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 DEEL 1. INLEIDING 

I. PROBLEEMSTELLING EN OPZET 

1. Leo Van Broeck, Vlaams bouwmeester, haalde recent met een sneer uit naar het hedendaagse 

Vlaamse bouwklimaat (en de typische Vlaamse mentaliteit daarmee verstrengeld).
1
 Hij bombardeerde 

prompt vrijstaand bouwen in het huidige Belgische woonklimaat tot een criminele daad. Ook al is Van 

Broeck gekend voor zijn ongeremdheid, hij slaat min of meer de nagel op de kop in zijn opiniestuk. Er 

is een dringende mentaliteitswijziging nodig als het aankomt op de Vlaamse bouwmentaliteit. 

Vlamingen moeten kleiner en compacter gaan wonen. Klein en compact wonen wordt vaak 

onmiddellijk gelijkgesteld met wonen in een appartement. Natuurlijk zijn er nog andere initiatieven 

die hieraan beantwoorden, maar het appartementsrecht biedt weliswaar mogelijkheden om het 

Vlaamse ruimtetekort en gebrek aan groen op te vangen. Wil men het appartementsrecht zo optimaal 

mogelijk benutten, is een passend juridisch statuut van deze mede-eigendom noodzakelijk. Een 

‘passend’ juridisch statuut moet beantwoorden aan de uitdagingen waarmee de appartementsmede-

eigendom vandaag wordt geconfronteerd. Om een aangepast wettelijk kader te creëren moet dus eerst 

duidelijk zijn om welke uitdagingen het gaat.  

 

2. Net daar maakt deze scriptie werk van. Dit eindwerk beschrijft deze uitdagingen, probeert er 

een juridische verklaring voor te zoeken en doet vervolgens enkele voorstellen om de problemen aan 

te pakken. Daarbij val ik terug op het vennootschapsrechtelijke concept ‘corporate governance’ en de 

leer waarop dit concept werd gestoeld, als theorie om de problematiek in de mede-eigendom te 

benaderen en als het kader waaruit oplossingen voor de problematiek worden onderzocht.  

 

3. Noodzakelijk voor dit onderzoek is aldus een goed begrip van het ‘corporate governance’ 

concept en een minimale kennis van het huidige appartementsrecht. Dit verklaart de twee preliminaire 

delen aan het begin van dit werk. Deze twee hoofdstukken bevatten zeker geen uitputtende 

beschrijving van beide concepten. Enerzijds is daar geen plaats voor, anderzijds is het niet 

noodzakelijk in het kader van dit onderzoek. Verder moet erop gewezen worden dat dit eindwerk 

volledig geschreven is vanuit de positie van de mede-eigenaar als bewoner van het flatgebouw. Er 

wordt niet ingegaan op de positie van huurders en titularissen van andere zakelijke rechten als 

bewoners van de appartementskavel. 

II. METHODOLOGIE  

                                                      

1
  E. GROENWALS, “ Bouwmeester: we moeten aanvaarden dat kleiner wonen een noodzaak is”, VRT NWS, 6 

december 2017, www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/06/we-nemen-teveel-plaats-in.  

http://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/06/we-nemen-teveel-plaats-in
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4. Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek. Door gebruik te maken van rechtsleer in boeken 

en tijdschriften worden de gemaakte stellingen onderbouwd. Wanneer nodig zal dit verder 

ondersteund worden met toepassingen en illustraties uit de rechtspraak.   
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DEEL 2. PRELIMINAIR: HET BEGRIP CORPORATE GOVERNANCE 

5. Bij het begrip corporate governance denkt men vaak onmiddellijk dat het gaat om een 

exclusief vennootschapsrechtelijke term. Het is dan ook een gekend begrip in de ondernemingswereld. 

Desalniettemin biedt het concept evenzeer een probleemoplossend kader voor (belangen)conflicten in 

andere entiteiten en rechtsfiguren. Het is een term die diverse toepassingsmogelijkheden biedt, 

afhankelijk van hoe het concept wordt ingevuld. Het concept dekt namelijk verschillende ladingen.
2
 

Doch lijkt het relevant eerst dieper in te gaan op het gebruik ervan in de vennootschapswereld, omdat 

de term daar het eerste licht zag. Welke betekenis schuilt achter het vennootschapsrechtelijke begrip 

‘corporate governance’?  

 

6. Verschillende spelers zijn actief binnen een vennootschap. Als eerste heb je de 

aandeelhouders. Zij worden beschouwd als de eigenaars van de vennootschap, vermits zij de aandelen 

in hun bezit hebben. Ze verenigen zich in de algemene vergadering. Daarnaast heb je het management. 

Zij nemen de dagelijkse beheerstaken op zich. Als derde speler heb je de raad van bestuur. De 

bestuurders die zetelen in de raad dragen de verantwoordelijkheid over het bestuur van de 

vennootschap. Vaak hebben zij een meer toezichthoudende functie over de managers dan een actieve 

rol. Deze spelers nemen elk hun eigen rol aan in de onderneming en elk zijn belangrijke schakels in de 

werking van een vennootschap. 

Kenmerkend is dat grote vertrouwensproblemen, ontstaan door gebrekkige communicatie, kunnen 

opduiken in de wisselwerking tussen deze spelers.
3
 Welke vertrouwensproblemen zijn dit? In het 

klassieke continentale model van vennootschappen is het zo dat er geen verspreid aandeelhouderschap 

is, maar dat deze veel vaker geconcentreerd is in handen van enkele grote referentieaandeelhouders. 

Daar is het voornamelijk van belang te vermijden dat deze meerderheidsaandeelhouders volledige 

zeggingschap over de onderneming krijgen, ten koste van de kleinere aandeelhouders. Grote 

aandeelhouders kunnen namelijk door hun stemkracht de beslissingen van de algemene vergadering 

volledig naar hun hand zetten. Dit wordt gezien als één van de drie bestaande agency conflicten. In het 

Angelsaksische model is het aandeelhouderschap vaak meer verspreid. Kleinere, onbekende 

aandeelhouders moeten worden beschermd tegen een management dat misbruik kan maken van de 

afwezigheid van sterke aandeelhouders, die de managers normaal onder druk kunnen zetten. Wanneer 

deze sterke aandeelhouders er niet zijn, hebben managers maar al te vaak het gevoel dat ze vrij spel 

hebben. Dit is het tweede klassieke agency conflict, met name tussen managers en aandeelhouders. 

Naast de drie klassieke spelers in de vennootschap duiken ook andere belanghebbenden op, denk 

                                                      

2
L. VAN DEN BERGHE, “Het corporate governance debat vanuit internationaal perspectief” in H. DE WULF, 

A. LEVRAU, D. MEEUS, L. VAN DEN BERGHE, C. VAN DER ELST, L.H. VERBEKE en E. 

WYMEERSCH (eds.), Corporate Governance, het Belgisch perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1999, (15) 15. 
3
 J. LIEVENS, Governance in het familiebedrijf, Tielt, Lannoo, 2004, 17. 
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bijvoorbeeld aan crediteurs en werknemers.
4
 Zij investeren in de vennootschap, maar hebben vaak 

geen zicht op hoe de onderneming intern functioneert. Opnieuw creëert zich een potentieel agency 

conflict tussen de onderneming en andere externe stakeholders. Elk conflict stelt een relatie voor dat 

verstoord is doordat gebrekkige communicatie tussen de partijen het wederzijds vertrouwen aantast. 

Gezien de kans op deze conflicten de werking van een vennootschap grondig kan verstoren, moet 

worden ingegrepen om de belangen van elk van de spelers te vrijwaren.     

7. Theoretisch gezien zijn deze drie agency problemen het logische gevolg van het opzetten van 

een samenwerkingsverband, waar bestuur en eigendom worden losgekoppeld van elkaar. De eigenaars 

willen vaak geen moeite en tijd investeren in hun eigendom en laten het bestuur ervan over aan 

anderen. Een andere reden voor de opsplitsing is ter facilitering en vereenvoudiging van het bestuur 

van meervoudige eigendom. Als alle eigenaars hun zegje zouden doen, zou de samenwerking heel 

moeizaam verlopen. Deze opsplitsing ligt nochtans aan de basis van de verstoorde agent-principaal 

relatie en de drie reeds vernoemde agency conflicten. De agent-principaal theorie is één van de 

theorieën
5
 dat de noodzaak staaft van een beleid met oog voor corporate governance. Deze theorieën 

werken als marktdisciplineringsmechanismen om op die manier deugdelijk bestuur te gaan afdwingen 

en vormen de theoretische kaders voor de analyse van corporate governance. Voorstanders van vrije 

markt regulering grijpen vaak naar deze mechanismen terug, doch er zijn ook overal ter wereld 

normen en codes terug te vinden om deugdelijk bestuur te verkrijgen. Het vertrouwen in de markt en 

zijn zelfregulering is dan ook relatief laag, wat het overaanbod aan normen en codes verklaart.
6
  

De agency theorie vertrekt vanuit het principe dat elke relatie bestaat uit een agent en een principaal. 

De principaal wil een bepaald doel bereiken en doet hiervoor beroep op een agent. Ook in een 

onderneming is zo’n relatie terug te vinden. De wettelijke organen van een onderneming doen het 

werk, gaan de onderneming besturen en zorgen dat er geld in het laatje komt. Zij zijn de agent. Deze 

taken trachten ze te volbrengen in opdracht van een principaal. De opbrengst van het werk van de 

agent zal ten gunste zijn van de principaal. In een onderneming zijn dit de aandeelhouders. Er is een 

zeer duidelijke opsplitsing tussen het eigenaarschap dat toekomt aan de aandeelhouders (de principaal) 

en de bevoegdheid om de onderneming te leiden die toekomt aan de managers en de raad van bestuur 

(de agent). Het grootste probleem is dat er sprake is van een informatie-assemytrie. De principalen 

kunnen wel vooropstellen hoe het bestuur in de meest gewenste vorm moet verlopen, maar het is de 

agent zelf die de bestuurshandelingen kiest en stelt. De agent krijgt de vrijheid de nodige handelingen 

                                                      

4
 Zij worden vaak stakeholders genoemd. 

5
 Er zijn heel wat theorieën waar auteurs hun begrip van corporate governance op staven, denk onder andere ook 

aan de stakeholders theorie.  
6
 L. VAN DEN BERGHE, “Het corporate governance debat vanuit internationaal perspectief” in H. DE WULF, 

A. LEVRAU, D. MEEUS, L. VAN DEN BERGHE, C. VAN DER ELST, L.H. VERBEKE en E. 

WYMEERSCH (eds.), Corporate Governance, het Belgisch perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1999, (15) 22-

23. 
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te stellen en het ondernemen tot een goed einde te brengen. Opdat de principaal voldoende vertrouwen 

zou hebben in de agent (en dus bereid is de agent de opdracht te laten uitvoeren), moeten enkele 

waarborgen ingebouwd worden. Dit kan niet altijd gebeuren aan de hand van een contract. Zowel 

corporate governance codes die vennootschappen aanzetten om vrijwillig hun beleid af te stemmen op 

de belangen die spelen in de onderneming als de wettelijke normen om opportunistisch gedrag te 

minimaliseren verhelpen dit wel. Deze theorie indachtig, is het corporate governance vraagstuk dus 

geen hedendaags fenomeen (ook al stelt heel wat rechtsliteratuur dat het ontstaan terug te brengen is 

naar vorige decennia
7
), maar een inherent probleem ontstaan bij de opkomst van ondernemingen waar 

kapitaal en management zijn gescheiden, waar de ene beheert en de andere het kapitaal (geld, 

eigendom, waardegoederen) ter beschikking stelt. De scheiding tussen de leiding en de eigendom ligt 

aan de grondslag van de belangstelling voor dit concept.
8
 De drie agency conflicten zijn illustraties 

van de agent-principaal relatie in de praktijk.  

8. Andere theorieën zijn de market theorie en de stewardshiptheorie. In de stewardship theorie 

gaat men ervan uit dat mensen steeds in het algemeen belang handelen en dus ook in het belang van de 

aandeelhouders. De noodzaak voor management en autoriteit is er enkel om snelle 

beslissingsprocessen mogelijk te maken zodat ondernemingen geen opportuniteit missen. Op die 

manier wordt namelijk vermeden dat elke aandeelhouder zijn opinie moet delen en een stem moet 

uitbrengen bij iedere beslissing die wordt genomen in de onderneming. Het bestaande corporate 

governance beleid, gebaseerd op de agency theorie, gaat juist in tegen deze visie en wordt  hierom 

zwaar bekritiseerd.
9
 De market theorie stelt dat ongeacht hoe managers zich gedragen, aandeelhouders 

altijd de mogelijkheid hebben hun aandelen te verkopen. Als managers zich ondeugdelijk gedragen, 

hebben aandeelhouders de mogelijkheid de aandelen die niet de optimale winst opleveren te verkopen. 

Deze theorie is echter grotendeels achterhaald. Aandelen van een onderneming met een abominabele 

governance structuur blijken namelijk, en logisch, weinig waarde te hebben.
10

 De eerste theorie, de 

agency theorie, blijkt één van de weinige theorieën te zijn die vandaag nog standhoudt. Ze vormt de 

basis voor het huidige corporate governance beleid. Deze theorie is in het kader van dit onderzoek ook 

het meest relevant.    

 

                                                      

7
 L. VAN DEN BERGHE, Het ontsluieren van de legendes inzake corporate governance, Gent, Het instituut 

voor bestuurders, 1998, 31. 
8
 L. VAN DEN BERGHE, “Het corporate governance debat vanuit internationaal perspectief” in H. DE WULF, 

A. LEVRAU, D. MEEUS, L. VAN DEN BERGHE, C. VAN DER ELST, L.H. VERBEKE en E. 

WYMEERSCH (eds.), Corporate Governance, het Belgisch perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1999, (15) 15.; 

P. VERHAEGHE, “Met welke begrippen komt corporate governance ter tafel?” in L. BALUTSSEN, P. F. 

ANTHONISSEN en P. VERHAEGHE (eds.), Uitdagingen in de bestuurskamer, Tielt, Lannoo, 2003, (11) 11. 
9
 A. CALDER, Corporate Governance: a practical guide to the legal frameworks and international Codes of 

practices, London, Kogan Page Limited, 2008, 10.    
10

 Een auteur verwijst bijvoorbeeld naar het Enron schandaal in 2001, zie A. CALDER, Corporate Governance: 

a practical guide to the legal frameworks and international Codes of practices, London, Kogan Page Limited, 

2008, 11.  
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9. Het belang van een goed corporate governance beleid bestaat dus reeds sinds het opduiken van 

ondernemingen met een gespreid aandelenkapitaal.
11

 In zo’n constellaties duikt namelijk de 

principaal-agentrelatie op. ADAM SMITH, een spilfiguur in de economie, was er als één van de eerste 

bij om de vennootschap als rechtspersoonvorm te bekritiseren in zijn Wealth of the Nations juist 

omwille van het feit dat een splitsing tussen bestuur en eigendom leidt tot misbruik en wangebruik.
12

 

Of zoals ADAM SMITH het zelf zegt:
13

  

“... directors of such [joint-stock] companies, however, being the managers rather of other 

people's money than of their own, it cannot well be expected, that they should watch over it 

with the same anxious vigilance with which the partners in a private copartnery frequently 

watch over their own.... Negligence and profusion, therefore, must always prevail, more or 

less, in the management of the affairs of such a company.”      

Hierbij moet wel indachtig worden gehouden dat SMITH hier sprak over ‘joint-stock companies’ in de 

achttiende eeuw, waar corruptie nooit veraf was. In zijn ogen was het traditionele partnerschap (zoals 

je bijvoorbeeld in België de vennootschap onder firma hebt) een veel beter werkinstrument. Toch zijn 

vennootschappen, zoals beursgenoteerde ondernemingen, niet meer weg te denken uit het hedendaags 

landschap. En zonder het knooppunt van productiefactoren en medewerking van elke noodzakelijke 

productiefactor, kan een onderneming niet functioneren. Elke pion in een onderneming neemt zijn rol 

op binnen de onderneming, niet alleen zodat de onderneming presteert, maar ook uit eigenbelang. Juist 

daar ligt het probleem. Deze belangen kunnen botsen. Vervolgens leidt dit tot belangenconflicten die 

de werking van de onderneming grondig verstoren.
14

 De vraag stelt zich, wanneer er een blijvend 

conflict is, aan welk belang dan voorrang moet worden gegeven.          

10. De noodzaak is groot om enkele waarborgen te installeren in de kantlijnen van het 

ondernemingsbeleid zodat elke speler met voldoende vertrouwen zijn productiemiddelen in de 

onderneming kan investeren.  Dit geldt zeker gezien het maatschappelijk en economisch belang van 

ondernemingen vandaag de dag. Welke waarborgen kunnen dit zijn? Het vennootschapsrecht geeft 

zelf grotendeels antwoord op de nood aan het verminderen van de transactiekosten (en dus vergroten 

van het vertrouwen) binnen een vennootschap. Door het opzetten  van een set van regels wordt de 

mogelijkheid tot opportunistisch gedrag die de waarde van de vennootschap kan doen dalen
15

, 

                                                      

11
 P. FRENTROP, De geschiedenis van corporate governance, Assen, Koninklijke Van Gorcum, 2013, 1. 

12
 A. SMITH, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, London, W. Strahan and T. Cadell, 

1776, 311.   
13

 A. SMITH, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, London, W. Strahan and T.Cadell, 

1776, 311. 
14

 P. VERHAEGHE, “Met welke begrippen komt corporate governance ter tafel?” in L. BALUTSSEN, P. F. 

ANTHONISSEN en P. VERHAEGHE (eds.), Uitdagingen in de bestuurskamer, Tielt, Lannoo, 2003, (11) 12.  
15

 Waar de drie klassieke agency conflict een perfecte illustratie van zijn. 
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teruggedrongen.
16

 Het geheel van deze regels wordt het corporate governance beleid genoemd.
17

 Het 

voorziet een systeem van structuren en processen om de onderneming deugdelijk te besturen en te 

controleren, waarbij wordt gesteund op de wisselwerking tussen eigenaars, de raad van bestuur en het 

management.
18

 Een allesomvattende definitie van het begrip corporate governance waar alle partijen 

mee akkoord zijn bestaat tot op de dag van vandaag niet. In de meest bescheiden vorm slaat het op 

deugdelijk of behoorlijk bestuur. Anderen gaan verder en plaatsen het begrip binnen de finale 

doelstelling van een onderneming, namelijk waardemaximalisatie, en hoe een deugdelijk bestuur 

daartoe kan bijdragen. Verder zijn er ook definities met een meer normatieve inslag waar er is oog is 

voor de verschillende belangengroepen betrokken bij een onderneming en de hulp die corporate 

governance kan bieden bij het vinden van een evenwicht tussen deze tegenstrijdige belangen. 

