, zoals reeds hoger vermeld
420

, van de baan 

geveegd worden aangezien de syndicus, conform art. 577-8 § 4, 5° BW, het vermogen van de 

Vereniging op een afzonderlijke rekening voor werkkapitaal en een afzonderlijke rekening 

voor reservekapitaal moet plaatsen.  Transacties uit het verleden tussen werk- en 

reservekapitaal zullen makkelijk getraceerd kunnen worden. 

De bepaling is van dwingend recht in de verhouding tussen de Vereniging van Mede-

eigenaars en de individuele mede-eigenaars.  Er staat de koper en verkoper echter niets in de 

weg onderling anders overeen te komen en in het koopcontract te bedingen dat ofwel de 

vergoeding voor het aandeel in de het reservekapitaal in de koopprijs inbegrepen is, ofwel dat 
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hiervoor een aparte vergoeding, gelijk aan de waarde van dit reservekapitaal, betaald wordt.
421

   

5.6. Geen voorrecht voor de Vereniging van Mede-eigenaars 

232. Een probleem stelt zich met de achterstallige schulden van de overdrager in de 

gemeenschappelijke lasten.   

Wanneer de syndicus bij de verkoop van een appartement voorafgaandelijk de notaris 

inlichtte over de achterstallige schulden ten laste van de verkoper, beschikte de notaris over 

geen enkel wettelijk middel om tot betaling over te gaan indien de verkoper weigerde zijn 

achterstallen te laten voldoen met (een deel van) de verkoopprijs.  Indien achteraf executoire 

maatregelen getroffen werden, moest er tevergeefs vastgesteld worden dat deze zonder 

voorwerp waren aangezien alle fondsen reeds uitbetaald waren.
422

 

233. Er werd een wetsvoorstel ingediend om ten voordele van de Vereniging van Mede-

eigenaars een nieuw bijzonder voorrecht in te stellen op een onroerend goed.
423

  De Franse 

wet voorziet reeds in een dergelijke regeling.
424

 

De wetgever heeft op advies van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) 

het voorrecht niet weerhouden
425

.  Een dergelijk voorrecht zou er immers toe kunnen leiden 

dat de Vereniging van Mede-eigenaars eerder uitbetaald wordt dan de hypothecaire 

schuldeisers en de fiscus wat de banken zou kunnen afschrikken bij het verstrekken van 

hypothecaire kredieten en zij sneller zouden beslissen tot het opstarten van een 

beslagprocedure
426

.  
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234. Wel moet de optredende notaris de door de overdrager verschuldigde achterstallen op 

gewone en buitengewone lasten van de prijs van de overdracht afhouden, na uitbetaling van 

de bevoorrechte, hypothecaire schuldeisers of de hypothecaire schuldeisers die hem kennis 

hebben gegeven van een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering (Art. 577-11/1, 

lid 1 BW).  Het exacte bedrag van de achterstallen van de overdrager zal op grond van art. 

577-11, § 1, 2° BW reeds in de precontractuele fase meegedeeld worden.
427

 

De formulering van art. 577-11/1 in de Nederlandse tekst is enigszins onzuiver.  De 

hypothecaire schuldeisers dienen bij een verkoop immers geen toevlucht te nemen tot een 

derdenbeslag om hun schuldvordering voldaan te zien.  De instrumenterende notaris zal hen 

eerst contacteren vooraleer hij het goed voor vrij en onbelast laat verkopen.  Daarenboven zijn 

zij hierbij verzekerd van hun geprivilegieerde positie (volgens hun rang) ten opzichte van de 

andere (chirografaire) schuldeisers.
428

 

De notaris zal enkel bij een uitvoerend derdenbeslag tot uitbetaling moeten over gaan.  Bij een 

bewarend beslag is er geen afgifteverplichting. 