Sommige betrekken daarbij niet enkel de aandeelhouders, bestuurders en het management (de 

corporate governance tripod), maar ook andere stakeholders.
19

 Deze benadering gaat dus niet langer 

uit van een doelgerichte benadering, maar ziet corporate governance als een middel om dat doel te 

bereiken.
20

 

 

11. Ook al wordt er veel discussie gevoerd over de definitie, wat vooral telt is wat er te bereiken 

valt met corporate governance en de regels hierop geïnspireerd.
21

 De governance discussie wordt 

namelijk gevoerd met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van het bestuur van de 

ondernemingen. Zo wordt er opgedragen aan de leiding van een vennootschap om een aantal 

spelregels te hanteren, die voorschrijven wat diverse spelers in bepaalde omstandigheden moeten doen 

of hoe zich (deugdelijk) te gedragen. Bepaalde waarden, van elke belangenhouder, moeten nageleefd 

worden en in het achterhoofd gehouden.
22

 Gezien het vaak (teveel) inspanningen vraagt van de spelers 

om zelf deze doelstellingen te bereiken, zal een dosis formalisme nodig zijn. Daarin bevindt zich de 

ratio van de grote inzet van wetgever. Talloze wetteksten, wetswijzigingen, aanbevelingen, 

gezaghebbende gewoontes en andere soft law instrumenten zijn hiervan het resultaat en blijken 

broodnodige aanvullingen te zijn. Echter, te veel formalisme moet worden vermeden. Elke 

                                                      

16
 J. ARMOUR, H. HANSMANN, R. KRAAKMAN, en M. PARGENDLER, “What is company law?” in R. 

KRAAKMAN, J. ARMOUR, P. DAVIES, L. ENRIQUES, H. HANSMANN, G. HERTIG, K.HOPT, H. 

HANDA, M. PARGENDLER, W.G. RINGE en E. ROCK , The anatomy of corporate law: a comparative and 

functional approach, Oxford, Oxford University Press, 2017, (1) 2. 
17

 L. VAN DEN BERGHE, Het ontsluieren van de legendes inzake corporate governance, Gent, Het instituut 

voor bestuurders, 1998, 18. 
18

 J. LIEVENS, Governance in het familiebedrijf, Tielt, Lannoo, 2004, 11.  
19

 L. VAN DEN BERGHE, Het ontsluieren van de legendes inzake corporate governance, Gent, Het instituut 

voor bestuurders, 1998, 33. 
20

 L. VAN DEN BERGHE, Het ontsluieren van de legendes inzake corporate governance, Gent, Het instituut 

voor bestuurders, 1998, 24. 
21

 M. BRUEL, “Corporate governance- laat het echte debat beginnen”, Nijenrode Management Review 1996, (4) 

4. 
22

 J. LIEVENS, Governance in het familiebedrijf, Tielt, Lannoo, 2004, 11. 
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onderneming kan het best zijn eigen invulling geven aan het governance-begrip.
23

 Ook is het zo dat het 

niet voldoende is te zeggen wat ‘juist’ is, wat ‘deugdelijk’ is. De juiste ethiek, cultuur en 

professionalisme moet leven in de onderneming.
24

                                                                                                                                                                            

DEEL 3. PRELIMINAIR: DE APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM 

12. In de hedendaagse maatschappij is het appartementsrecht een noodzakelijk fenomeen. België, 

met zijn hoge bevolkingsdichtheidcijfer en kleine oppervlakte, heeft geen ruimte meer over om te 

bouwen. De ruimte die er wel is, moet inventief worden gebruikt en daarenboven op de meest 

economisch voordelige manier. Een logisch gevolg is de noodzaak tot passende juridische structuren 

die complementair zijn aan deze behoeften.  

Het begrip eigendom kan met name niet louter meer worden gezien als de oppervlakte, de loutere 

grondeigendom. Nagedacht moet worden over een verticale invulling van het eigendomsbegrip zowel 

met betrekking tot de boven- als de ondergrond. Een juridisch probleem dat zich hierbij stelt is het 

recht op natrekking (art. 552 BW en volgende). Artikel 553 BW stelt:  

“Alle gebouwen, beplantingen en werken op of onder de grond van een erf, worden vermoed 

door de eigenaar, op zijn kosten, te zijn tot stand gebracht en hem toe te behoren, tenzij het 

tegenovergestelde bewezen is; onverminderd de eigendom die een derde door verjaring mocht 

verkrijgen of hebben verkregen, hetzij van een ondergrondse ruimte onder eens anders 

gebouw, hetzij van enig ander gedeelte van het gebouw.” 

Dit artikel definieert het recht van natrekking. Elke opstal komt toe aan de eigenaar van de grond 

waarop de opstal wordt gevestigd. Het concept van volume-eigendom wordt bijgevolg geconfronteerd 

met een juridische onmogelijkheid om verticale eigendommen te gaan stapelen die elk in exclusieve 

eigendom aan één eigenaar kunnen toekomen. De grondeigenaar zou hoe dan ook, onmiddellijk of op 

een bepaald moment in de toekomst, eigenaar worden van de opstal. De enige oplossing is om te 

werken met een ander zakelijk recht, maar deze zal nooit dezelfde slagkracht hebben als het 

eigendomsrecht. De behoefte aan extra en betaalbare huisvesting stoot op dit hinderende juridische 

principe.
25

 De noodzaak tot een oplossing om deze juridische hindernis te omzeilen is groot. Zo’n 

                                                      

23
L.H. VERBEKE, “voorwoord” in  H. DE WULF, A. LEVRAU, D. MEEUS, L. VAN DEN BERGHE, C. VAN 

DER ELST, L.H. VERBEKE en E. WYMEERSCH (eds.), Corporate governance, het Belgisch perspectief, 

Antwerpen, Intersentia, 1999, (11) 11.  
24

 L. VAN DEN BERGHE, “Het corporate governance debat vanuit internationaal perspectief” in H. DE WULF, 

A. LEVRAU, D. MEEUS, L. VAN DEN BERGHE, C. VAN DER ELST, L.H. VERBEKE en E. 

WYMEERSCH (eds.), Corporate Governance, het Belgisch perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1999, (15) 17. 
25

 S. BOULY en J. DE HAESE, “Een zoektocht naar betaalbare huisvesting: huidige en toekomstige 

woonvormen naar Belgisch recht”, Not.Fisc.M. 2015, (278) 281.  
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oplossing zou onder meer van de wetgever kunnen komen, gezien deze de bevoegdheid heeft 

(eeuwigdurende) uitzonderingen op het recht van natrekking te creëren.
26

  

13. Een (deels)
27

 passend antwoord gaf de wetgever met de creatie van een juridisch statuut voor 

appartementsgebouwen, waarbij er wordt gewerkt met een stapeling van eigendomsrechten binnen één 

appartementsgebouw en dit op basis van het toenmalige artikel 664 BW.
28

 In 1924 werd  het 

oorspronkelijke artikel 664 BW vervangen door artikel 577bis BW. Voor het eerst werd in de 

Belgische rechtsorde een specifiek statuut voor appartementsmede-eigendom gecreëerd en werd het 

statuut niet langer gekoppeld aan erfdienstbaarheden. Op wereldvlak had België een primeur te pakken 

door als één van de eerste een dergelijk juridisch statuut te creëren.
29

 Op zijn beurt werd dit artikel 

gewijzigd en aangevuld door opeenvolgend de wet van 1994 en de wet van 2010.
30

 Het originele 

artikel 577bis BW bevatte het gemeenrecht inzake mede-eigendom waarvan slechts één minimale 

bepaling (paragraaf 11) sprak over de appartemensmede-eigendom, wat een specifieke vorm van 

gedwongen mede-eigendom was.
31

 Dat meermaals (onsuccesvolle) pogingen werden ondernomen om 

deze artikelen grondig te herschrijven, was te verklaren door het massale tekort aan woningen na de 

verwoesting van de Wereldoorlogen.
32

 De aanpassingen in latere decennia gebeurden met het oog op 

het conformeren van het juridisch statuut aan de moderne ontwikkelingen. Deze masterproef zal de 

effectiviteit van dit wettelijk statuut deels in vraag stellen en voorstellen formuleren tot verdere 

ontwikkeling. Het huidige appartementsrecht is terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek, boek II, 

titel I, hoofdstuk III, afdeling II (artikel 577-2 tot en met 577-14 BW)
33

. Het biedt een dwingend 

rechtskader voor gebouwen die vallen onder het toepassingsgebied van de appartementswetgeving.  

 

                                                      

26
 Andere oplossingen om verticale eigendomsrechten te creëren is het weerleggen van het eigendomsvermoeden 

steunend op artikel 552 BW en artikel 553 BW. Voor het Hof van Cassatie zorgt deze weerlegging voor een 

vestiging van een recht van opstal, zie voor meer hierover S. BOULY en J. DE HAESE, “Een zoektocht naar 

betaalbare huisvesting: huidige en toekomstige woonvormen naar Belgisch recht”, Not.Fisc.M. 2015, 278-289.   
27

 Daarover valt meer te lezen in V. SAGAERT, De vergeten dimensie van het eigendomsrecht. Openingsrede 

van de plechtige openingszitting van het 114
e
 werkjaar van de Balie van Brussel, Intersentia, Antwerpen, 2008, 

23 p. 
28

 Zoals het wordt benoemd in S. BOULY en J. DE HAESE, “Een zoektocht naar betaalbare huisvesting: huidige 

en toekomstige woonvormen naar Belgisch recht”, Not.Fisc.M. 2015, (278) 279. 
29

 R. TIMMERMANS, “Vernieuwde Appartementswet. Een eerste verkenning”, NJW 2010, (430) 431. 
30

 De drie wetgevingen die het appartementsrecht wijzigden: Wet van 8 juli 1924 tot herziening en aanvulling 

van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over medeeigendom, BS 13 juli 1924, 3.554; Wet van 30 juni 

1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom, 

BS 26 juli 1994, 19.217; Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van 

de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken, BS 28 juni 2010, 39.717 (hierna verkort nieuwe 

Appartementswet).  
31

 P. VITS, “De nieuwe rechtspositie van de appartementsmedeeëigenaar volgens de Wet van 30 juni 1994” in J. 

KOKELENBERG en F. VAN NESTE (eds.), Eigendom-Propriété, Brugge, Die Keure, 1996, (191) 191-192. 
32

 V. SAGAERT, “Volume-eigendom: een verkenning van de verticale begrenzing van onroerende eigendom”, 

TPR 2009, (21) 24. 
33

 De meest recente artikelen dateren van de nieuwe Appartementswet. 
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14. Op juridisch vlak is het appartementsrecht heden ten dage heel prominent aanwezig. Maar ook 

maatschappelijk gezien mag het belang van een optimaal juridisch statuut voor appartementsmede-

eigendom niet worden onderschat. Appartementsbouw is één van de antwoorden op het ruimtetekort in 

België en op het huisvestingsprobleem. Vandaag vind je reeds 182.759 buildings en flatgebouwen met 

appartementen in België terug.
34

 Slechts 62.247 daarvan zijn na 1981 opgericht. Heel wat 

flatgebouwen zijn dan ook verouderd. Een  (eigen) woning is voor vele mensen niet alleen een droom, 

maar ook een behoefte. Ruimtetekort, maar ook lage inkomsten, kunnen hen dwingen deze behoefte te 

vervullen met een appartement. Reden te meer om via moderne wetgeving voorbereid te zijn op de 

problematiek die verouderde flatgebouwen met zich kunnen meebrengen. Deze problematiek wordt 

verder uitgewerkt in deel 4.  

 

15. Het juridisch statuut van de mede-eigendom staat in dit deel centraal. Hoe ziet het wettelijk 

statuut er vandaag uit? Want zonder een duidelijke en klare blijk hierop, kan de bron van de 

problematiek en de reden voor hervorming niet worden achterhaald. Er wordt eerst kort ingegaan op 

de juridische kwalificatie van de appartementsmede-eigendom en het toepassingsgebied van de 

nieuwe Appartementswet. Achtereenvolgens vind je regels terug inzake de rechtspersoonlijkheid, de 

organen van de vereniging der mede-eigenaars, regels inzake rechtsvorderingen, de tegenstelbaarheid 

en de openbaarheid (van de statuten) en tot slot regels inzake ontbinding en vereffening van de 

vereniging.       

I. JURIDISCHE KWALIFICATIE 

16. Een appartementsgebouw krijgt de volgende juridische structuur aangemeten. Enerzijds heb je 

de private kavels, de appartementen zelf, die in exclusieve én volle eigendom toebehoren aan de 

eigenaars. Anderzijds zijn er de gemene delen die in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid 

toebehoren aan de eigenaars. Dit zijn delen die gemeenschappelijk worden gebruikt door alle 

eigenaars en waar deze gemene rechten op hebben. Hieronder vallen de liften, het dak, de traphallen, 

de inkomhal et cetera, maar ook de ondergrond waarop het gebouw steunt. Als er wordt gesproken 

over gemene delen betreft dit zaken die accessoir noodzakelijk zijn voor het gebruik of de exploitatie 

van onroerende goederen die aan verschillende eigenaars toebehoren, hier de private eigenaars. Deze 

delen komen in mede-eigendom, elk voor een al dan niet gelijk aandeel
35

, toe aan alle flateigenaars. In 

principe gaat het hier om een vorm van gedwongen mede-eigendom als bijzaak (art. 577-2 § 9 BW).
36

 

Zo’n vorm van mede-eigendom komt voor bij onroerende goederen die bestemd zijn tot 

gemeenschappelijk gebruik van verschillende kavels, toebehorend aan onderscheiden eigenaars. De 

                                                      

34
 https://bestat.economie.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=dade64a8-39c8-498e-9736-16a27ef618a0 

35
 Het aandeel in de gemene delen wordt vaak afhankelijk gemaakt van de grootte van het private aandeel. 

36
 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht, II, Mede-eigendom in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1984, 119.  
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wetgeving steunt in feite op het stamrecht van de privé-eigendom waarop een verplichte mede-

eigendom voor de gemeenschappelijk delen is geënt.
37

 Hier wordt dus een beheersvorm aangeboden 

om het opstalrecht op de privatieve delen te organiseren, door de verbinding van die privatieve delen 

met een quotiteit in de gemeenschappelijke delen.
 38

 De wetgever heeft hier gezorgd voor een 

omkering wat betreft de  wijze waarop we traditioneel omgaan met het eigendomsrecht. Het 

traditionele concept van natrekking wordt hier van de hand gedaan. Het gebouw wordt niet langer 

nagetrokken tot de grond, maar de grond wordt de bijzaak als één van de gemeenschappelijke delen.
39

  

De wet werkt dus met een duaal stelsel, waar een combinatie van private en onverdeelde eigendom 

ontstaat. Dit staat tegenover het monisme waarbij men werkt met één enkel zelfstandig zakelijk recht 

van een bijzonder soort, waar men een exclusief gebruiksrecht heeft op de private gedeelten en een 

gedeeld gebruiksrecht op de gemene delen. Deze visie volgt men ondermeer in Nederland.
40

  

II. HET TOEPASSINGSGEBIED 

17. De vraag kan worden gesteld welke situaties onder het toepassingsgebied van de nieuwe 

Appartementswet vallen. Het is niet omdat een gebouw is opgedeeld in appartementen, aparte private 

woongelegenheden, dat dit gebouw automatisch onder het wettelijke statuut van de  

appartementsmede-eigendom valt. Het gebouw kan in volle eigendom toebehoren aan één eigenaar, 

die de verschillende private kavels verhuurt. De eigenaar kan echter beslissen tot verkoop van een 

kavel over te gaan. Zo’n verkoop zal tot gevolg hebben dat de ganse constructie vanaf dat moment 

binnen het kader van de wet op de mede-eigendom valt (art. 577-3 BW). Het gaat namelijk om een 

gebouw of een groep van gebouwen (1) waarvan het eigendomsrecht tussen minstens twee 

verschillende personen verdeeld is (2) volgens kavels die elk een privaat gedeelte en een aandeel in de 

gemeenschappelijke delen bevatten (3) (art. 577-3 BW). Dit zijn de drie cumulatieve voorwaarden 

voorzien door de wet om binnen het toepassingsgebied van de wet op de mede-eigendom te vallen.
41

 

Gezien deze wettelijke definiëring, is verkoop bijgevolg niet de enige manier van totstandkoming. 

Elke overdracht die leidt tot een opsplitsing van de eigendom tussen minstens twee eigenaars en 

derhalve tot een situatie van mede-eigendom, zorgt voor het ontstaan van een complex vallend onder 

                                                      

37
 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht, II, Mede-eigendom in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1984, 120. 
38

 V. SAGAERT, De vergeten dimensie van het eigendomsrecht. Openingsrede van de plechtige openingszitting 

van het 114
e
 werkjaar van de Balie van Brussel, Intersentia, Antwerpen, 2008, 15. 

39
 A. WYLLEMAN, “Het appartementsrecht tussen zakenrecht en verbintenissenrecht en op weg naar het 

rechtspersonenrecht” in E. ALOFS, A. VERBEKE, A. MICHIELSENS, K. BYTTEBIER (eds.),  Liber 

Amicorum H. Casman, Antwerpen, Intersentia, 2013, (527) 528. 
40

 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht, II, Mede-eigendom in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1984, 120. 
41

 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer, 1994, 57; R. TIMMERMANS en S. 

SNAET, “Kroniek appartementsmede-eigendom (2000-2005)”, RW 2005-2006, (1601) 1601. 
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de appartementswet. Dit wordt de pluraliteitsvereiste genoemd.
42

 Er is daartoe derhalve een 

uitdrukkelijke wilsuiting noodzakelijk. Deze kan de vorm aannemen van een partijwil, een verdeling 

in natura tussen onverdeelde mede-eigenaars, een onteigening, een situatie van verjaring, een 

gerechtelijke beslissing et cetera.
43

 Verder is het noodzakelijk dat er een opsplitsing is tussen de 

private kavels en de gemeenschappelijke delen, deel uitmakend van de verplichte mede-eigendom. Dit 

wordt de intellectuele voorwaarde genoemd.
44

  

Onder bepaalde voorwaarden is er de optie om niet langer (of zelfs nooit) onder het 

appartementsmede-eigendomstatuut te vallen. Met oog op het optimaal functioneren van de 

appartementstructuur is het niet altijd noodzakelijk dat de wettelijke beginselen en bepalingen moeten 

worden nageleefd. De wet stipuleert dat in situaties waar de aard van de goederen zulks niet 

rechtvaardigt en alle mede-eigenaars instemmen met die afwijking, het mogelijk is om niet onder het 

statuut te vallen (art. 577-3, in fine BW). Denk aan de situatie waar er sprake is van slechts twee mede-

eigenaars.
45

 De praktische last die komt kijken bij de vele regels uit het wetboek is vaak te groot en 

weegt niet op tegen de voordelen die de ingevoerde procedures uit het wetboek met zich mee kunnen 

brengen. Als deze beslissing wordt genomen ab initio in de splitsingsakte, dan zal er geen vereniging 

ontstaan. Gebeurt deze keuze pas op een later moment, met name via een beslissing van de algemene 

vergadering, moeten de regels van ontbinding en vereffening van de vereniging uit artikel 577-12 en 

artikel 577-13 BW worden nageleefd.
46

  

18. Belangrijk is dat, zodra het gebouw is onderworpen aan het appartementenrecht, een basisakte 

en een reglement van mede-eigendom moeten worden opgesteld. Deze worden samen de statuten 

genoemd. Zelfs al wordt voldaan aan de drie bestaansvoorwaarden (zie supra), zonder het opstellen 

van statuten blijft het vermoeden gelden dat de eigenaar van de grond eveneens de eigenaar is van de 

gebouwen opgericht op deze grond. Het verkopen van privatieve kavels en het bijhorende aandeel in 

de gemeenschappelijke delen zal niet mogelijk zijn. Uit het opstellen van beide documenten ontspringt 

                                                      

42
 R. TIMMERMANS, “Het toepassingsgebied van de appartementswet en het ontstaan van de vereniging van 

mede-eigenaars” in V. SAGAERT en G. ROMMEL (eds.), Appartementsrecht, Brugge, Die Keure, 2008, (1) 8; 

R. TIMMERMANS en S. SNAET, “Kroniek Appartementsmede-eigendom (2000-2005)”, RW 2005-2006, 

(1601) 1604. 
43

 R. TIMMERMANS, Het nieuwe appartementsrecht, Deurne, Kluwer, 1994, 79-80. 
44

 D. MEULEMANS, “Het nieuw appartementsrecht in hoofdlijnen (wet van 30 juni 1994). Gevolgen voor de 

huurder”, Huur 1994, (72) 74. 
45

 R. TIMMERMANS, “Formele, informele en slapende verenigingen van mede-eigenaars”, T.App. 2002, (1) 1. 
46

R. TIMMERMANS, “Het toepassingsgebied van de appartementswet en het ontstaan van de vereniging van 

mede-eigenaars” in V. SAGAERT en G. ROMMEL (eds.), Appartementsrecht, Brugge, Die Keure, 2008, (1) 32.  
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de gedwongen eigendom met de private kavel als hoofdzaak.
47

 Beide akten van mede-eigendom 

bepalen grotendeels de beheers- en beleidsstructuur van de mede-eigendom.
48

 

Vooreerst heb je de basisakte. Vóór het invoeren van de wettelijke verplichting tot opstellen van 

statuten maakten notarissen er reeds de gewoonte van een basisakte op te stellen, die diende tot 

aanvulling van enkele wettelijke bepalingen.
49

 Artikel 577-4, § 1, tweede lid BW bepaalt de vereiste 

minimale inhoud van de basisakte:  

“De basisakte bevat 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.” 