Echter, indien het juist is dat de notaris in beginsel niet gehouden is gevolg te geven aan een 

buitengerechtelijk verzoek van derden tot het blokkeren van fondsen, dan komt desalniettemin 

zijn aansprakelijkheid tegenover derden in het gedrang, wanneer hij verneemt dat zijn cliënt 

tegenover een derde belangrijke sommen verschuldigd is, en alsnog de fondsen vrijgeeft 

zonder de derde schuldeiser hiervan op de hoogte te stellen.
429

  

235. Indien de overdrager deze achterstallen betwist, brengt de optredende notaris binnen drie 

werkdagen na ontvangst van de authentieke akte ter vaststelling van de overdracht de 

syndicus daarvan bij een aangetekende brief op de hoogte (Art. 577-11/1, lid 2 BW). 

Bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend beslag of van een uitvoerend beslag 

binnen twaalf werkdagen na ontvangst van voormelde akte, kan de notaris rechtsgeldig het 

bedragen van de achterstallen aan de overdrager betalen (Art. 577-11/1, lid 3 BW). 
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5.7. Ontbinding of nietigverklaring verkoop 

236. De vraag kan zich stellen wie de Vereniging van Mede-eigenaars moet aanspreken 

wanneer een verkoopsovereenkomst ontbonden of nietig verklaard is.  Tussen de verkoop en 

de ontbinding/nietigverklaring is de bijdrageplicht namelijk blijven doorlopen voor de mede-

eigenaars.  

5.7.1. Verkoper 

237. In principe kan de Vereniging van Mede-eigenaars geen betaling van de lasten vragen 

van de verkoper.
430

  Het Hof van Cassatie bepaalde in zijn arrest van 6 december 2007 dat de 

terugwerkende kracht van de ontbinding of nietigverklaring niet tot gevolg kan hebben dat de 

verkoper gehouden is tot de persoonlijke verbintenissen die de koper tussen het sluiten van de 

koop en de nietigverklaring ervan is aangegaan.
431

 

De bijdrageplicht van de mede-eigenaar is een persoonlijke schuld die niet aan de kavel zelf is 

verbonden.  De bijdrageplicht is dus ten laste van degene die het genot van het goed en de 

mede-eigendom heeft gehad tussen het ogenblik van het sluiten van de koopovereenkomst en 

de ontbinding ervan. 

5.7.2. Koper 

238. Tevens kan de vraag zich stellen of de Vereniging van Mede-eigenaars nog bijdragen 

kan vorderen van de oorspronkelijke koper voor de periode die de ontbinding voorafgaat?  De 

Vrederechter van Sint-Joost-ten-Node moest een dergelijke vraag beantwoorden.
432

   

In casu hadden een man en een vrouw een appartement op plan gekocht.  De vrouw overleed 

kort nadien.  De promotor en de weduwnaar kwamen overeen om de verkoop te ontbinden, 

mits een kleine schadevergoeding.  Daar het desbetreffende appartement in onverdeeldheid 

was tussen de weduwnaar en zijn minderjarige zoon, diende de familieraad de transactie te 

homologeren.  De familieraad weigerde echter te homologeren.  Daarop vraagt de promotor 

de verbreking ex tunc van de overeenkomst aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.   

Meteen laat de syndicus de weduwnaar dagvaarden in betaling van 62 248 BEF achterstallige 

bijdragen.  De rechtbank verwerpt die eis omwille van de werking ex tunc van de verbreking 
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van de verkoopsovereenkomst zelf van de flat, waarvan geoordeeld werd dat de verbreking ex 

tunc van de hoofdovereenkomst ook eenzelfde effect had op het zakenrechtelijk statuut van 

het gebouw.
433

 

5.8. Deelbesluit 

239. De nieuwe appartementswet heeft ingespeeld op de problemen die er waren omtrent de 

voorlichting van potentiële kopers van een privatieve kavel in een appartementsgebouw.  De 

koper zal ingelicht worden vooraleer hij enig bindend document ondertekend heeft.  Als een 

verkoper en een koper zich alsnog willen binden, kunnen zij gebruik maken van een 

wederkerige aan- en verkoopbelofte. 