Als tweede verplichte akte is er het reglement van mede-eigendom. Artikel 577-4, § 1, derde lid BW 

stelt het volgende:  

“Het reglement van medeëigendom moet bevatten: 

1° de beschrijving van de rechten en plichten van iedere medeëigenaar betreffende de 

privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten; 

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

3° de regels betreffende de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheid van de 

algemene vergadering; 

4°  de wijze van benoeming van een syndicus, de omvang van zijn bevoegdheden, de duur van 

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

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

voortvloeiende verplichtingen; 

                                                      

47
 A. WYLLEMAN, “Het appartementsrecht tussen zakenrecht en verbintenissenrecht en op weg naar het 

rechtspersonenrecht” in E. ALOFS, A. VERBEKE, A. MICHIELSENS, K. BYTTEBIER (eds.),  Liber 

Amicorum H. Casman, Antwerpen, Intersentia, 2013, (527) 528. 
48

 R. TIMMERMANS, “Het spanningsveld tussen de mede-eigenaar en de vereniging van mede-eigenaars in het 

nieuwe appartementsrecht”, RW 1995-1996, (65) 69.  
49

  H. CASMAN, M. BOES en A. VAN OEVELEN (eds.), Zaken- en contractenrecht in Notariële actualiteit, 

Intersentia, 1991, 8.  
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5° de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarbinnen de gewone algemene vergadering van 

de vereniging van mede-eigenaars plaatsvindt.” 

 De statuten moeten worden verleden bij notariële akte en worden overgeschreven op het 

hypotheekkantoor. De overschrijving is noodzakelijk voor de tegenwerpelijkheid aan derden die enig 

zakelijk of persoonlijk recht op het gebouw hebben (art. 577-10, § 1 BW). De statuten hebben 

zakenrechtelijke werking, wat inhoudt dat ze zijn verankerd met de private eigendom van de kavel en 

overgaan op een nieuwe eigenaar wanneer deze zich in de kavel vestigt.
50

  

Naast deze twee wettelijk verplicht op te stellen akten, biedt de wetgever ook de mogelijkheid een 

reglement van orde op te stellen. In de rechtsleer wordt dit ook het huishoudelijk reglement of 

reglement van inwendige orde genoemd.
51

 De mogelijkheid tot opstellen van dat reglement is 

facultatief en kan gebeuren bij onderhandse akte (art.577-4, § 2 BW). In het reglement worden 

bepalingen opgenomen die het praktische beleid van de vereniging organiseren. Denk bijvoorbeeld 

aan een verbod tot nachtlawaai tussen bepaalde tijdstippen.
52

 De statuten zijn het instrument bij uitstek 

om het dagelijkse leven in de gemeenschap te organiseren.     

De statuten zijn tegenwerpelijk aan alle eigenaars van een private kavel en de personen met een 

persoonlijk of zakelijk recht op de kavel (art. 577-10, § 1 BW). Soms worden er in de statuten ook wel 

meer persoonlijke rechten en verplichtingen opgenomen, echter is er onzekerheid of deze bepalingen 

ook kunnen profiteren van de zakenrechtelijke werking van de statuten. De wet stipuleert hier niets 

over. Als de statuten of het reglement van orde worden miskend, kan dit leiden tot een 

buitencontractuele aansprakelijkheid. Zowel een andere mede-eigenaar als de vereniging kan op deze 

aansprakelijkheidsgrond beroep doen.
53

 Wanneer een eigenaar niet langer akkoord is met de 

bepalingen uit de statuten, kan hij de algemene vergadering vragen een statutenwijziging toe te staan 

(art. 577-7, § 1, 1°, a BW). Brengt deze statutenwijziging ook een aanpassing van de lasten in de 

mede-eigendom teweeg, moet zo’n beslissing met vier vijfde meerderheid worden genomen (art. 577-

7, § 1, 2°, a) BW). 
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III. VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 

19. Alle private kaveleigenaars vormen samen, eenmaal de constructie onder het 

toepassingsgebied van de wet valt, de vereniging van mede-eigenaars.
54

 Deze vereniging krijgt zoals 

een klassieke vennootschap rechtspersoonlijkheid toegekend. Tot voor de wetswijziging van 1994 was 

dit nochtans niet zo
55

. De mede-eigendom werd beschouwd als een feitelijke vereniging van mede-

eigenaars.
56

 Gezien de mede-eigenaars op die manier niet als een geheel in het rechtsverkeer konden 

optreden, was het voor hen enkel mogelijk om elk afzonderlijk of via een lasthebber op te treden.
57

 

Wanneer een derde een vordering wilde instellen tegen de gemeenschap moesten alle mede-eigenaars 

worden opgeroepen.
58

 Rechtspersoonlijkheid bood voor de mede-eigenaars meer praktische en 

handigere procesmogelijkheden en een mogelijkheid om een betere organisatiestructuur in te richten.
59

 

Daarnaast diende zich een perfect kader aan om rechtspersoonlijkheid toe te kennen, indachtig 

gehouden dat het vermogen van de collectiviteit van mede-eigenaars, net zoals in een klassieke 

vennootschap, kan functioneren als een afgescheiden vermogen. Dit vermogen bevat klassiek voor het 

gemeenschappelijk doel dienende activa, waar enkel schuldeisers van het afgesplitste 

gemeenschappelijke vermogen aanspraak op kunnen maken en privéschuldeisers worden van 

uitgesloten. Verder zal blijken dat dit vermogen echter beperkt blijft. 

 

20. Met de nieuwe wet op de appartementsmede-eigendom in 1994 is aldus verandering gekomen 

in het toenmalige statuut van feitelijke vereniging.
60

 Voortaan is de vereniging van mede-eigenaars 

een van de mede-eigenaars onderscheiden rechtssubject met eigen rechten en verplichtingen.
61

 De 

wetgever opteerde voor de rechtspersoonlijkheid voornamelijk met als doel procesbekwaamheid te 

geven aan de collectiviteit van eigenaars.
62

 Zo kan deze collectiviteit in rechte als eiser of verweerder 
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optreden (en bestaat ze niet louter meer als feitelijke vereniging).
63

 De vereniging heeft echter niet met 

betrekking tot elke vordering procesbevoegdheid. Het gaat enkel over deze vorderingen die enigszins 

betrekking hebben op de gemene delen. Dit is logisch aangezien de vereniging van mede-eigenaars is 

opgericht met oog op het goede beheer van deze gemene delen. Naast het toekennen van 

procesbevoegdheden, koos de wetgever voor rechtspersoonlijkheid om 1/ de beslissingsbevoegdheid 

te centraliseren bij de algemene vergadering
64

 en 2/de vertegenwoordiging van de vereniging door de 

syndicus mogelijk te maken.
65

 Voor 1994 waren dit twee heikele punten. Voor een syndicus was het in 

de praktijk moeilijk om op te treden voor een feitelijke vereniging, gezien deze vereniging hem geen 

organieke vertegenwoordigingsbevoegdheid kon geven. Ook kon de besluitvorming via een algemene 

vergadering, waar de beslissingsbevoegdheid voortaan werd gecentraliseerd, veel vlotter verlopen. 

Voortaan nam de inrichting van de vereniging van mede-eigenaars de klassieke 

‘vennootschapsrechtelijke’ vorm aan, met twee wettelijke organen waarbij aan de ene, de algemene 

vergadering, de reglementerende bevoegdheid en aan de andere, de syndicus, de uitvoerende en 

vertegenwoordigingsbevoegdheid toekwam.
66

  

Het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid gebeurt van rechtswege. Dit vanaf het moment dat er een 

overdracht of toekenning is van minstens één private kavel (m.a.w. het ontstaan van de gedwongen 

mede-eigendom door de onverdeeldheid) en de statuten worden overgeschreven op het 

hypotheekkantoor (art. 577-5,§ 1 BW). De overdracht of toekenning vereiste slaat eigenlijk op het 

voldoen aan één van de drie voorwaarden om van appartementsmede-eigendom te kunnen spreken (zie 

randnummer 17). De onverdeeldheid moet namelijk ontstaan zijn. Dit wordt de materiële voorwaarde 

genoemd. De tweede voorwaarde, de overschrijving op het hypotheekkantoor, is in feite een quasi-

intentioneel element.
67

 Gebeurt de vereiste overschrijving niet, zal dit enkel ten nadele van de 

vereniging van de mede-eigenaars zijn. Derden kunnen zich namelijk wel ten aanzien van de 

vereniging beroepen op deze rechtspersoonlijkheid, terwijl de vereniging dit niet kan (artikel 577-5,§ 2 

BW). 

21. Aan de mede-eigenaars wordt geen keuze gelaten om al dan niet deel uit te maken van de 

vereniging. Van zodra je de eigendom verkrijgt van een privatief deel in het gebouw, word je 
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automatisch lid van de vereniging van mede-eigenaars.
68

 Op te merken is dat dit ingaat tegen het 

klassieke verenigingsrecht. Normaliter is er een vereiste van twee samenwerkende personen, die door 

het stellen van een oprichtingshandeling de vereniging tot stand brengen. Hier wordt het ontstaan 

losgekoppeld van een wilsuiting en geheel geobjectiveerd.
69

 

 

22. Er is lange tijd discussie geweest of het mogelijk was dat een overkoepelende vereniging van 

mede-eigenaars meerdere deelverenigingen in het leven riep bij de aanwezigheid van verschillende 

gebouwen. Dit was voornamelijk vanuit praktisch oogpunt een vereiste, gezien bij gelegenheid een 

beslissing in de algemene vergadering moet worden genomen die slechts betrekking heeft op één 

gebouw. Lange tijd gingen de rechtspraak en rechtsleer daar echter niet in mee, met als hoogtepunt de 

beslissing van het Hof van Cassatie die deze mogelijkheid definitief van tafel veegde.
70

 De wetgever 

heeft uiteindelijk beslist het Hof van Cassatie niet te volgen en de mogelijkheid tot oprichten van 

deelverenigingen geïnstalleerd in de nieuwe Appartementswet  (art. 577-3, derde lid BW). Dit draagt 

bij tot de efficiëntie en sluit uit dat mede-eigenaars beslissingen kunnen nemen over 

gemeenschappelijke delen in andere gebouwen waar ze geen belang bij hebben
71

, met de nodige 

belangenconflicten tot gevolg.
72

 

 

23. Het toekennen van rechtspersoonlijkheid gaat hand in hand met de volgende terugkomende 

karakteristieken: het afgescheiden vermogen, de wettelijke specialiteit (en de daaruit volgende 

doelgebondenheid), de organen en de regels inzake vereffening en ontbinding.
73

 Ook bij de vereniging 

van mede-eigenaars zijn deze eigenschappen terug te vinden. Dit is ondanks het feit dat de vereniging 

van mede-eigenaars als een rechtspersoon sui generis wordt beschouwd door de rechtsleer.
74

 Dit volgt 

waarschijnlijk uit het specifieke karakter van de vereniging van mede-eigenaars, als uitsluitend 

voorkomend in de appartementsmede-eigendom. De wettelijke specialiteit van de vereniging beperkt 

zich tot het behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen (art. 577- 5, § 3 BW).  
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De bevoegdheden van de vereniging zijn hierop afgestemd. Ter realisatie van het doel wordt een 

vermogen ter beschikking gesteld dat uitsluitend bestaat uit roerende goederen (art. 577-5,§ 3 BW), 

hoofdzakelijk opgebouwd uit de financiële bijdragen van de mede-eigenaars aan het kapitaal en enkele 

dienstige roerende goederen zoals onderhouds- en poetsgerief. De private kavel en het 

overeenstemmend aandeel worden door de mede-eigenaars dus niet ingebracht in het vermogen.
75

 In 

artikel 577-11, § 5 BW wordt het vermogen opgesplitst in een werk- en reservekapitaal. Het 

werkkapitaal bestaat uit sommen door de mede-eigenaars betaald en wordt gebruikt om de periodieke 

uitgaven die het behoud en beheer van de appartementsmede-eigendom met zich meebrengt te 

bekostigen. Het reservekapitaal dient als reservefonds om de weerbots van grote onderhoudskosten die 

zich opdringen te kunnen opvangen. De algemene vergadering beslist over het opstellen van zo’n 

fonds en hoe groot de bijdragen zijn. Net zoals bij andere rechtspersonen (denk aan een N.V. of  een 

B.V.B.A) ressorteren verschillende organen onder deze rechtspersoon. Via deze organieke structuur 

hebben de mede-eigenaars de mogelijkheid noodzakelijke handelingen in het kader van de mede-

eigendom te stellen. De wetgever is bij de wet van 1994 dieper ingegaan op deze organen in de 

Memorie van Toelichting en stelt daaromtrent:  

“ Deze onderafdeling heeft betrekking op de organen door middel waarvan de vereniging van 

mede-eigenaars haar wil uit, beslissingen neemt en ze uitvoert, te weten de algemene 

vergadering en de syndicus (wat niet uitsluit dat er nog andere organen zouden zijn, zoals een 

raad van beheer of een beheerscomité, zulks naar gelang de omvang van het verdeeld 

onroerend goed).”
76

 

Deze organen zijn nodig om het functioneren van de rechtspersoon mogelijk te maken gezien deze in 

wezen enkel kan optreden via natuurlijke personen. In het kader van dit onderzoek is het van belang 

een overzicht te schetsen van deze organen en hun functies. Twee van de organen, de algemene 

vergadering van mede-eigenaars en de syndicus, zijn wettelijk verplichte organen, elk met hun eigen 

bevoegdheid en verantwoordelijkheid in het bestuur van de mede-eigendom. Verder wordt ingegaan 

op deze organen en de plaats die elk orgaan inneemt in de organisatie. 

Op het vlak van de vereffening en de ontbinding van de vereniging van mede-eigenaars kan verwezen 

worden naar artikel 577-12 BW en artikel 577-13 BW. Zodra de onverdeeldheid ophoudt brengt dit 

het einde van de vereniging van mede-eigenaars met zich mee. Dit is een ontbinding van rechtswege. 

Een voorbeeld hiervan is de verwerving van alle private kavels in handen van één persoon
77

. Verder 
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kan ook door de algemene vergadering worden besloten tot de ontbinding. Deze beslissing tot 

ontbinding zal moeten worden genomen met eenparigheid van stemmen (art. 577-12 BW) Een reden 

hiertoe kan zijn dat men tot afbraak van het gebouw wil overgaan, met al dan niet de wederopbouw 

daarop volgend. Wanneer de algemene vergadering nalaat de beslissing tot ontbinding te nemen, heeft 

elke belanghebbende de mogelijkheid de vrederechter te vragen tot ontbinding over te gaan
78

. Het is 

niet omdat het appartementsgebouw niet langer fysiek bestaat, dat de vereniging van mede-eigenaars 

automatisch ophoudt te bestaan. De algemene vergadering moet daartoe een uitdrukkelijke beslissing 

nemen.
79

 Na de ontbinding blijft de vereniging enkel nog bestaan met het oog op het stellen van de 

noodzakelijke handelingen tot vereffening. De rechtspersoonlijkheid wordt dus behouden, met de 

daaraan gekoppelde beperkte handelingsbevoegdheid. Het proces van ontbinding en vereffening 

verloopt gelijkaardig als bij andere rechtspersonen en verenigingen. De wetgever gaat zo ver dat in de 

appartementswet wordt verwezen naar artikelen betreffende de vereffening uit het Wetboek van 

Vennootschappen. Echter moet men achterdochtig zijn met de analoge toepassing. Sommige 

bepalingen kunnen niet zomaar naar analogie worden toegepast, maar kunnen enkel als een leidraad 

worden gezien.
80

  

De invulling van de rechtspersoonlijkheid is dus sterk geïnspireerd op het bestaande 

rechtspersonenrecht. Niet alleen de wetgever gaf aan de vereniging van mede-eigenaars een klassieke 

vennootschapsrechtelijke en verenigingsrechtelijke invulling, maar ook de rechtspraak gaat de 

grondbeginselen van het verenigings- en vennootschapsrecht mutatis mutandis toepassen op deze 

rechtspersoon, onder andere bij het aanstellen van een voorlopige syndicus.
81

 De vraag is of deze 

instelling een goede houding is. Bevinden (gedwongen) mede-eigenaars zich in een vergelijkbare 

situatie als personen die vrijwillig een samenwerkingsverband willen opzetten, met andere woorden 

biedt het rechtspersonenrecht hier de beste structuur om de mede-eigendom te organiseren? Of brengt 

dit enkel extra problemen met zich mee?  

IV. SPELERS BINNEN DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 

A. DE ALGEMENE VERGADERING 

24. Gezien het rechtsverband
82

 tussen de mede-eigenaars gecreëerd door de vereniging van mede-

eigenaars, is het noodzakelijk dat deze op regelmatige tijdstippen samenkomen. Dit gebeurt in de 

algemene vergadering. Traditioneel wordt deze algemene vergadering naar voor geschoven als een 
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effectief beraadslagend college, waarbij er verschillende deelnemers zijn die opinies uiten en aan de 

hand van argumenten de andere deelnemers trachten te overtuigen van hun gelijk en het ongelijk van 

anderen.
83

 Aandachtig moet men zijn bij de benaming algemene vergadering. Dit slaat dus zowel op 

het vertegenwoordigend orgaan als op de formele bijeenkomst van mede-eigenaars waar beslissingen 

met betrekking tot de gemeenschappelijke belangen worden genomen.
84

  Deze algemene vergadering 

kan als de emanatie van de gemeenschappelijke belangen van de appartementsmede-eigendom worden 

gezien. De vergadering wordt gezien als het beleids- en beheersorgaan bij uitstek. Samen met de 

syndicus, het uitvoerend orgaan, maakt de algemene vergadering het permanent wettelijke orgaan van 

de vereniging uit (art. 577-6 en verder BW). 

 

25. De wet beperkt zich tot het minimale bij het bepalen van de bevoegdheden van de algemene 

vergadering.
85

 De wet stelt als doel van de vereniging van mede-eigenaars uitsluitend het beheer en 

behoud van het gebouw of groep van gebouwen voorop (art. 577- 5, § 3 BW). Gezien deze wettelijke 

specialiteit zal een orgaan van deze vereniging dan ook geen handelingen mogen stellen buiten deze 

bevoegdheid. Alle bevoegdheden
86

 die kaderen onder deze wettelijke specialiteit komen toe aan de 

algemene vergadering, met uitsluiting van deze die specifiek zijn toegekend aan de syndicus door de 

wetgever.
 87

 De term ‘beheer’ betekent niet dat de algemene vergadering enkel daden van beheer zou 

mogen stellen. Daden van beschikking, zoals verkoop van een gemeenschappelijk deel aan een derde 

omdat het geen nut meer heeft voor de vereniging, behoren tot de mogelijkheden.
88

 De algemene 

vergadering vertegenwoordigt de collectiviteit en zijn gemeenschappelijke belangen, niet de private 

belangen van elke individuele mede-eigenaar. Dit brengt met zich mee dat de individuele mede-

eigenaars het alleen beheer van hun private kavel behouden, maar het beheer met betrekking tot de 

gemeenschappelijke delen verliezen aan de vereniging.  

De wetgever is echter zelf al een stap verder gegaan met het oog op de goede werking van de mede-

eigendom. In artikel 577-7,§ 1,1° BW wordt namelijk de bevoegdheid toegekend aan de algemene 

vergadering om beslissingen te nemen over werken aan bepaalde privatieve delen, die om technische 
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of economische redenen door de vereniging van mede-eigenaars zullen worden uitgevoerd. Dit is 

onder de vereiste dat de beslissing wordt genomen met drie vierde meerderheid en met een bijzondere 

motivering. Deze mogelijkheid voerde de wetgever in met de nieuwe Appartementswet, ondanks de 

afwijkende voorafgaande beslissing van het Hof van Cassatie in een zaak waar de vraag zich stelde of 

de algemene vergadering dit kon.
89

 Dit arrest wordt verder in dit werk behandeld. 

26. Hoe organiseert de algemene vergadering zich nu? Ten gepaste tijde dient een algemene 

vergadering plaats te vinden, gezien deze het soevereine orgaan is van de vereniging van mede-

eigenaars.
90

 Dat er enige vorm van overleg moet gebeuren, is noodzakelijk in de mede-eigendom. 

Zonder deze vergadering zouden er geen besluiten kunnen worden genomen, want daar vindt het 

vereiste overleg tussen mede-eigenaars plaats. Dit duidt de algemene vergadering aan als hét 

scharnierpunt in de werking van de mede-eigendom.
91

 Het is de taak van de syndicus om de algemene 

vergadering bijeen te roepen. Dit gebeurt binnen de vijftiendaagse periode vastgelegd in het reglement 

van mede-eigendom of telkens er in het belang van de mede-eigendom een dringende beslissing moet 

worden genomen. Ook kan een mede-eigenaar verzoeken om een bijeenkomst. Deze mede-eigenaar 

moet minstens over een vijfde van de aandelen in de gemene delen beschikken. Hij/ze zend(t)(en) 

hiertoe een verzoek aan de syndicus (art. 577-6, § 2 BW).  Verder biedt artikel 577-9, § 3 BW een 

mede-eigenaar de mogelijkheid naar de rechter te stappen wanneer een syndicus onrechtmatig weigert 

of verzuimt een vergadering bijeen te roepen. Op de in de bijeenroeping aangewezen datum en plaats 

vindt de vergadering plaats.
92

Alle eigenaars hebben het recht om aanwezig te zijn op de vergadering. 

Zij hebben de mogelijkheid een lasthebber aan te stellen wanneer ze dit verkiezen. Deze kan in zijn 

naam aanwezig zijn en stemmen. De wetgever heeft dit recht op vertegenwoordiging wel aan banden 

gelegd (art. 577-6, § 7, zesde lid BW). 

Het belangrijkste aan de algemene vergadering is het besluitvormingsproces, de stemmingen. Dit kan 

samenvattend in twee fases worden opgesplitst. Als eerste is er de voorbereidende fase, waaronder de 

samenroeping en de agendering van de onderwerpen valt, waarbij de regels uit het reglement van 

mede-eigendom, naast de wettelijke bepalingen, strikt moeten worden gevolgd. Daarna volgt de wils- 

en besluitvorming, waaronder onder meer de controle valt of de vereiste meerderheid is gehaald.
93

 

Hiervoor zijn door de wetgever verschillende quorums en meerderheidsvereisten opgelegd, 
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afhankelijk van het onderwerp waarop de beslissing betrekking heeft. Elke mede-eigenaar beschikt 

over een aantal stemmen gebaseerd op de grootte van zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen 

(art. 577-6, § 6 BW). Het is niet zo dat één mede-eigenaar die het overgrote aandeel in zijn bezit heeft 

zomaar een vrijgeleide krijgt om zijn zin door te drukken. De wetgever introduceert namelijk een 

beperking op de stemmenconcentratie in artikel 577-6, § 7, derde lid BW. Daarin wordt gesteld dat 

een mede-eigenaar niet over meer stemmen mag beschikken (op het moment van stemming) dan het 

totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars 

beschikken. Een mede-eigenaar die alle beslissingen in de algemene vergadering naar zijn hand wil 

zetten, zal worden verhinderd. 

Met betrekking tot het aanwezigheidsquorum:  

Vooraleer rechtsgeldige beslissingen kunnen worden genomen in de algemene vergadering is het 

noodzakelijk dat minstens een bepaald minimaal aantal mede-eigenaars aanwezig is (art. 577-6, § 5 

BW). Meer dan de helft van de mede-eigenaars die samen meer dan de helft van de aandelen bezitten 

moeten vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering OF de aanwezige eigenaars moeten samen 

meer dan drie vierde van de aandelen in de mede-eigendom bezitten. De wetgever koos ervoor een 

tweede optie in te voeren, gezien op die manier vermeden kan worden dat een tweede algemene 

vergadering moet worden georganiseerd.
94

 Of aan de quorumvereiste is voldaan, wordt nagaan bij het 

begin van de algemene vergadering om verder rechtsmisbruik door het verlaten van de algemene 

vergadering tijdens de loop ervan te vermijden.
95

 Er dient wel rekening te worden gehouden met de 

mogelijkheid voor de mede-eigenaars om te stemmen bij volmacht. De wettelijke regels hieromtrent 

moeten wel worden gevolgd.
96

 Wanneer het aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, kan een tweede 

algemene vergadering worden georganiseerd. Dit brengt opnieuw de nodige te volgen formaliteiten 

met zich mee.
97

 Deze moet worden georganiseerd minstens vijftien dagen na de eerste algemene 

vergadering en hierbij kan geldig worden beraadslaagd zonder dat aan een aanwezigheidsquorum moet 

zijn voldaan (art. 577-6, § 3, tweede lid BW).           

Met betrekking tot de meerderheidsvereiste/stemquotum: 

Normaliter worden beslissingen genomen met een volstrekte meerderheid. Een beslissing wordt pas 

goedgekeurd als meer dan de helft van de stemmen of ten minste vijftig procent plus één van de 
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aanwezige mede-eigenaars positief stemmen.  Echter vind je in de wetgeving heel wat gevallen terug 

die een bijzondere wettelijke meerderheid vereisen. Is in de appartementswet niets bepaald over de 

vereiste meerderheid, volstaat een volstrekte meerderheid in de algemene vergadering. Of de 

meerderheidsvereiste bereikt is en voldoende mede-eigenaars hun stem uitbrachten, wordt bepaald op 

het ogenblik van de stemming zelf (art. 577-6, § 8 BW). Hierbij wordt enkel rekening gehouden met 

de uitgebrachte stemmen, inclusief de onthoudingen.       

Hierbij volgt een  indicatief overzicht van verschillende meerderheidsvereisten (art. 577-7 BW): 

- Volstrekte meerderheid van stemmen: 

 Wettelijke vastgelegde bevoegdheden:  

o Benoeming van de syndicus 

o Ontslag van de syndicus 

o Toevoeging van een voorlopige syndicus 

o De bepaling van de wijze van vereffening en de aanwijzing van de vereffenaar 

 Statutaire bevoegdheden (ondermeer de bevoegdheden opgenomen in het reglement 

van mede-eigendom) 

 

- Bijzondere meerderheden: 

 Drie vierde meerderheid: 

o Investeringsbeslissingen 

o Oprichting en samenstelling raad van beheer 

 Vier vijfde meerderheid: 

o Daden van beschikking, wanneer onder andere de verkoop van een deel van de 

gemeenschappelijke gedeelten, wijziging van de bestemming van het gebouw…
98

 

o Wijziging van de statuten 

 

- Unanimiteit: 

Er was nogal wat discussie over het begrip ‘met eenparigheid van stemmen van alle mede-

eigenaars’ in de wet. Vandaag gaat de meeste rechtsleer akkoord met de interpretatie dat alle 

mede-eigenaars akkoord moeten zijn en niet enkel de aanwezige of vertegenwoordigde 

eigenaars op de vergadering waar de beslissing wordt genomen.
99

     

Beslissingen die vandaag unaniem moeten worden genomen, zijn beslissingen tot de wijziging 

van de verdeling van de aandelen van de mede-eigendom (art. 577-7, § 3 BW). Verder moet 

ook de beslissing tot ontbinding van de vereniging worden genomen bij eenparigheid (art. 

577-12, derde lid BW). 
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27. Eenmaal een beslissing genomen, is deze onmiddellijk van toepassing en tegenwerpelijk aan 

alle mede-eigenaars, ongeacht of ze aanwezig waren op de algemene vergadering.
 100

 Het komt aan de 

mede-eigenaars toe om aanwezig te zijn op de vergadering indien ze willen vermijden dat een 

bepaalde beslissing wordt genomen. Hij draagt zelf de verantwoordelijkheid. Opdat mede-eigenaars 

die eventueel niet aanwezig waren inzage kunnen nemen in de notulen van de desbetreffende 

algemene vergadering en kennis krijgen van de genomen beslissingen, is er een register opgericht dat 

zich bevindt op de zetel van de vereniging (art. 577-10, § 3 BW). Voor de tegenstelbaarheid aan 

derden, ondermeer personen die drager zijn van een persoonlijk of zakelijk recht of een toelating 

hebben tot gebruik, moet de in artikel 577-10, § 4 BW vooropgestelde procedure tot kennisgeving 

worden nageleefd.      

B. DE SYNDICUS 

28. De syndicus is het uitvoerend orgaan van de vereniging van mede-eigenaars en vervult 

daarmee een essentiële taak.
101

 De wet van 1994 creëerde het statuut van de syndicus (samen met de 

toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de vereniging van mede-eigenaars). Voor deze datum was 

het al een gebruik van de praktijk.
102

 Tegenover de mede-eigenaars treedt hij op als orgaan van de 

rechtspersoon, gezien de syndicus door de wet is ingericht.
103

 Vóór de inrichting van een vereniging 

van mede-eigenaars mét rechtspersoonlijkheid was er telkens noodzaak tot aanstellen van een 

lasthebber wanneer het geheel van mede-eigenaars als een collectief wilde optreden. Er is echter tot op 

vandaag heel wat discussie betreffende de juridische aard van de opdracht van de syndicus. Een aantal 

auteurs halen aan dat het wel degelijk een orgaan is
104

, andere stellen dat hij meer als een mandataris 

moet beschouwd worden
105

. Er valt dus te spreken over een hybride situatie.
106107

  De wetgever nam 
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nooit uitdrukkelijk het begrip ‘orgaan’ in de mond en uit niets kan afgeleid worden dat het de wil van 

de wetgever was om de appartementswet te baseren op de orgaantheorie gehanteerd in het 

vennootschapsrecht. Dit sluit ook aan bij het feit dat de vereniging van mede-eigenaars een 

rechtspersoon sui generis is.
108

 Vanuit deze eigenheid kan de syndicus niet zomaar als een zoveelste 

orgaan van een rechtspersoon worden beschouwd.
109

   

 

29. Artikel 577-8, § 1 BW bepaalt de verschillende wijzen van benoeming. Als de aanstelling niet 

gebeurt in het reglement van mede-eigendom, komt het toe aan de algemene vergadering daarover een 

beslissing te nemen en bij gebrek hieraan beslist de vrederechter. Er zijn geen specifieke 

benoemingsvoorwaarden. Het kan zowel een mede-eigenaar (zelfbestuur) of een derde (professioneel 

bestuur), een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn.
110

 Belangrijk is wel dat elke aangestelde 

syndicus moet beantwoorden aan de vereisten die worden gesteld in de Wet van 11 februari 2013 

houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar.
111

 Een mede-eigenaar die het statuut van 

de syndicus opneemt is hiervan echter vrijgesteld.
112

 Deze wetgeving beperkt de keuze van 

professionele syndici, gezien de activiteit van het beheer van gebouwen wettelijk wordt voorbehouden 

aan erkende vastgoedmakelaars of personen tot wiens normale beroepsactiviteit het syndicschap 

behoort, mits zij onderworpen zijn aan de tucht van een erkende beroepsinstantie.
113

 Denk 

bijvoorbeeld aan een advocaat, boekhouder of landmeter.
114

 Tussen de vereniging en de syndicus 

wordt bij de benoeming een schriftelijk syndicuscontract opgesteld. De inhoud van dat contract wordt 

grotendeels bepaald door het reglement van mede-eigendom. De statuten moeten namelijk verplicht 

enkele bepalingen bevatten met betrekking tot de syndicus (zie art. 577-4, § 1, derde lid, 4° BW). 

 

30. Ook al bevat de appartementswet slechts een beperkt aantal bepalingen inzake de bevoegdheid 

van de syndicus, toch is de taak van de syndicus in de praktijk zeer uitgebreid en mag deze niet 

worden onderschat.
115

 In beginsel heeft hij hoofdzakelijk twee bevoegdheden. Als eerste heb je de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 577-8, § 4, 6° BW). De vereniging van mede-eigenaars kan 
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slechts in rechte optreden met behulp van het bevoegde orgaan (art. 703 Ger.W.).
116

 Als tweede 

bevoegdheid heb je het dagelijks beheer. Volgens MEULEMANS kan deze dagelijkse 

beheersbevoegdheid worden opgedeeld in drie categorieën.
117

 Vooreerst zijn er de wettelijke 

opdrachten. Onder de taken opgenomen in artikel 577-8, § 4 BW wordt hij ondermeer verplicht over te 

gaan tot het samenroepen van de algemene vergadering. Andere wettelijke bevoegdheden zijn het 

treffen van alle bewarende maatregelen en het stellen van alle daden van voorlopig beheer, het 

vermogen van de vereniging beheren, de beslissingen van de algemene vergadering laten notuleren in 

de registers et cetera (artikel 577-8, § 4 BW). Paragraaf 4 van dit artikel geeft de syndicus de vrijheid 

bewarende maatregelen te treffen en daden van voorlopig beheer te stellen. Bij deze opdracht heeft de 

syndicus een grote appreciatievrijheid, wat sterk contrasteert met andere opdrachten waar hij onder het 

strenge toezicht van de algemene vergadering valt.
118

  De wettelijke opdrachten kunnen als een 

minimum beschouwd worden. Met de nieuwe Appartementswet heeft de wetgever echter de wettelijke 

bevoegdheden wel ruimschoots uitgebreid.
119

 Verder kunnen de statuten het takenpakket uitbreiden. In 

het reglement van mede-eigendom kunnen bijvoorbeeld bijkomende bevoegdheden worden 

toegewezen aan de syndicus (art. 577-8, § 4, eerste lid BW). Als derde zijn er de contractuele 

opdrachten. Deze opdrachten zijn gebaseerd op een overeenkomst gesloten tussen de vereniging en de 

syndicus.
120

 Deze overeenkomst wordt ook wel het syndicuscontract genoemd en het bestaan ervan is 

een noodzakelijke wettelijke voorwaarde vooraleer de syndicus aan de slag kan gaan (artikel 577-8, § 

1, lid 3 BW). Aan de besluiten van de algemene vergadering kunnen ook altijd bevoegdheden voor de 

syndicus worden ontleend.
121

 De combinatie van deze mandaten veroorzaakt wel dikwijls 

belangenconflicten.
122

  

C. DE RAAD VAN MEDE-EIGENDOM 

31. In 1994 installeerde de wetgever in de structuur van de vereniging van mede-eigenaars de raad 

van beheer. Deze laatste werd door de nieuwe Appartementswet omgevormd tot de raad van mede-

eigendom. De wetgever maakt er een facultatief orgaan van voor kleine verenigingen van mede-

eigenaars en een verplicht orgaan voor grote verenigingen van mede-eigenaars ( art. 577-7, § 1, 1°, c 
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en art. 577-8/1)
123

. Het is aan de algemene vergadering van een kleine vereniging van mede-eigenaars 

een beslissing tot oprichting van de raad van mede-eigendom te nemen met drie vierde meerderheid. 

Ook het reglement van mede-eigendom kan van bij het begin de vereniging verplichten een raad van 

mede-eigendom te installeren binnen zijn contouren.    

  

32. De raad wordt geacht de representatieve emanatie van de mede-eigenaars te zijn.
124

 Sommige 

auteurs vergelijken het met de raad van bestuur binnen vennootschapsvormen, echter heeft het door de 

wetgever nooit dezelfde uitgebreide bevoegdheden gekregen.
125

 In de appartementswet van 1994 

beperkt de wetgever de bevoegdheid van de raad tot ‘de syndicus bij te staan en toezicht te houden 

over zijn beheer’. Het takenpakket was dubbel. Enerzijds was het een bijstandsmechanisme voor de 

uitvoerende macht. De raad stond de syndicus bij met raad en daad (vanuit het opzicht van de mede-

eigenaar) wanneer nodig. Anderzijds was het een controlemechanisme op de uitvoerende macht. Bij 

wanpraktijken van de syndicus was het aan de raad om aan de alarmbel te trekken. Met de nieuwe 

Appartementswet heeft de wetgever deze bewoording echter aangepast en artikel 577-8/1 BW beperkt 

zich tot de toezichtsfunctie. De wetgever gaf hiermee gehoor aan de kritiek dat de combinatie van 

bijstand- en toezichtfunctie kon leiden tot een mogelijke belangenvermenging en -conflict, zeker in de 

ogen van de mede-eigenaars.
126

 De benaming ‘raad van mede-eigendom’ (en voor 2010 ‘raad van 

beheer’) suggereert aldus iets anders dan wat de wetgever voor ogen had met de inrichting van de 

raad. Ze hebben geen beheer- of beleidsfunctie. Hun enige taak bestaat uit toezicht houden op de 

syndicus, met name of deze zijn wettelijke of statutaire verplichtingen nakomt. De syndicaire 

verplichtingen zijn terug te vinden in de Appartementswet, de statuten, het reglement van de orde en 

de besluiten van de algemene vergadering.
127

 De raad ziet er op toe dat deze behoorlijk en zorgvuldig 

worden ingevuld, zo niet moet de raad interveniëren. De wet bepaalt ook dat bepaalde bevoegdheden 

uitdrukkelijk kunnen worden gedelegeerd aan de raad door een drie vierde meerderheidsbeslissing in 

de algemene vergadering (art. 577-7, § 1, 1°,c° BW en art.577-8/1 BW).  