240. Wat betreft de informatieplicht zijn de verplichtingen voor de notaris uitgebreid.  Hij 

moet de nodige inlichtingen bij de syndicus opvragen en deze meedelen aan de koper.  

Verplichtingen die louter formeel zijn.  Wanneer hij de vereiste inlichtingen aan de koper 

verstrekt heeft, lijken zijn verplichtingen volbracht te zijn.  Echter, wat als de verstrekte 

inlichtingen fouten blijken te bevatten?  Tot wie moet de koper zich dan richten: de syndicus 

of de notaris?  Met andere woorden, moet de notaris de inlichtingen die hij aan de koper 

meedeelt, controleren?   

241. Ondanks de wetsvoorstellen lijkt een voorrecht voor de Vereniging van Mede-eigenaars 

geen goed idee.  Het probleem van insolvente mede-eigenaars wordt deels ondervangen door 

het afhouden van de achterstallen door de notaris die de akte verlijdt.  Een solidariteitsbeding 

kan voor een extra zekerheid zorgen.  Echter kan het enkel in een overeenkomst tussen 

verkoper en koper ingevoegd worden.  De Vereniging van Mede-eigenaars heeft er geen vat 

op. 
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Afdeling 6: einde Vereniging van Mede-eigenaars 

6.1. Ontbinding 

242. De appartementsmede-eigendom eindigt wanneer de onverdeeldheid ophoudt te bestaan 

(Art. 577-12, lid 1 BW), hetzij vrijwillig doordat de mede-eigenaars unaniem tot de opheffing 

beslissen (Art. 577-12, lid 3 BW)
434

 en bijvoorbeeld het gebouw wensen te slopen
435

, hetzij 

accidenteel doordat het gebouw werd vernield door bijvoorbeeld een brand
436

, hetzij van 

rechtswege doordat alle privégedeelten in één hand verenigd worden.  In deze gevallen leidt 

de ontbinding van de Vereniging van Mede-eigenaars naar haar vereffening.
437

 

6.2. Vereffening 

243. Na haar ontbinding wordt de Vereniging van Mede-eigenaars geacht voort te bestaan 

voor haar vereffening.  Alle stukken uitgaande van een ontbonden Vereniging van Mede-

eigenaars vermelden dat zij in vereffening is (Art. 577-13 § 1, lid 1 BW).  Derden moeten op 

de hoogte worden gesteld van de vereffening. 

Tijdens de vereffening is de Vereniging beperkt bekwaam.  Het vermogen van de Vereniging 

zal bijgevolg slechts instandgehouden worden met het oog op de liquidatie.  Aan het gebouw 

worden slechts beperkte onderhouds- en instandhoudingswerken uitgevoerd.  Investeringen 

zijn uitgesloten.
438

 

Behoudens andere bepalingen in de statuten of in een overeenkomst, bepaalt de Vereniging 

van Mede-eigenaars de wijze van vereffening en wijst zij één of meer vereffenaars aan.  

Indien de Algemene Vergadering dit nalaat, is het de syndicus die belast wordt met de 

vereffening. 

244. De vereffening heeft tot doel, na de betaling van de schuldeisers, het overig actief van de 

Vereniging van Mede-eigenaars onder de mede-eigenaars te verdelen.  De vereffenaar voert 

de vereffeningsoperaties uit.  Wanneer de Vereniging ontbonden en vereffend wordt na 
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vernieling of onteigening, zal een verzekeringsbedrag (bij niet-wederopbouw) of een 

onteigeningsvergoeding verdeeld moeten worden.
439

 

De vereffenaar zal alle schulden van de Vereniging betalen.  Wanneer er onvoldoende actief 

aanwezig is, worden de schulden geregeld door de mede-eigenaars naar evenredigheid van 

hun aandeel.
440

 

Indien er nog actief aanwezig is, wordt dit ten gelde gemaakt door onder meer
441

: 

 - alle roerende waarden ten gelde te maken; 

 - de betalingen te ontvangen; 

 - dadingen of compromissen aangaan betreffende alle geschillen; 

 - alle rechtsgedingen voeren, hetzij als eiser, hetzij als verweerder. 