 

33. Het reglement van mede-eigendom zal in principe moeten vermelden hoeveel leden in de raad 

mogen zetelen, gezien de raad een collegiaal orgaan is. Dit aantal moet representatief zijn voor de 

grootte van de vereniging van mede-eigenaars en bestaat preferentieel uit een oneven aantal leden. De 

algemene vergadering heeft de bevoegdheid de mede-eigenaars (die zich kandidaat hebben gesteld) 
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aan te duiden die mogen zetelen in de raad. Door de leden wordt in hun midden een voorzitter 

verkozen.  

D. DE COMMISSARIS VAN DE REKENINGEN 

34. Tot voor 2 juni 2010 was de inrichting van een commissarisfunctie facultatief. In het nieuwe 

artikel 577-8/2 BW voert de wetgever echter een verplichte commissarisfunctie in. Deze figuur is een 

entiteit met een vennootschapsrechtelijke oorsprong.
128

 Het is aan de algemene vergadering een 

commissaris aan te stellen, dit middels een beslissing genomen met volstrekte meerderheid (art. 577-

8/2 BW). Indien ze dit niet doet, zal een rechter ze hiertoe kunnen verplichten.
129

 Elke mede-eigenaar 

of derde
130

 kan als commissaris worden aangeduid, al valt het aan te raden dat de verkozen persoon 

over de nodige intellectuele competentie beschikt.   

 

35. Het appartementscomplex kan zelf de bevoegdheden en verplichtingen van de commissaris 

gaan invullen. Dit gebeurt in het reglement van mede-eigendom (art. 577-8/2 BW). Als in het 

reglement echter niets hierover valt terug te vinden, biedt de vennootschapsrechtelijke invulling van de 

commissarisfunctie altijd hulp.
131

 Normaliter valt onder zijn takenpakket ten minste het controleren 

van de boekhouding en de rekeningen. De commissaris is verantwoordelijk voor de controle op het 

financieel reilen en zeilen van de vereniging.
132

 Hij is net zoals de raad van mede-eigendom een 

controleorgaan. Het residu van de controlebevoegdheden, met name het toezicht op het 

administratieve en technische beheer, komt toe aan de raad.
 133

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

E. DE INDIVIDUELE MEDE-EIGENAARS 

36. De leden van de vereniging van mede-eigenaars zijn alle eigenaars, die zowel rechten hebben 

op een private kavel als op een deel in de gemeenschappelijke delen. In de vroegere wetgeving was 

een niet-excessieve opsomming opgenomen van delen die mogelijk een gemeen karakter konden 

hebben. Deze opsomming is nu weggevallen. Daarmee groeit het belang van duidelijke afbakening 

van privatieve en gemene delen in de titels nog meer. Wat private eigendom van een eigenaar is, kan 

dus niet worden vermoed, maar hangt af van een duidelijke omschrijving.
134

 Meer nog, als iets niet is 

opgenomen onder de beschrijving van de private kavel en het gaat om een ruimte of een stuk grond dat 

tot gebruik van alle mede-eigenaars of enkele bestemd kan zijn, zal het vermoed worden een 
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gemeenschappelijk deel te zijn (artikel 577-3, eerste lid BW). Dit laatste geldt echter enkel als uiterste 

en subsidiair criterium, wanneer andere interpretatiemiddelen ontbreken.
135

 Praktisch gezien is deze 

bepaling in de statuten van belang om uit te maken wie zeggingschap over een deel uitoefent en wie 

welke kosten draagt.
136

 Bij een aankoop van een woning moet de mede-eigenaar met de nodige zorg 

en aandacht de statuten erop nalezen. Dit vermijdt dat de mede-eigenaar voor verrassingen zou komen 

te staan. De algemene vergadering kan bijvoorbeeld beslissen om alle vensterbanken te gaan 

renoveren. Wanneer deze als gemene delen zijn aangeduid in de statuten, zal elke mede-eigenaar deze 

renovatiewerken niet alleen moeten aanvaarden maar ook voor de kosten moeten opdraaien. En dit 

ook wanneer het niet naar zijn zin is.  

 

37. Elke eigenaar moet zijn verantwoordelijkheden dragen in de vereniging. Welke deze zijn 

wordt bepaald in de statuten. In het reglement van mede-eigendom moet namelijk, als één van de 

verplichte vier onderdelen in het reglement, een beschrijving worden gegeven van de rechten en 

plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve en gemeenschappelijke delen (art. 577-4, 

§ 1, 1° BW). Deze kunnen bijvoorbeeld het gebruik van de private delen bepalen, maar zullen 

weliswaar nooit het (eigendoms)recht op de private delen kunnen ontnemen.
137

 Achtereenvolgens 

worden de rechten en plichten op de private en de gemene delen besproken.  

Private delen 

38. Elke private eigenaar heeft in principe een private kavel in zijn bezit. Daarop heeft hij een 

volwaardig eigendomsrecht.
138

 Artikel 544 BW definieert het eigendomsrecht:  

“Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en 

daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of 

met de verordeningen.” 

Aan het eigendomsrecht worden verschillende bevoegdheden gekoppeld.  

- Het recht van gebruik en genot (jus utendi en jus frutendi): 

 Het recht van gebruik houdt in dat de eigenaar gebruik kan maken van zijn kavel en 

dit op een geoorloofde manier. Dit betekent dat hij de kavel kan bewonen, maar ook 

gebruiken als handelspand of als pand om een vrij beroep in uit te oefenen.  
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 Het recht van genot houdt het recht in om de vruchten van de zaak te plukken. In casu 

kan dit slaan op het innen van huurgelden bij verhuur van het pand.  

 

- Het recht van beschikking (jus abutendi):  

 Dit slaat op het recht om rechtshandelingen met betrekking tot het goed te stellen. Een 

eigenaar heeft het recht om het private deel te verbouwen en te verbeteren en het recht 

tot vervreemden van de kavel (inclusief zijn aandeel in de gemene delen). 

39. Reeds bij de introductie van het concept van eigendom opteerde de wetgever voor een 

exclusief eigendomsrecht. In de toenmalige Code Napoleon ging dit zelfs zo ver dat er slechts één 

enkele vorm van mede-eigendom in de Code werd opgenomen, namelijk de bepaling inzake 

mandeligheid.
139

 Er was nog geen sprake van een specifiek juridisch statuut voor appartementen. Hier 

werd pas een mouw aan gepast met de invoering van het eerste artikel inzake appartementsmede-

eigendom in 1924, paragraaf 11 van artikel 577bis BW.
140

 De opvattingen over het begrip exclusiviteit 

zijn verdeeld. De ene zien het als een kenmerk van alle subjectieve rechten, andere zien het dan weer 

als een uniek kenmerk van uitsluitend zakelijke rechten. Desalniettemin aanvaardt de rechtsleer in het 

algemeen dat het slaat op de uitsluiting van derden tot uitoefenen van het eigendomsrecht (of beter de 

uitoefening van de bevoegdheden gekoppeld aan dit recht).
141

 Er is dus zowel een positief (volledig 

toebehoren van de bevoegdheden) als negatief aspect (uitsluiting van derden) aan de exclusiviteit.   

         

40. De vraag is of beperkingen aan dit exclusieve eigendomsrecht op de private kavel, dat 

superieur lijkt te zijn, mogelijk zijn. In de context van een appartementsgebouw, waar snel tot 50 

kavels kunnen zijn, zal er soms een noodzaak zijn tot het opleggen van beperkingen aan dat 

eigendomsrecht, dit zowel aan het recht van gebruik en genot als aan het recht van beschikking. 

Enerzijds ondermijnt de wetgever zelf het eigendomsrecht door verschillende beperkingen aan de 

eigenaar op te leggen en overschrijdingen van de exclusiviteit door de vereniging toe te laten. Een 

voorbeeld daarvan zijn de beslissingen waarvan de beslissingsautoriteit aan de algemene vergadering 

is toegekend, zoals deze in artikel 577-7, § 1, 2° a-e BW. Anderzijds moet de eigenaar rekening 

houden met de opgelegde beperkingen in het reglement van mede-eigendom. Deze akte van mede-

eigendom kan het vrije gebruiksrecht inperken, dit omwille van de tweespan tussen de belangen van 

de eigenaars en de belangen van de collectiviteit.
142

 Temperingen aan het eigendomsrecht zijn 
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noodzakelijk om stoornissen van de buurgemeenschap te vermijden. TIMMERMANS motiveert de 

noodzakelijke temperingen op de volgende passende manier: “Tussen de appartementseigenaars van 

een flatgebouw bestaat een gemeenschap. Uit die deelgenootschap in de gemeenschap en uit het 

lidmaatschap van de vereniging van mede-eigenaars vloeit een onderlinge afhankelijkheid voort
143

”. 

In de rechtsleer worden deze beperkingen ook wel bedingen van burgerlijke bewoning of 

toelaatbaarheid- of ontzeggingsbepalingen genoemd. Dit kan zowel gaan om bepalingen die bepaalde 

potentiële bewoners willen uitsluiten (zoals gezinnen met kinderen in een serviceflat) of bepalingen 

die het mogelijk maken bepaalde gebruiksbestemmingen van de private kavel uit te sluiten (zoals een 

uitbating van een frituur). Ook aan het recht van beschikking, beschouwd als één van de fundamenten 

van het eigendomsrecht, kunnen beperkingen worden opgelegd. Echter moet men oppassen niet te veel 

aan de absoluutheid van het verkooprecht te tornen. Enkel een voorkooprecht kan aanvaardbaar zijn. 

Een vervreemdingsverbod is dit niet.     

Gemeenschappelijke delen: 

41. De gemene delen worden door artikel 577-3, derde lid BW gedefinieerd als “de gedeelten van 

gebouwen of gronden die tot het gebruik van alle mede-eigenaars of van enkelen onder hen bestemd 

zijn”. Het is dus niet noodzakelijk dat ze dienen tot het gebruik van allen. Hierin ligt het onderscheid 

tussen een bijzondere onverdeeldheid en een algemene onverdeeldheid. Een verwarmingsketel 

bedoeld om één bepaalde vleugel in het gebouw te verwarmen is een bijzondere onverdeeldheid, in 

tegenstelling tot een inkomhal die de enige toegang tot het gebouw biedt en duidelijk een algemene 

onverdeeldheid is.
144

 Dit onderscheid is voornamelijk relevant wanneer het gaat om groepen van 

gebouwen. Dit gaat enkel over een opsplitsing van het gebruiksrecht van deze gemeenschappelijke 

delen (en daaraan gekoppeld eventueel een wijziging aan de bijdrage in de lasten van bepaalde 

gemene zaken) en heeft geen impact op de vastgelegde verdeling van het eigendomsrecht op de 

gemene delen.
145

      

 

42. De gemeenschappelijke delen behoren in mede-eigendom aan alle kaveleigenaars toe. Deze 

rechtstoestand van onverdeeldheid heeft een gedwongen en voortdurend karakter.
146

 Uit 

onverdeeldheid treden, zoals artikel 815 BW mogelijk maakt in het kader van toevallige mede-

eigendom bij nalatenschappen, is niet mogelijk. Bovendien is de leiding, het toezicht, en de controle 

van de gemene delen in handen van de vereniging van mede-eigenaars, ook al komen de 
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gemeenschappelijke delen in onverdeeldheid aan de mede-eigenaars toe.
147

 Dit komt neer op een 

versnippering tussen het eigendomsrecht en het recht van beschikking gekoppeld aan dat 

eigendomsrecht. Een appartementseigenaar verliest zijn beslissingsbevoegdheid aan een collectiviteit, 

met name de vereniging van mede-eigenaars. Is dit niet hetzelfde als een mede-eigenaar die wordt 

geconfronteerd met een andere mede-eigenaar? Bij de gemeenrechtelijke mede-eigendom wordt de 

mede-eigendom vermoed gelijk verdeeld te zijn tussen alle mede-eigenaars (art. 577-2, § 2 BW). De 

rechten en plichten die toekomen aan elke mede-eigenaar zijn terug te vinden in artikel 577-2 BW. Uit 

deze artikelen valt af te leiden dat de wetgever zoveel mogelijk het individueel beslissingsrecht van 

een mede-eigenaar wilde bewaren. Onafhankelijkheid voor de mede-eigenaar wat betreft zijn aandeel 

in de mede-eigendom staat voorop.
148

 De wetgever tracht eenstemmigheid tussen mede-eigenaars als 

vereiste om een beslissing te nemen te vermijden. In de gevallen waar de wetgever niet ingrijpt, zal de 

grondregel van eenstemmigheid echter wel gelden.  

 

43.  Elke mede-eigenaar heeft een aandeel in de gedwongen mede-eigendom van de 

gemeenschappelijke delen. De waarde van het aandeel wordt niet langer vermoed gelijk te zijn zoals 

volgens het gemeenrechtelijke principe van artikel 577-2, §2 BW. Het is in de appartementswet 

vastgelegd dat het in de basisakte aangegeven moet worden welk aandeel van de gemeenschappelijke 

delen gebonden is aan een bepaalde kavel, waarbij rekening wordt gehouden met de respectieve 

waarde van dat privatief deel (art. 577-4, § 1, tweede lid BW). De begroting van het aandeel in de 

mede-eigendom heeft meerdere functies. Op basis van het begrote aandeel wordt onder andere het te 

betalen aandeel in de onderhoudskosten bepaald
149

, het aantal stemmen waar een mede-eigenaar 

aansprak kan op maken, de verdeling van de aansprakelijkheid et cetera.   

 

44. Verder is de vraag welke rechten en plichten verbonden zijn aan het aandeel in de mede-

eigendom. In het gemeenrecht inzake mede-eigendom (art. 577-2, § 1-10 BW) worden de rechten die 

de mede-eigenaar kan laten gelden en de plichten die op de mede-eigenaar rusten bepaald naargelang 

de grootte van het aandeel in de mede-eigendom. Dit wordt naar analogie toegepast op de 

appartementsmede-eigendom. Elke mede-eigenaar maakt aanspraak op zijn aandeel in de rechten 

(actiefzijde) en draagt bij in de lasten naar verhouding van zijn aandeel(passiefzijde).
150

 Elk mag de 

gemene delen gebruiken en ervan genieten, niettemin moet dit gebeuren zonder het recht van 
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medegebruik van andere te schaden.
151

 Welke rechten en plichten verbonden zijn aan de gemene delen 

bij deze specifieke vorm van mede-eigendom wordt verder geconcretiseerd in de appartementswet en 

in het reglement van mede-eigendom. Enkele voorbeelden zijn:      

- Het recht om de algemene vergadering bijeen te roepen: 

Dit is geen prerogatief voorbehouden aan de syndicus. Ook de mede-eigenaar heeft deze 

bevoegdheid op grond van artikel 577-6, § 2 BW. Wanneer hij zelf niet de vereiste aandelen bezit 

en het vormen van een coalitie met andere mede-eigenaars om het vereiste aantal te behalen faalt, 

heeft een mede-eigenaar nog steeds de mogelijkheid om de vrederechter te verzoeken de algemene 

vergadering bijeen te roepen wanneer de syndicus zelf verzuimt of onrechtmatig weigert zulks te 

doen (art.577-9, § 3 BW).      

- Het stemrecht op de algemene vergadering: 

Met oog op het efficiënte beheer van de vereniging is een algemene vergadering geïnstalleerd. De 

mede-eigenaars hebben het recht te zetelen in deze algemene vergadering en deel te nemen aan de 

stemmingen, gezien daar beslissingen worden genomen over het beheer van de 

gemeenschappelijke delen waar ze elk een aandeel in hebben (art. 577-6, § 4 BW). Het aantal 

stemmen verhoudt zich met de grootte van hun privatieve kavel. De wetgever heeft wel een 

beperking van de stemkracht ingevoerd (art. 577-6, § 5 BW).        

- De bijdrageplicht in de gemeenschappelijke lasten: 

Artikel 577-7, § 2, tweede lid BW verplicht elke mede-eigenaar tot bijdrage in de lasten en kosten 

van heropbouw. Andere bijdragen in de gemeenschappelijke lasten moeten ook gebeuren. In de 

regel is dat in verhouding tot zijn aandeel in de mede-eigendom.   

- De aansprakelijkheid voor schulden van de vereniging 

Zoals reeds vermeld is het vermogen van de vereniging zeer beperkt. Wanneer schuldeisers van de 

vereniging aanspraken hebben op de vereniging kan dit vermogen soms tekortschieten. Elke 

mede-eigenaar zal in verhouding tot zijn aandeel moeten instaan voor de bijkomende schulden. 

Het gaat dus om een deelbare en geen hoofdelijke schuld.
152

 Vereist is wel een vonnis of arrest dat 

de vereniging veroordeelt en dat deze uitspraak ten uitvoer wordt gelegd op de mede-eigenaars 

(art. 577-5, § 4 BW).  

- Gebruik en genot van de gemeenschappelijke delen: 
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Artikel 577-2, § 5 BW geeft de mede-eigenaars het recht van gebruik en genot overeenkomstig 

haar bestemming en in zover zulks met het recht van deelgenoten verenigbaar is. In het reglement 

van mede-eigendom moet per gebouw worden bepaald op welke manier elke mede-eigenaar zijn 

mede-eigendom mag gebruiken.
153

 Zoals reeds besproken zijn de gebruiks- en genotsrechten vaak 

beperkt. 

45. Verder zijn er nog wat andere rechten voorhanden waar de individuele mede-eigenaar 

aanspraak kan op maken. Vaak is de tegenhanger daarvan een zekere verplichting voor de syndicus. 

Daaronder valt onder andere het recht voor een eigenaar tot inzage in niet-private documenten met 

betrekking tot de mede-eigendom (art. 577-8, § 4, 11° BW). Daarbij komt het recht op vertalingen van 

documenten uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars die moet gebeuren door de syndicus (art. 

577-11/2 BW).
154

 Dit is uiteraard beperkt tot vertaling in de taal van het taalgebied of één van de talen 

waar het flatgebouw gesitueerd is.    

DEEL 4. CORPORATE GOVERNANCE IN DE APPARTEMENTSMEDE 

-EIGENDOM 

46. Beide begrippen, corporate governance en de appartementsmede-eigendom, worden elk 

afzonderlijk bestudeerd in deel één en deel twee. Echter stelt zich de vraag of we deze begrippen 

kunnen samenbrengen en of dit een zinvol resultaat oplevert. Kan een typisch 

vennootschapsrechtelijke term een nuttige inbreng zijn in een zakenrechtelijke constructie? Instinctief 

zou het antwoord op deze vraag positief zijn. Corporate governance is zo’n brede term dat het op 

meerdere niveaus kan worden bestudeerd. Dit is zo vanaf het moment dat er sprake is van een directe 

ondernemingsomgeving en het corporate governance-vraagstuk zich stelt.
155

 In The Anatomy of 

Corporate Law halen de auteurs het volgende aan: 
156

 

“The reader might object that these three types of coordination costs and agency conflicts
157

 

are not uniquely “corporate.” After all, any form of jointly owned enterprise faces 

coordination costs and engenders conflicts among its owners, managers, and third-party 

contractors. We agree; insofar as the corporation is only one of several legal forms for the 
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jointly owned firm, it faces the same generic functional challenges that confront all jointly 

owned firms. (...)” 

De vereniging van mede-eigenaars is op zo’n manier opgebouwd dat het sterke gelijkenissen vertoont 

met een ondernemingsomgeving. Op het eerste zicht lijkt de verenigingsomgeving zich aldus te 

verlenen tot een structuur waar de corporate governance theorie in kan toegepast worden.  

47. Of de introductie van zo’n geharmoniseerd begrip iets oplevert is een andere kwestie. Is er 

noodzaak tot een probleemoplossend kader zoals het corporate governance kader in de 

appartementsmede-eigendom? Bieden zich analoge problemen aan als deze waarmee 

vennootschappen vandaag worden geconfronteerd? En is het corporate governance beleid dan het 

passende probleemoplossende kader als respons specifiek in deze structuur? Of verschilt de vereniging 

van mede-eigenaars op zo’n manier van de klassieke vennootschapsstructuur dat overeenkomstige 

corporate governance concepten geen baat brengen omdat andere issues op de voorgrond komen? Een 

‘copy paste’- oefening, die geen oplossingen biedt moet namelijk worden vermeden.  

De vraag is of dit paradigma kan leiden tot nieuwe inzichten omtrent de problematiek in de mede-

eigendom. De titels ‘Verenigen van de begrippen’ en ‘Een vierde conflict in de appartementsmede-

eigendom’ gaan dieper in op deze inzichten. Een volgende vraag kan zijn of, eenmaal zich bewust van 

deze nieuwe inzichten, er mogelijkheden zijn om de problematiek in de mede-eigendom aan te pakken 

of om zelfs met het appartementsrecht een nieuwe richting in te slaan. Deze oplossingen en 

toekomstperspectieven in de appartementseigendom worden besproken onder de titel ‘Een passend 

antwoord op de vier conflicten: een corporate governance beleid’.  

I. VERENIGEN VAN DE BEGRIPPEN 

A. DE VENNOOTSCHAP VERSUS DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 

48. Een eerste vraag is of de vereniging van mede-eigenaars een gelijkaardig kader heeft waar 

zich dezelfde verhoudingen vertonen als in een klassieke vennootschap
158

, het kader waarin corporate 

governance normaliter wordt in bestudeerd. Ter inleiding is in Deel 3 reeds ingegaan op de binnen een 

appartementscomplex werkende organen, met name de algemene vergadering, de syndicus, de raad 

van mede-eigendom en de commissaris. Elk van deze organen heeft een takenpakket binnen de 

vereniging van mede-eigenaars. Hoe ziet de bestuurlijke organisatie van een klassieke
159

 naamloze 

vennootschap, het gebruikelijke kader van waaruit corporate governance wordt bestudeerd, er nu uit? 

Vertoont de bestuurlijke inrichting van een vereniging gelijkenissen met deze van een vennootschap?  
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49. In beide rechtsfiguren zijn organen tewerkgesteld. Aan het hoofd van de naamloze 

vennootschap staat de raad van bestuur. De raad van bestuur is een collegiaal orgaan dat bevoegd is 

om alle noodzakelijke en dienstige handelingen te verrichten met het oog op het verwezenlijken van 

het doel van de vennootschap (artikel 522 W.Venn.). De raad van bestuur neemt hoofdzakelijk de 

leiding van de vennootschap op zich. Een relatief nieuwe tendens is de oprichting binnen dit orgaan 

van verscheidene gespecialiseerde comités, dit met oog op een beter corporate governance beleid.
160

 

Voorbeelden daarvan zijn het audit- en remuneratiecomité, die reeds wettelijk zijn verankerd (onder 

andere in artikel 526bis W.Venn.). De dagdagelijkse leiding van de vennootschap kan door de raad 

van bestuur worden overgedragen aan één of meer personen, ook wel de dagelijkse bestuurder of het 

orgaan van dagelijks bestuur genoemd. In grote vennootschappen stelt zich vaak de noodzaak tot het 

aanduiden van een groep van managers, dagelijkse bestuurders, die het operationele bestuur op zich 

nemen. Met de Corporate Governance wet van 2 augustus 2002
161

 kreeg de raad van bestuur een 

facultatieve mogelijkheid tot het inrichten van een directiecomité (artikel 542bis W. Venn.). Het 

oprichten van zo’n comité leidde tot een betere opsplitsing tussen de managements- en de 

toezichtsfunctie, wat op zijn beurt tot een gunstiger corporate governance beleid kon leiden.
162

 De 

enige bevoegdheden die uitsluitend blijven toebehoren aan de raad van bestuur zijn handelingen te 

nemen in het kader van het algemeen beleid, handelingen die expliciet door de wetgever zijn 

toegewezen aan de raad van bestuur en het toezicht op het bestuurscomité. Daaruit blijkt duidelijk het 

onderscheid tussen de raad van bestuur als toezichtsorgaan en het directiecomité als executieve. 

Verder zijn ook aandeelhouders belangrijke spelers in een vennootschap. Vennootschappen worden 

opgericht met het oog op het creëren van een samenwerkingsverband tussen de partners. Deze partners 

worden de vennoten of de aandeelhouders genoemd. Belangrijk is dat zij een inbreng doen in de 

vennootschap, zoals liquide middelen. In ruil daarvoor krijgen ze in de N.V. één of meerdere aandelen 

(vermogensrechten) met daaraan gekoppeld lidmaatschapsrechten.
163

 Die lidmaatschapsrechten 

brengen met zich mee dat de titularissen van deze rechten (aandeelhouders) inspraak krijgen in de 

vennootschap, door middel van het stemrecht in de algemene vergadering. In deze algemene 

vergadering worden alle aandeelhouders verenigd. De bevoegdheden die aan de algemene vergadering 

worden toegekend zijn minimaal. Het zou in het kader van een naamloze vennootschap niet efficiënt 

zijn het geheel van bestuursbevoegdheden toe te wijzen aan alle aandeelhouders samen. Slechts een 
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aantal basisbevoegdheden zullen aan de gezamenlijke aandeelhouders worden toevertrouwd, terwijl de 

feitelijke leiding (het resterende deel van de bevoegdheden) toekomt aan een bestuursorgaan.
164

 De 

wetgever heeft de bevoegdheden van de algemene vergadering strikt vastgelegd in het Wetboek van 

Vennootschappen
165

, onder andere in artikel 544, 556-560, 581 W.Venn. et cetera. Bij het nemen van 

een beslissing binnen de algemene vergadering moet een meerderheids- en aanwezigheidsquorum 

worden nageleefd. Normaliter geldt het principe dat elk aandeel één volwaardige stem in de algemene 

vergadering heeft.                

Samengevat hebben we drie belangrijke spelers: de raad van bestuur (als toezichthouder), het 

management (als executieve) en de aandeelhouders (die samen zetelen in de algemene vergadering). 

Andere externe stakeholders kunnen verder ook het beleid en de werking van de vennootschap 

beïnvloeden, zoals werknemers en crediteurs.      

50. Kan deze structuur worden vergeleken worden met de beheersstructuur binnen de vereniging 

van mede-eigenaars? De mede-eigenaars worden, net zoals de aandeelhouders, verzameld in een 

algemene vergadering. Ze hebben elk stemrechten, gestaafd op hun mede-eigendom in de 

appartementsmede-eigendom. Ze beslissen over de benoeming en het ontslag van de syndicus, de 

goedkeuring van het jaarverslag van de syndicus, de wijziging van de statuten et cetera .
166

 Hierbij 

moeten ook de nodige aanwezigheids- en meerderheidsquorums worden nageleefd. De syndicus 

neemt, zoals de managers, de taak op zich om het dagelijks beheer van de appartementsmede-

eigendom te overzien. De vraag is of er een orgaan in de appartementsmede-eigendom terug te vinden 

is dat een analoge functie waarneemt als de raad van bestuur. De raad van bestuur in de vennootschap 

is het allerhoogste orgaan met zijn bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid. Met de wet van 

1994 heeft de wetgever in de contouren van de appartementsmede-eigendom een raad van beheer 

geïnstalleerd. De wetswijziging in 2010 vormde deze raad van beheer om tot de raad voor mede-

eigendom. Dat de raad van beheer dezelfde spilfunctie inneemt als de raad van bestuur is meer dan een 

overdrijving. De taakbedeling aan de raad van beheer is minimaal. Tot 2010 was de taak beperkt tot 

een bijstands- en toezichtsbevoegdheid. Met de nieuwe Appartementswet is de taak nog verder 

ingeperkt, met name tot het loutere toezicht houden op de syndicus en de manier hoe deze zijn taken 

uitoefent. De overblijvende taak is louter repressief, met name de syndicus in het gareel houden.
167

 

Bovendien is het zo dat een raad van mede-eigendom nog steeds een facultatief orgaan blijft en geen 

door de wetgever verplicht in te richten orgaan (zoals de algemene vergadering en de syndicus) als het 

een mede-eigendom betreft waar minder dan 20 privatieve kavels zijn (artikel 577-7, § 1, 1°, c BW). 
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Hier valt uit af te leiden dat het voornamelijk de syndicus is die de vereniging dagdagelijks gaat leiden 

en de algemene vergadering die bestuursbeslissingen neemt. In tegenstelling tot bij een vennootschap, 

ligt het zwaartepunt van het bestuur bij de algemene vergadering van mede-eigenaars en niet bij een 

raad van bestuur.  

Het blijkt dat de wetgever hier heeft gekozen voor een binair bestuursmodel (de syndicus en de 

algemene vergadering) waarbij de raad van mede-eigendom slechts een secundaire rol inneemt, in 

tegenstelling tot een tertiair bestuursmodel dat gebruikt wordt in de naamloze vennootschap.
168

 De 

raad van bestuur in een vennootschap neemt een superieure, in plaats van een secundaire, plaats in. Op 

die manier kan de raad inspelen op de communicatiemoeilijkheden die kunnen rijzen tussen de 

aandeelhouders en het management, die vaak ver van elkaar verwijderd zijn. Vaak worden de zitjes in 

de raad ook toebedeeld aan onafhankelijke bestuurders, die weinig of geen direct belang hebben bij de 

werking van de onderneming behalve het onderhouden van hun goede naam. Zij zijn er om de 

vennootschap in het belang van de aandeelhouders te sturen. Onder invloed van de corporate 

governance wetgeving moeten zelfs verplicht enkele onafhankelijke bestuurders zetelen in de raad van 

bestuur. In de appartementsmede-eigendom zou de raad van mede-eigendom dienst kunnen doen als 

hét orgaan om de afstand te overbruggen tussen de syndicus en de mede-eigenaars of deze toch 

enigszins te verkleinen. De wetgever heeft er nochtans voor gekozen dit orgaan slechts een minimale 

rol toe te bedelen en een inferieure plaats in de vereniging te geven.  

51. Zowel in de klassieke naamloze vennootschap als in de vereniging van mede-eigenaars zijn de 

drie traditionele organen aanwezig. Er is een beslissende tak, een uitvoerende tak en een controlerende 

tak. Equivalente organen zijn terug te vinden in beide rechtspersonen. Echter verschilt de verdeling 

van de bevoegdheden onder de organen en de plaats die elk orgaan inneemt in de vereniging sterk. De 

algemene vergadering van mede-eigenaars krijgt als enige het mandaat om het beleid te sturen. Aan 

het equivalent van de raad van bestuur, namelijk de raad van mede-eigendom, wordt enkel een 

toezichthoudende functie toegekend.  

B. DE DRIE KLASSIEKE AGENCY-CONFLICTEN IN DE APPARTEMENTSMEDE-

EIGENDOM 

52. Het vennootschapsrechtelijke corporate governance-beleid is er voornamelijk op gericht de 

drie klassieke agency-conflicten in vennootschappen aan te pakken. Ter herhaling, de klassieke 

agency-conflicten zijn de volgende: kleine aandeelhouders versus grote aandeelhouders, de 

vennootschap versus externe stakeholders en de managers versus aandeelhouders. De vraag is nu of de 

vereniging met dezelfde agency conflicten wordt geconfronteerd. Is dezelfde 
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vertrouwensproblematiek, gecreëerd door de gebrekkige communicatie tussen de verschillende 

spelers, terug te vinden in de mede-eigendom?  

1. DE SYNDICUS VERSUS DE MEDE-EIGENAARS 

53. De syndicus treedt op als dagelijkse beheerder van de vereniging. Hij treedt op als agent voor 

de algemene vergadering van mede-eigenaars (de principaal). De algemene vergadering heeft bepaalde 

doelstellingen en een bepaald toekomstbeeld voor het appartementsgebouw en wenst dat de syndicus 

hiernaar handelt. Echter schuilt het gevaar dat de syndicus zijn eigen agenda heeft. Denk aan het geval 

waar de syndicus een mede-eigenaar is. De beslissingen die hij neemt in zijn dagelijks beleid kunnen 

afgestemd zijn op zijn eigen persoonlijke belangen. De syndicus kan echter ook een derde zijn
169

, 

bijvoorbeeld een professionele accountant
170

.  Hij heeft dan wel geen persoonlijk belang bij het beleid 

van de vereniging, maar als niet mede-eigenaar is hij wel een buitenstaander in de gemeenschap. Hij is 

vreemd aan het gemeenschapsleven in het flatgebouw. Voor hem kan het moeilijk zijn de specifieke 

prioriteiten die een flatbewoner heeft te begrijpen. Juist om de communicatiemoeilijkheden tussen de 

syndicus en de algemene vergadering te verbeteren, heeft de wetgever de raad van mede-eigendom 

opgericht. Deze wordt als een waakhond naast de syndicus geplaatst om een oogje in het zeil te 

houden. De syndicus zal gevolg moeten geven aan de beslissingen genomen door de algemene 

vergadering en wanneer hij dit niet doet, is het aan de raad om in te grijpen en aan de alarmbel te 

trekken.  Zijn takenpakket is beperkt tot controle op de syndicus (art. 577-8/1 BW). Een raad van 

mede-eigendom die zichzelf teveel bevoegdheden toe-eigent, wordt dan ook vaak met argusogen 

aangekeken: 

“L’importance pratique du conseil syndical ne tient pas à l’étendue de ses pouvoirs; ses 

possibilités d’action sont tout à fait restreintes. Il est surtout l’instrument de la conciliation des 

opinions et interêts divergents, de l’expression des voeux des copropriétaires les plus actifs. 

Lorsqu’il fonctionne correctement, il peut contribuer notablement à l’amélioration da 

fonctionnement du syndicat. L’expérience prouve malheureusement que les membres du 

conseil syndical se prennent souvent au jeu et se croient investis d’une mission de première 

importance, assortie de pouvoirs considerable”
171

    

Als ze teveel het beleid van de syndicus zelf willen sturen, wordt de raad van mede-eigendom een 

leidinggevend orgaan in plaats van een toezichthoudend orgaan. Misbruik komt voor binnen de raad 

van mede-eigendom. Enkele mede-eigenaars, die zetelen in de raad, willen het optreden van het 

orgaan naar hun hand zetten en op die manier de werking van de raad vorm geven. Dit kan zover gaan 
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dat ze daadwerkelijk willen meewerken aan het dagelijkse bestuur en beheer van de mede-eigendom, 

terwijl deze taak wettelijk is toegekend aan de syndicus. De syndicus draagt er dan ook als enige de 

aansprakelijkheid voor.
172

 Zoals Timmermans het mooi formuleert:  

“De raad van beheer heeft een bij definitie beperkte bevoegdheid; hij moet immers vergeleken 

worden met een dunne trechter langs dewelke de vergruisde mede-eigenaarsgrieven 

doorgeschoven worden naar de syndicus, niet met een 'Raad van Beroerten' waarin enkele 

selecte leden occulte beslissingen nemen die de syndicus enkel en alleen nog formeel heeft te 

voltrekken.”  

Een ander knelpunt is het feit dat vrijwillige medewerking van de mede-eigenaars noodzakelijk is om 

de raad te laten werken. Enkele bewoners van het flatgebouw moeten bereid zijn een zetel in het 

orgaan op te nemen en ook de nodige aandacht, tijd en zorg aan deze verantwoordelijkheid te 

besteden. Wat vaak niet zo vanzelfsprekend is. Hierbij moet worden opgemerkt dat in principe door de 

wetgever niets is bepaald over de samenstelling van de raad, behalve dat deze verplicht moet bestaan 

uit mede-eigenaars (art. 577-7 § 1, 1°, c BW en 577-8/1 BW) . Dit is logisch gezien de raad geacht 

wordt het verlengstuk van de algemene vergadering te zijn en logischerwijze enkel uit mede-eigenaars 

mag bestaan (wat vroeger, door het tekort aan een wettelijke bepaling, niet verplicht was
173

).
174

 Deze 

verschillende aspecten dragen bij tot een slecht werkende raad van mede-eigendom. Het feit dat de 

werking van de raad van mede-eigendom en de samenwerking met de syndicus juist zeer gebrekkig 

kan zijn, kan enkel het agency conflict tussen de syndicus en de mede-eigenaars verder aanscherpen.     

2. DE GROTE VERSUS DE KLEINE MEDE-EIGENAARS 

54. Elke mede-eigenaar heeft een bepaald aandeel in de gemene delen. Dit aandeel wordt bepaald 

naargelang de oppervlakte van zijn private kavel en daarop wordt vervolgens de grootte van zijn  

stemrecht bepaald (art. 577-6, § 6 BW). Toch zal één mede-eigenaar die de grootste meerderheid van 

de aandelen in zijn handen heeft (bijvoorbeeld omdat hij de ganse eerste verdieping bezit), de kleine 

mede-eigenaars niet kunnen wegstemmen. De wetgever heeft namelijk zelf een mechanisme 

ingebouwd om zo’n situatie te kunnen opvangen in artikel 577-6, § 7, derde lid BW. Daarin wordt 

gesteld dat een mede-eigenaar niet over meer stemmen mag beschikken (op het moment van 

stemming) dan het totaal van stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-

eigenaars beschikken. Als de andere mede-eigenaars niet dezelfde opinie delen als deze van de 

‘grootste’ mede-eigenaar, haalt de beslissing geen meerderheid. Opgelet, ook de omgekeerde situatie 
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kan zich voordoen. Een minderheid van mede-eigenaars blokkeert bijvoorbeeld een beslissing van de 

algemene vergadering die met drie vierde meerheid moet worden genomen. Als een minderheid van 

de mede-eigenaars met opzet het nemen van een bepaalde beslissing, die weliswaar nuttig en 

noodzakelijk kan zijn, verhindert, is er altijd de mogelijkheid om een vordering bij de vrederechter in 

te stellen op basis van artikel 577-9, § 7 BW.          

3. DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VERSUS EXTERNE BELANGHEBBENDEN 

55. Wat nu met het derde agency-conflict, met name tussen de vereniging (= vennootschap) en 

derden? Met derden worden potentiële schuldeisers van de vereniging van mede-eigenaars bedoeld, 

zoals een bank die een lening heeft toegestaan aan de vereniging om bepaalde renovatiewerken te 

kunnen uitvoeren. Natuurlijk kan de vereniging altijd een beslissing nemen die negatief uitdraait voor 

een derde, bijvoorbeeld een beslissing om een extra investering te doen in plaats van het geld te 

gebruiken om bepaalde schulden terug te betalen. Ook huurders van privatieve kavel kunnen het 

slachtoffer worden van bepaalde beslissingen genomen door de vereniging. Zij hebben immers enkel 

een persoonlijk recht en geen zakelijk recht op de kavel en zullen vaak geen stemrecht hebben.  

4. BESLUIT 

56. De drie klassieke agency conflicten zijn in de mede-eigendomstructuur terug te vinden. 

Gezien dit de werking van de mede-eigendom grondig kan verstoren, is de vraag naar 

probleemoplossende maatregelen hoog. Net zoals in het vennootschapsrecht moet de wetgever 

ingrijpen ter vrijwaring van de belangen van elke speler in de appartementsmede-eigendom. Of de 

wetgever dit al dan niet gedaan heeft, en of dit doeltreffend was om het probleem aan te pakken, wordt 

beantwoord in titel III van dit deel.     

II. EEN VIERDE CONFLICT IN DE APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM 

57. Mijns inziens verbergt de mede-eigendom structuur echter een grotere en dieper ingebedde 

problematiek. Uit deze problematiek ontspringen conflicten die frequent de appartementsmede-

eigendom in een impasse brengt en waar nog geen concrete antwoorden op zijn.
175

 Eerst wordt aan de 

hand van een feitensituatie de problematiek geïllustreerd. Er wordt dieper ingegaan op dit conflict en 

de grondslag ervan. Verder wordt aangetoond waarom dit probleem mijns inziens het echte conflict in 

de appartementsmede-eigendom is, door zowel de juridische als de maatschappelijke relevantie ervan 

aan te tonen.    
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A. UITEENZETTING VAN HET PROBLEEM 

1. EEN FICTIEVE VOORBEELDCASUS 

58. Met de volgende simpele feitensituatie, inherent aan elke appartementcomplex, wil ik deze 

acute problematiek aantonen:  

Een appartementsgebouw dateert van de jaren zestig. De laatste jaren is de noodzaak tot 

renovatie gebleken. De algemene vergadering trof reeds verschillende maatregelen om dit op 

te vangen. Recent is gebleken dat het dak hier en daar lekken vertoont. Het merendeel van de 

mede-eigenaars wil de dakbedekking volledig gaan vernieuwen. Eigenaar X vindt het echter 

overbodig het ganse dak te gaan hernieuwen en verkiest de lekken gewoon te gaan dichten. Na 

stemming in de algemene vergadering wordt de beslissing om het dak volledig te vernieuwen 

met voldoende meerderheid genomen. Bijgevolg worden de kosten hiervoor aangerekend aan 

alle mede-eigenaars (zoals de wet het voorschrijft). Eigenaar X gaat niet akkoord met de 

beslissing en al zeker niet met de extra kosten die hem worden opgelegd. Hij stapt naar de 

vrederechter en stelt een vordering in op grond van artikel 577-9, § 2 BW. Eigenaar X vecht 

de rechtmatigheid van de beslissing aan. De rechter gaat echter niet akkoord en erkent de 

rechtmatigheid van de beslissing. Eigenaar X kan bijgevolg niet ontsnappen aan de betaling 

van zijn aandeel in de kosten van deze dakvernieuwing.  

De vereniging doet meermaals pogingen om het geld in te vorderen bij de mede-eigenaar. 

Eigenaar X is echter een zelfstandige die zich op het randje van het faillissement bevindt. 

Uiteindelijk beslist de vereniging de zaak niet langer te laten aanslepen. De overige mede-

eigenaars zijn immers ook geschaad in hun rechten door de gebrekkige mede-eigenaar. Ze 

stellen bijgevolg een vordering in bij de rechter. Na een lang proces wordt de mede-eigenaar 

veroordeeld tot het betalen van het aandeel met interesten en een bijkomende 

schadevergoeding. Mede-eigenaar X beslist uit wraak zoveel mogelijk dwars te liggen door en 

de rust in de gemeenschap te verstoren. Meermaals dringt de vereniging erop aan de geluids- 

en geuroverlast te stoppen, echter zonder resultaat. 

 Uit deze casus kunnen verschillende problemen worden gefilterd.  

- De mede-eigenaar X kan niet langer zelf beslissen over zijn eigendom. De algemene 

vergadering beslist over zijn eigendom (zijn aandeel in de mede-eigendom) en bovendien 

neemt deze beslissingen waar hij zelf niet mee akkoord gaat. Hij voelt zich geschaad in zijn 

eigendomsrechten op de gemene en private delen.   
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- De weigering van betaling brengt de vereniging in een lastig parket. Zonder deze middelen 

kunnen ze de werking van de mede-eigendom niet financieren. Als een mede-eigenaar weigert 

om zijn aandeel te betalen, komt de last te liggen op de andere mede-eigenaars, wat niet als 

eerlijk wordt ervaren. Daarnaast kan de vereniging op die manier zijn taak niet naar behoren 

uitvoeren (het behoud en beheer van de mede-eigendom). Op die manier wordt de ganse 

collectiviteit in gevaar gebracht.  

 

- Wanneer meerdere eigenaren samenhokken onder één dak, is het noodzakelijk dat elke 

eigenaar zich daarvan bewust is en zijn gedrag hieraan aanpast. Wanneer een mede-eigenaar 

hier geen respect voor toont, stoort hij niet alleen de andere mede-eigenaars, maar brengt hij 

de ganse leefgemeenschap in gevaar. Een individuele eigenaar kan zelf kiezen hoe hij zijn 

eigendom en de prerogatieven hieraan gekoppeld invult. Echter zal dit in een flatgebouw met 

respect voor de andere mede-eigenaars en de collectiviteit moeten gebeuren.      

Deze problemen kunnen allemaal worden teruggebracht onder de noemer van één groot probleem: 

verschillende mede-eigenaars leven samen onder 1 dak. Om dit leefbaar te houden, moeten zowel de 

belangen van elke individuele eigenaar als de belangen van de collectiviteit, de leefgemeenschap 

beschermd worden. De geïllustreerde conflicten zijn het gevolg van moeilijkheden om de balans te 

vinden tussen de belangen van de individuele mede-eigenaar en de belangen van de gemeenschap. 

Deze belangen kunnen namelijk botsen. En wanneer belangen botsen, zal logischerwijze slechts aan 

één belang voorkeur kunnen worden gegeven. Dit creëert een onevenwichtige belangenverhouding in 

de mede-eigendom.    

2. DE COLLECTIVITEIT VERSUS DE MEDE-EIGENAARS: WELKE BELANGEN SPELEN MEE? 

a. Belangen die de algemene vergadering verdedigt 

59. De algemene vergadering treedt op in naam van alle mede-eigenaars, de collectiviteit. Deze 

vergadering is gebonden aan de wetgeving die stelt dat het doel van de vereniging van de mede-

eigenaar uitsluitend bestaat uit het behoud en het beheer van de appartementsmede-eigendom (art. 

577-5, § 3 BW). Haar beslissingsmacht wordt beknot tot de gemeenschappelijke delen. Over de 

private kavels heeft de vereniging geen beleids- of beheersbevoegdheid. De beslissingsbevoegdheid 

met betrekking tot deze gemene delen moet los worden gezien  van het eigendomsrecht op de gemene 

delen.
176

 Het vermogen van de vereniging bestaat namelijk niet uit deze gemene delen, want deze 

blijven behoren tot het vermogen van elke individuele mede-eigenaar. De beheers- en 

behoudsbevoegdheden met betrekking tot deze gemene delen zullen de mede-eigenaars echter 
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verplicht moeten afstaan. Ze hebben niet de keuze om al dan niet het risico te nemen om een ander (de 

algemene vergadering) hun belangen te laten waarnemen. De wetgever koos ervoor het bestuur van 

deze gemene delen te centraliseren, om ervoor te zorgen dat wanorde niet heerst op de plek waar 

meerdere mensen samenwonen. Dat de vereniging beslissingen kan nemen over goederen die niet tot 

zijn vermogen behoren, is in principe niet zo uitzonderlijk. Ook in het kader van andere mede-

eigendommen wordt het aanvaard dat de gedwongen mede-eigenaars bevoegdheden hebben die niet 

enkel hun eigen aandeel in de mede-eigendom potentieel aantasten. Ze krijgen ruimere bevoegdheden 

dan toevallige mede-eigenaars, juist omdat ze gedwongen in de situatie van onverdeeldheid terecht 

komen, waar die onverdeeldheid voor elk van hen van nut is.
177

  

 

60. Echter moet gewezen worden op de volgende bevoegdheden:  

- Artikel 577-7, § 1, 1°, e) BW:  bevoegdheid tot nemen van beslissingen, 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.  

 

- Artikel 577-7, § 1, 2°, d) BW: bevoegdheid tot nemen van beslissingen over de verkrijging 

van nieuwe onroerende goederen die bestemd zijn om gemeenschappelijk te worden.  

 

- Artikel 577-7, § 1, 2°, e) BW: bevoegdheid tot nemen van alle daden van beschikking met 

betrekking tot de gemeenschappelijke onroerende goederen 

 

- Artikel 577-7, § 1, 2°, f) BW: bevoegdheid om de statuten te wijzigen met het oog op het 

aanduiden van algemeen gemeenschappelijke delen en particulier gemeenschappelijke delen 

bij de creatie van deelverenigingen.  

 

- Artikel 577-7, § 1, 2°, b) BW: bevoegdheid tot wijzigen van de bestemming van het onroerend 

goed of een gedeelte. 

Deze bevoegdheden gaan verder dan ‘het beheer en het behoud’. De krijtlijnen die de wetgever zelf 

aangaf in artikel 577-5, § 3 BW worden door het toekennen van de geciteerde bevoegdheden 

overschreden. Deze kunnen immers niet langer als daden van behoud en beheer worden gezien, maar 

eerder als daden van beschikking. Dit is problematisch in het kader van de appartementsmede-

eigendom. Het prerogatief tot het stellen van daden van beschikking wordt normaliter enkel gekoppeld 

aan personen met een eigendomsrecht op de bewuste goederen. Echter, hier komen geen goederen toe 
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aan de vereniging van mede-eigenaars. Zoals hierboven aangehaald bestaat het vermogen niet uit 

enige eigendom op de gemene delen of de privatieve kavels. Het voorwerp van hun 

beslissingsbevoegdheid komt niet aan de vereniging toe, terwijl ze er wel beslissingen kunnen over 

nemen. En wanneer het dan nog eens gaat om daden van beschikking, is het maar de vraag of dit nog 

te verantwoorden is ten gunste van de werking van de collectiviteit. Dit gaan dan ook veel verder dan 

een klassieke gedwongen mede-eigendom.
178

 Opgemerkt door de vrederechter te Brugge is dat in 

principe een contract of een beslissing met betrekking tot andermans zaak als nietig zouden moeten 

worden beschouwd.
179

 Hij wijst daarbij op de artikelen 1704 BW en 1599 BW.  

61. Daarenboven beperken deze bevoegdheden zich niet langer tot gemene delen. Artikel 577-7, § 

1, 1°, e BW gaat over de toelating tot uitvoering van werken aan private delen. Dit zou ook binnen het 

kader van ‘beheer en behoud van de appartementsmede-eigendom’ kunnen vallen, gezien de manier 

waarop een eigenaar zijn private eigendom beheert de mede-eigendom kan schaden. Wanneer er 

economische of technische redenen voorhanden zijn, kan de algemene vergadering de grenzen van hun 

bevoegdheid te buiten gaan en beslissingen nemen over privatieve delen (echter mits deze 

gemotiveerd worden). Dit artikel is ingevoerd met de nieuwe Appartementswet. Voor 2010 had de 

algemene vergadering geen enkele wettelijke bevoegdheid hiertoe en de rechtspraak liet dan ook niet 

toe dat de algemene vergadering zijn grenzen te buiten gaat. De Hof van Cassatie bevestigde deze 

onbevoegdheid expliciet.
180

 Het enige wat het Hof toen zou hebben toegekend was een positief 

injunctierecht, waarbij de algemene vergadering kon eisen van de mede-eigenaar om de werken uit te 

voeren wanneer er een dreiging was voor schade aan de gemene delen.
181

 De algemene vergadering 

moest zich echter wel weerhouden van het zelf uitvoeren van de noodzakelijke werken. Bij een 

voortdurende weigering van de mede-eigenaar om zelf de werken uit te voeren moet de algemene 

vergadering nog altijd langs de rechter passeren.
182

 De wet van 2010 gaat linea recta in tegen deze 

rechtspraak. Het Hof van Cassatie besliste in het voordeel van de mede-eigenaar, maar de wetgever 

besliste hier tegen in te gaan. Het motief van de wetgever lag waarschijnlijk in de noodzaak tot een 

goede werking van de mede-eigendom.  

 

62. Verder moet ook gewezen worden op de besluitvormingprocedure binnen de algemene 

vergadering. De algemene vergadering verenigt alle mede-eigenaars. Een mede-eigenaar wil natuurlijk 

dat de algemene vergadering het appartementscomplex bestuurt zoals hij het wenst, gezien hij het 
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beleid verliest over zijn eigendom. Echter werkt het zo niet. Gezien het een democratisch orgaan is, 

worden beslissingen genomen rekening houdend met de wettelijke meerderheidsregels (waarbij de 

volstrekte meerderheid het meest voorkomend is). Het democratisch karakter biedt de eigenaar het 

voordeel dat hij zijn zegje kan doen in de vergadering. Maar een democratisch orgaan heeft ook een 

keerzijde. Een volstrekte meerderheid zal de uiteindelijke richting van de vergadering beslissen, zelfs 

al gaat een mede-eigenaar niet akkoord met een maatregel die de algemene vergadering wil nemen. 

Tegen de zin in van een mede-eigenaar kunnen dus beslissingen worden genomen over de gemene 

delen, met andere woorden over zijn eigendom. Verder gaan mede-eigenaars die niet meestemmen 

ook gebonden zijn door de beslissing en daarbovenop mee moeten bijdragen in de kosten die deze 

beslissingen met zich meebrengen.
183

 Het principe dat de algemene vergadering de spreekbuis zou 

moeten zijn van alle mede-eigenaars, is meer niet dan wel toepasselijk. 

  

63. De rechtspersoon onder de vorm van de vereniging van mede-eigenaars is opgericht om het 

bestuur van het appartementscomplex te optimaliseren. De organen van de rechtspersoon krijgen 

beheers- en beslissingsbevoegdheden met betrekking tot de gemene delen. Dit is noodzakelijk omdat 

de gemene delen in mede-eigendom aan alle mede-eigenaars toekomen. Met betrekking tot de private 

delen echter stelt dit probleem zich niet. Hoe een mede-eigenaar beslist zijn eigendom te organiseren, 

is een eigen prerogatief. Toch gaat de wetgever hier over tot het toekennen van een beslissingsrecht 

voor de algemene vergadering over deze private delen. De algemene vergadering treedt op ter 

bescherming van het algemeen belang en het belang van een goed beheerde samenleving in het 

flatgebouw. De vraag is echter of de wetgever niet te ver is gegaan in de bevoegdheden om dit belang 

te beschermen (gezien ze ook betrekking hebben op beheersdaden en de private kavels).   

 

b. Belangen die de mede-eigenaar verdedigt 

64. Een goed beheer van het appartementscomplex is natuurlijk voor de mede-eigenaar ook van 

belang. Het is zijn woonomgeving. Zijn dagelijkse leven speelt zich af in het complex. Als één en 

ander fout loopt in de mede-eigendom, kan elke mede-eigenaar daar het slachtoffer van worden. 

Verder dragen de mede-eigenaars allemaal financieel bij tot de lasten (art. 577-2, §3 BW). Misbruik 

binnen de vereniging, door een verstoorde algemene vergadering of een syndicus, corrupt door gebrek 

aan een degelijke controle van zijn beheer raakt de mede-eigenaars niet enkel in hun financiële 

situatie, maar zelfs tot in het hart van hun  (financieel én emotioneel) vermogen: hun woning. Een 

werking met voldoende check en balances van de organen is met name noodzakelijk. Maar als het er 

echt op aankomt, verkiest een mede-eigenaar nog altijd zijn eigen recht boven de collectiviteit.   
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65. De eigenaar wil dus voornamelijk zijn eigendomsrecht gaan beschermen. Het eigendomsrecht 

(als zakelijk recht) is altijd één van de meest beschermde, en meest besproken, rechten in ons 

rechtstelsel geweest. Een hele categorie aan artikelen beschermt het eigendomsrecht. Artikel 544 BW 

definieert het eigendomsrecht binnen het burgerlijk (zaken)recht:  

“Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en 

daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of 

met de verordeningen.” 

Dit artikel en de daaruit volgende bescherming van het exclusieve eigendomsrecht blijft al eeuwen als 

een paal boven water staan. Het eigendomsrecht heeft altijd een liberale invulling gekregen, deels door 

de Romeinse en Napoleontische invloed op dit artikel. Stemmen gaan wel op dat die invulling van het 

eigendomsrecht, namelijk als onaantastbaar, grotendeels was ingegeven omwille van de afkeur tegen 

de feodaliteit en de kerkelijke macht.
184

 En bijgevolg nooit was bedoeld als een geheel onaantastbaar 

recht, zoals het de voorbij decennia is geïnterpreteerd. De wetgever krijgt natuurlijk het recht om dit 

eigendomsrecht te gaan inperken, volgens de vereisten gesteld in het tweede zinsdeel van artikel 544 

BW. Dit wordt beperkt tot het invoeren van bijzondere wetten waarbij de nagestreefde doeleinden 

legitiem zijn en de inperkingen die deze wetten met zich meebrengen enigszins evenwichtig zijn. 

Voorbeelden daarvan zijn onteigeningen en erfdienstbaarheden van openbaar nut.
185

 Daarnaast zijn 

ook enkele grondrechten relevant in dit kader.
186

 Sommige van deze grondrechten hebben een 

horizontale werking en kunnen in de privaatrechtelijke verhouding tussen mede-eigenaars worden 

ingeroepen.
187

 Artikel 16 van de Belgische Grondwet stipuleert dat niemand uit zijn eigendom kan 

worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen 

billijke en voorafgaande schadeloosstelling. Een mede-eigenaar kan zich op deze grondwettelijk 

bescherming beroepen voor zijn eigendom over zijn private kavel.
188

 Verder voert artikel 23 Grondwet 

het grondrecht op wonen in. Dit kan echter niet veel soelaas bieden voor de eigenaar, gezien het geen 

grondrecht met directe (horizontale) werking is. Naast de bescherming van het eigendomsrecht 

specifiek, zijn ook enkele bepalingen terug te vinden die expliciet zijn geformuleerd ter bescherming 

van de woonst/het wonen zelf, met name artikel 22 Grondwet en artikel 8 EVRM. Deze beschermen 
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de persoonlijke levenssfeer van de eigenaar in zijn woning.
189

 Denk ook aan artikel 1 van het eerste 

aanvullend protocol van het EVRM, waar ook België lid van is. Dit is een zuivere bescherming van 

het eigendomsrecht (wat in de Belgische rechtsorde niet bestaat). 