245. Als men de vergelijkbare titels 186 e.v. W. Venn. erop naleest, ziet men dat de 

vereffenaar veel vermag.  Hij zou nog eventueel rechtsgedingen kunnen verderzetten, 

dadingen treffen, betalingen ontvangen, alle roerende waarden te gelde maken, betalingen 

eisen van de mede-eigenaars die hun provisies of afrekeningen nog niet hebben voldaan.
442

 

In de nieuwe wet wordt in art. 577-13, § 3 BW verwezen naar de art. 186-188, 190 tot 195, § 

1 en 57 W. Venn.  Daar art. 184, § 1, tweede lid W. Venn. niet wordt genoemd, komt de 

rechtbank van koophandel derhalve niet tussen en wordt de bevoegdheid van de vrederechter 

gevrijwaard.
443

 

246. Wanneer de vereffenaar alle verrichtingen beëindigd heeft, roept hij een Algemene 

Vergadering bijeen waar hij verslag uitbrengt over de vereffening, de rekeningen en de 

bewijsstukken.
444

  De afsluiting van de vereffening wordt bij notariële akte vastgelegd en 

wordt overgeschreven op het hypotheekkantoor.  De akte bevat: 
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- de plaats, door de Algemene Vergadering aangewezen, waar de boeken en 

bescheiden van de vereniging van mede-eigenaars gedurende ten minste vijf jaar 

moeten worden bewaard; 

- de maatregelen, genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan 

schuldeisers of aan mede-eigenaars toekomen en die hen niet konden worden 

overhandigd, bijvoorbeeld omdat een mede-eigenaar naar het buitenland verhuisd is. 

Alle rechtsvorderingen tegen de mede-eigenaars, de Vereniging van Mede-eigenaars, e 

syndicus en de vereffenaars verjaren door verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de 

overschrijving voorgeschreven in § 4 (Art. 577-13 § 5 BW). 
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Afdeling 7: conclusie 

247. Wanneer men een appartement aankoopt, moet men zich er van bewust zijn dat men een 

woonentiteit binnen een gemeenschapsverhouding koopt.  Naast de privatieve kavel zijn er de 

gemeenschappelijke delen waar men evengoed een verantwoordelijkheid voor draagt.   

Die gemeenschapsverhouding brengt onvermijdelijk een aantal consequenties met zich mee, 

vooral op het financiële vlak.  De koper moet zich hiervan bewust zijn en zich op voorhand 

voldoende inlichten.  Bij de eigendomsoverdracht van een kavel valt te lezen dat er, terecht, 

enkele formaliteiten te vervullen zijn om de koper in te lichten over de financiële situatie van 

de mede-eigendom.  Het is de koper die deze inlichtingen correct moet interpreteren.  Een 

kosten-batenanalyse zal in de meeste gevallen tot een juiste beslissing leiden.  Zo kan 

bijvoorbeeld de lage aankoopprijs van een private kavel meer opwegen tegen een deficitaire 

toestand van het vermogen van de Vereniging van Mede-eigenaars. 

248. De wetgever geeft een wettelijk kader die de grenzen afbakent waarbinnen de mede-

eigendom moet functioneren.  De specifieke regeling gebeurt in de statuten en via 

beslissingen van de Algemene Vergadering.  De instrumenterende notaris stelt de statuten op 

en draagt hierbij een grote verantwoordelijkheid.  Wanneer er zich wijzigingen binnen het 

appartementsgebouw voordoen, of er doen zich betwistingen voor, kan elke mede-eigenaar 

zich wenden tot de rechterlijke macht om een nieuwe verdeling van de kosten en lasten te 

verkrijgen. 

249. Wat het beheer van het appartementsgebouw betreft, rust er een belangrijke taak op de 

schouders van de syndicus.  Hij beschikt over een uitgebreid gamma aan bevoegdheden en 

doet al het nodige om een goede werking van het appartementsgebouw te verzekeren.  De 

Algemene vergadering hoort het jaarverslag van de syndicus en zal hem, bij ontbreken van 

klachten, kwijting verlenen. 

250. De Wet van 2 juni 2010 heeft ontegensprekelijk verbeteringen aangebracht voor de 

verdeling van de kosten en lasten.  Vooral op het vlak van de controle op de syndicus is er 

vooruitgang geboekt.  De werking van de mede-eigendom wordt transparanter.  De vraag kan 

gesteld worden of de controle niet te ver zal gaan en de Algemene Vergadering niet als een 

wantrouwige schoonmoeder over de schouder van de syndicus zal meekijken om hem bij de 

minste afwijking hem op de vingers te tikken.  Een goede relatie tussen de syndicus en de 

Vereniging van Mede-eigenaars kan beide organen enkel ten goede komen.   
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Verder moet men er zich van bewust zijn dat kleine mede-eigendommen niet gebaat zijn met 

de extra verplichtingen voor de syndicus.  Voor grote mede-eigendommen is een 

transparantere en modernere werking van de mede-eigendom wel nuttig.  Op termijn zou er 

moeten geëvolueerd worden naar een appartementsrecht met twee snelheden.   

Op heden is het te vroeg om conclusies te trekken maar mijns inziens is de kans groot dat het 

aantal vorderingen tegen de syndicus zal toenemen.  De controle is groter, alle documenten 

kunnen ingekeken worden, de bevoegdheden van de syndicus zijn ruimer (wat de kans op 

fouten doet toenemen),… .  Er zullen meer stokken voorhanden zijn om de hond te slaan. 

251. De extra bevoegdheden betekenen extra werk voor de syndicus.  De rekening voor dit 

extra werk zal onvermijdelijk door de mede-eigenaars gedragen worden.  Aan een mede-

eigendom die moderner en transparanter wordt, zal met andere woorden een stevig 

prijskaartje hangen.  De vraag is of eigenaars van een appartement daar een boodschap aan 

hebben?  Op het einde van de rit is het enkel de afrekening die telt.  Het merendeel van de 

mede-eigenaars zal eerder kiezen voor een ondoorzichtige en ouderwetse werking van de 

mede-eigendom, zolang de kosten en lasten zo beperkt mogelijk blijven.  Wie kan hen 

ongelijk geven? 

252. Voorts gaat de nieuwe Appartementswet er prat op dat de verantwoordelijkheden van de 

notaris uitgebreid worden.  Formeel worden de taken van de notaris inderdaad uitgebreid.  Hij 

moet de syndicus verzoeken om hem de nodige inlichtingen te bezorgen.  Deze inlichtingen 

deelt hij op zijn beurt mee aan de potentiële koper van een private kavel.  Inhoudelijk zijn er 

mijns inziens echter geen veranderingen merkbaar.  De wet bepaalt niet dat de notaris de 

inlichtingen moet controleren.  De vraag stelt zich of de notaris al dan niet zal overgaan tot 

controle van de inlichtingen die hem bezorgd worden door de syndicus.  Want wat als de 

inlichtingen fouten blijken te bevatten.  Wie zal de koper moeten aanspreken: de syndicus of 

de notaris?  Mijns inziens zal de syndicus met de vinger gewezen worden.  

253. Ter afsluiting een boutade: een appartement aankopen valt te vergelijken met op 

restaurant de menu eten.  Onvermijdelijk moeten je bepaalde zaken aanvaarden, zelfs wanneer 

ze niet aansluiten bij jouw persoonlijke keuze.  Vis of vlees, lift of trap,… eten wat de pot 

schaft. 
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