66. De vraag is echter of er geen argumenten zijn om eventuele inperkingen van het 

eigendomsrecht te verantwoorden binnen het specifieke kader van de appartementsmede-eigendom. 

Waarom zouden aantastingen van de exclusiviteit van het eigendomsrecht en het exclusieve 

beschikkingsrecht daaraan gekoppeld hier wel te rechtvaardigen zijn? Heel wat rechtsgeleerden roepen 

op tot een zekere graad van solidariteit binnen het appartementscomplex. Enerzijds het exclusieve 

gebruik van het appartement en anderzijds het gemeenschappelijke gebruik van de gemene delen 

vormt voor de flatbewoner een tweespan. Dit brengt niet alleen een juridische afhankelijkheid met 

zich mee, maar ook een sociale onderlinge afhankelijkheid.
190

 Ook de wetgever benadrukt de 

noodzaak tot solidariteit, onder meer in het wetsvoorstel voorafgaand aan de nieuwe 

Appartementswet.
191

 De bewoners stappen het appartementsgebouw, én het lidmaatschap van de 

vereniging, binnen goed wetende dat ze zullen worden geconfronteerd met andere bewoners. Wensen 

ze al van in het begin zich afzijdig te houden, zal dit hen later zuur opbreken en beginnen ze beter niet 

aan het avontuur. Ze moeten bereid zijn een bepaalde modus vivendi aan te nemen, waar gematigdheid 

troef is, zonder dat men daarvoor af moet zien van zijn legitieme rechten en belangen.
192

 Solidariteit 

houdt volgens VERBEKE verschillende zaken in. Vooreerst moeten mede-eigenaars zichzelf beter 

engageren in de mede-eigendom en actief deelnemen aan de algemene vergadering. Verder benadrukte 

hij dat de rechtspraak van het Hof van Cassatie van 1 april 2004, herzien moest worden, om aan de 

solidariteit bij te dragen. Dit is ook gebeurd in de nieuwe Appartementswet. Verder beklemtoont hij 

dat de algemene vergadering enige zeggingschap moet hebben, ook over de privatieve delen. Mede-

eigenaars zijn een collectief ingestapt en daaruit volgt dat de algemene vergadering enige 

beslissingsbevoegdheid zou moeten toegekend krijgen.
193

 Als laatste haalt hij de statuten aan, als hét 

middel om alle belangen betrokken in de mede-eigendom in evenwicht te houden.   

3. EEN MOGELIJKE VERKLARING VOOR HET PROBLEEM: RECHTSPERSOONLIJKHEID 

67. Een onmogelijk te ontkennen oorzaak voor de problematiek hierboven aangekaart is het 

samenleven. Als je naast elkaar leeft, wordt je vroeg of laat geconfronteerd met de andere. Om de 

vereniging te laten werken als leefgemeenschap is de medewerking van elke mede-eigenaar 
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noodzakelijk. Elke eigenaar moet zijn aandeel in de lasten betalen, de leefomgeving respecteren, de 

geluidsoverlast tot een minimum beperken et cetera.  Wie in een appartement intrekt, moet zich er 

bewust van zijn dat men niet langer alleen woont. Je leeft in een gemeenschap waar de rechten van de 

andere mede-eigenaars moeten worden gerespecteerd. Met meerdere eigenaars onder één dak wonen is 

dan ook een unieke situatie. 

 

68. Mijns inziens is er echter nog een andere mogelijke oorzaak voor de scheefgetrokken 

belangenverhouding. Veel auteurs wijzen met de verwijtende vinger naar het concept 

rechtspersoonlijkheid dat wordt toegekend aan de vereniging van mede-eigenaars, wat een nieuw 

spanningsveld met zich meebracht tussen de vereniging en de mede-eigenaars.
194

 Het toekennen van 

rechtspersoonlijkheid ligt namelijk aan de oorsprong van de opsplitsing tussen wie de leiding van het 

appartementsgebouw op zich neemt en wie de gemene delen in zijn bezit heeft. Het toekennen van 

rechtspersoonlijkheid  biedt ook de juridische grondslag voor de regel dat de minderheid door de 

meerderheid wordt gebonden bij beslissingen over de gemene delen.
195

 Dit is normaliter een regel die 

wordt toegepast op een grotere schaal (denk maar aan het concept van een democratie op nationaal 

niveau) en de toepassing ervan binnen een kleine gemeenschap functioneert niet altijd behoorlijk.
196

    

Rechtspersoonlijkheid werd in 1994 toegekend aan de vereniging van mede-eigenaars. Verschillende 

motieven brachten de wetgever ertoe deze innovatie te introduceren, maar de voornaamste was om de 

belangen van de appartementsmede-eigendom degelijk te kunnen behartigen. Dit is een typische 

motivatie wanneer een groepering over gaat tot het aannemen van rechtspersoonlijkheid.
197

 Concrete 

voordelen hielden in dat op die manier aan de gemeenschap procesbekwaamheid kon worden 

toegekend, zodat de vereniging procesrechtelijk als één geheel kon optreden. Daarnaast kon men op 

die manier de algemene vergadering en de syndicus installeren als organen binnen de 

rechtspersoonlijkheid. De onzekerheid viel weg over de bindende kracht die aan beslissingen van de 

algemene vergadering gegeven kon worden én over de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de 

syndicus. Deze voordelige gevolgen vallen niet te ontkennen. Maar misschien moet heroverwegen 

worden of de wetgever er wel goed aan heeft gedaan rechtspersoonlijkheid toe te kennen aan de 

gemeenschap van mede-eigenaars. VAN GERVEN stelt zichzelf de vraag of de behoefte tot 
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individualisering van een  1 geheel vormend complex van verhoudingen tegenover de buitenwereld 

het gebruik van rechtspersoontechniek kan verantwoorden. Zijn er geen concrete, specifieke, 

rechtsregels voorhanden die een beter probleemoplossend kader kunnen bieden binnen de context van 

de appartementsmede-eigendom? Naast de positieve gevolgen, brengt  rechtspersoonlijkheid namelijk 

ook heel wat negatieve implicaties met zich mee.  

69. Nefaste gevolgen van het toekennen van rechtspersoonlijkheid zijn bijvoorbeeld de 

vermogensrechtelijke implicaties.
198

 Elke rechtspersoon krijgt een eigen afgesplitst vermogen. Maar 

hier wilde de wetgever juist vermijden dat de rechtspersoon een onroerend vermogen krijg.
199

 Er is 

daar dan ook wettelijk een mouw aan gepast. De mede-eigenaars blijven de eigenaars van hun private 

kavel en hun aandeel in de gemene delen en het vermogen van de rechtspersoon bestaat enkel uit 

roerend vermogen (art. 577-5, § 3 BW). Gezien er ook weinig vermogen is om kosten te verhalen op 

de rechtspersoon, geldt de mogelijkheid voor derden om de individuele mede-eigenaars aan te spreken 

(artikel 577-5,§ 4 BW). Deze deelbare, persoonlijke aansprakelijkheid van de mede-eigenaar versterkt 

het eigen en unieke karakter van de vereniging van mede-eigenaars als rechtspersoon. Het zorgt ervoor 

dat men spreekt van een onvolkomen rechtspersoonlijkheid.
200

   

 

70. Verder heeft de wetgever de fout gemaakt er vanuit te gaan dat bepaalde regels uit het  

vennootschapsrecht mutatis mutandis kunnen worden toegepast op de mede-eigendom, met name de 

bepalingen die de ontbinding en de vereffening regelen van de vennootschappen. Artikel 577-12 BW 

bevat bepalingen die regels introduceren die quasi volledig gelijk lopen met de regels inzake de 

ontbinding van vennootschappen. In artikel 577-13 BW inzake de vereffening gaat de wetgever zelfs 

zo ver om expliciet te verwijzen naar de vennootschapsrechtelijke wetgeving. De wetgever koos deze 

gemakkelijke weg, maar echter blijkt dat de vereniging van mede-eigenaars als rechtspersoon 

karakteristieken vertoont die  significant verschillen van de klassieke vennootschapsrechtelijke 

rechtspersonen.
201

 Uiterlijk gelijkend op andere rechtspersonen, is de vereniging inhoudelijk 

uitsluitend toepasselijk voor appartementsbeheer.
202

 

 

71. Een ander negatief rechtsgevolg, en het belangrijkste in het kader van dit onderzoek, is het 

principe van de meerderheid die wordt geïntroduceerd in de algemene vergadering van mede-

eigenaars. Om een gemeenschap te leiden, zijn beleidskeuzes nodig. Deze beleidskeuzes worden 
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gemaakt in de algemene vergadering. Daar worden beslissingen genomen volgens stemmingen. De 

meerderheid bindt de minderheid. Dit principe is hetzelfde als in de algemene vergadering van 

aandeelhouders. De mede-eigenaar komt terecht in een situatie die enigszins kan vergeleken worden 

met deze van een aandeelhouder. Ook een mede-eigenaar kan voortaan worden geconfronteerd met 

een algemene vergadering en beslissingen van deze waar hij niet mee akkoord gaat. Echter mogen 

enkele subtiele verschillen niet uit het oog worden verloren. Deze subtiliteiten maken net het verschil. 

Zij zijn de oorzaak voor het feit dat de beslissingen van de algemene vergadering van mede-eigenaars 

en het feit dat de mede-eigenaars daaraan gebonden zijn net zoveel zwaarder doorwegen voor de 

mede-eigenaar. Deze subtiliteiten gaan hand in hand met de unieke karakteristieken van de vereniging 

van mede-eigenaars als rechtspersoon.  

Een eerste belangrijk verschil is het lidmaatschap. Mede-eigenaars zijn, van zodra ze een kavel 

verwerven in het flatgebouw, automatisch lid van de vereniging. Er is geen beslissingsvrijheid over het 

lidmaatschap. Het wordt door de wetgever opgedrongen. Dit terwijl het oprichten van een 

rechtspersoon vaak met het doel is om een gezamenlijk belang van gelijkgestemde zielen te gaan 

beschermen en vennoten vrijwillig een samenwerkingsverband opzetten. Wanneer een mede-eigenaar 

een kavel koopt, heeft hij geen andere keuze dan lid te worden van de vereniging van mede-eigenaars. 

Tegenargument hiervoor kan natuurlijk zijn dat niets een mede-eigenaar verplicht tot aankoop van een 

appartement. Echter zijn keuze en financiële middelen soms zo beperkt, dat er geen andere 

mogelijkheden voor handen zijn.   

Een tweede belangrijk verschil is de rol die de algemene vergadering in de mede-eigendom krijgt. In 

de mede-eigendom is er geen raad van bestuur zoals in een vennootschap die de leidinggevende rol op 

zich neemt. De variant op de raad van bestuur in de mede-eigendom, de raad van mede-eigendom, is 

een louter controleorgaan. Alle beslissingen die genomen moeten worden, komen voor de algemene 

vergadering van mede-eigenaars. Dit is anders dan in een vennootschap, waar hoofdzakelijk de raad 

van bestuur de leiding op zich neemt en het overgrote deel van de beslissingen autonoom kan nemen. 

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft amper bevoegdheid tot het nemen van 

beslissingen en deze zijn beperkt tot fundamentele beslissingen. Als de aandeelhouder niet akkoord is 

met een beleidsbeslissing, is dit meestal een beslissing van de raad van bestuur (of de managers). Zo 

kom je terug tot het agency conflict tussen de aandeelhouders en de managers. 

Ter derde is het zo dat de vereniging beschikkingsbevoegdheid krijgt over rechten waarvan niet de 

vereniging, maar elke mede-eigenaar persoonlijk titularis is. De algemene vergadering krijgt de 

bevoegdheid om beslissingen te nemen over zaken waar de vereniging niet de persoonlijke eigenaar 

van is. De mede-eigenaar wordt veel verregaander in zijn patrimonium geschaad dan een 

aandeelhouder. Handelingen die de vereniging stelt, raken de mede-eigenaar rechtstreeks in zijn 

privévermogen. Juist hier verschilt de vereniging als rechtspersoon manifest van de andere 
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rechtspersonen die wij kennen in ons recht. Normaliter is een rechtspersoon enkel bevoegd 

handelingen te stellen over zaken die tot zijn vermogen behoren. Hier wordt de vereniging bevoegd 

handelingen te stellen met betrekking tot zaken die niet tot het rechtspersoonlijke vermogen 

behoren.
203

  

Ten vierde is het belangrijk het aandeelhouderschap te onderscheiden van het eigenaarschap. Het 

eigendomsrecht over een woning is iets anders dan de lidmaatschapsrechten gekoppeld aan een 

aandeel in een vennootschap.  

Deze aspecten maken het verschil voor een mede-eigenaar. Ze verklaren waarom dit, mijns inziens, 

een vierde conflict is waarmee de appartementsmede-eigendom wordt geconfronteerd. Een beslissing 

van de algemene vergadering is voor een mede-eigenaar zoveel ingrijpender dan voor een 

aandeelhouder. Natuurlijk is er een reden waarom de algemene vergadering de bevoegdheid kreeg van 

de wetgever om beslissingen te nemen die de mede-eigenaar binden. Het appartementscomplex is een 

gemeenschap waar je wordt geconfronteerd met verschillende mede-eigenaars. Om een evenwicht te 

vinden in het belang van elke mede-eigenaar, worden dan ook (volgens het democratisch principe) 

stemmingen georganiseerd. Doch moet duidelijkheid bestaan over wat een beslissing kan zijn die 

relevant is voor de gemeenschap  en wat zaken zijn waar de algemene vergadering zich van moet 

onthouden. Dit keert dus terug naar de essentie van het corporate governance debat: Hoe slaag je erin 

een evenwicht te vinden tussen de belangen van zowel de gemeenschap als elke individuele mede-

eigenaars? Er moet een evenwicht gevonden worden tussen het leiden door de ene persoon van een 

element in het bezit van een andere persoon. Als de bezitter, de eigenaar, niet kan dirigeren aan de 

bestuurder of deze weigert te luisteren of er is een gebrek in de communicatie, kan dit toch 

rampscenario’s leiden. Elke speler heeft namelijk ook zijn eigen belangen. En in sommige situaties 

staan de belangen van de eigenaars lijnrecht tegenover de belangen van de collectiviteit.   

B. ILLUSTRATIES VAN DE PROBLEMATIEK IN DE RECHTSPRAAK 

72. Enig onderzoek werpt genoeg rechtspraak waar deze problematiek wordt geïllustreerd. 

Hieronder worden enkele rechtszaken aangehaald die de fundamentele problematiek blootleggen. Ik 

ga kort in op de feitensituatie en de uiteindelijke beslissing van de rechter. Daarna analyseer ik kort het 

vonnis en plaats ik het in deze problematiek. Hierbij focus ik op de belangenafweging die de rechter 

maakt. Wanneer heeft de rechter voorrang aan de collectiviteit, ten nadele van het eigendomsrecht van 

de individuele mede-eigenaar (of vice versa)? De rechtszaken worden onderverdeeld in drie 

categorieën. De eerste categorie behandelt zaken die de bevoegdheid van de algemene vergadering om 
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over private delen van de mede-eigenaar te beslissen onderzoekt. De tweede categorie behandelt zaken 

waarin de bevoegdheid van de algemene vergadering om over gemene delen te beslissen in vraag 

wordt gesteld. De derde categorie behandelt een casus waar een beslissing tot sloop aangevochten 

wordt.  

1. BEVOEGDHEID OVER DE PRIVATE DELEN 

Rechtbank van eerste aanleg Brussel, 18 april 2002
204

 

73. De algemene vergadering beslist tot het vervangen van de houten vensters door pvc vensters. 

Dit zou dienen tot verbetering van het algemeen voorkomen van het appartementcomplex. Deze 

herstellingen willen ze financieren met het reservekapitaal. Verscheidene mede-eigenaars gaan echter 

niet akkoord en trekken naar de rechter met de vraag tot vernietiging van de volgens hen 

onrechtmatige beslissing. De rechter volgt de mede-eigenaars in hun visie. In de statuten zijn de ramen 

als privatieve delen aangeduid. Vooreerst kan de algemene vergadering geen beslissing nemen omtrent 

privatieve gedeelten, zelfs al is het noodzakelijk en in het belang van de mede-eigendom. De algemene 

vergadering kan bijgevolg niet beschikken over het reservekapitaal om deze werken uit te voeren. De 

bevoegdheid van de algemene vergadering kan maar zo ver gaan als het gemeenschappelijk belang 

gaat. De grens bevindt zich waar wordt geraakt aan de private kavels, waar de algemene vergadering 

geen beslissingsbevoegdheid over heeft. Dit is ongeacht of de huidige toestand van de private delen 

het voortbestaan van de mede-eigendom bedreigt.  

 

74. Op die manier besliste ook het Hof van Cassatie in een arrest van 1 april 2004.
205

 Dit arrest 

was zeer spraakmakend. Het benadrukte nogmaals dat het niet toegelaten is aan de algemene 

vergadering zich te mengen in het beheer van de private kavel door zelf werken uit te voeren aan deze 

privatieve kavel. De bevoegdheid van de algemene vergadering strekt zich niet verder uit dan door 

artikel 577-7, § 1, 1°, b  BW en artikel 577-7, § 1, 2°, e BW 
206

 bepaald. Enkel over werken 

betreffende delen waarvan niet vastgesteld is dat ze privatief zijn, kan door de algemene vergadering 

worden beslist. Hier ging het om private terrassen waaraan dringend herstellingswerken nodig waren, 

gezien de waterinfiltratie schade kon aanrichten aan de lagerliggende flats en zelfs de structuur van het 

complex in zijn geheel in gevaar kon brengen. Het ging dus om meer dan ‘loutere herstellingwerken 

aan een terras’. Zonder herstellingswerken kwam de toekomst van de mede-eigendom in gevaar. Toch 

bood dit, volgens het Hof van Cassatie, geen argument om de bevoegdheidsoverschrijding van de 

algemene vergadering door de vingers te zien. Elke beslissing van de algemene vergadering hiertoe is 

                                                      

204
 Rb. Brussel 18 april 2002, T.App. 2002, 27-32.   

205
 Cass. 1 april 2004, T.App. 2004, 19-21; Cass. 1 april 2004, T. Not. 2004, 382-398; Cass. 1 april 2004, TBO 

2005, 14-49. 
206

 Hiermee worden de artikelen onder de appartementswet voor de wetswijziging in 2010 bedoeld. 



54 

 

dus onrechtmatig. Dit belet wel niet dat de algemene vergadering kan eisen van een mede-eigenaar dat 

hij zelf de werken uitvoert aan zijn private kavel om schade aan de mede-eigendom te vermijden.     

Zoals SNAET en TIMMERMANS stellen herinnert het Hof hier aan volgend beginsel:  

“ Bij een appartementsgebouw zijn er in feite twee rechtssferen, namelijk de private kavels, 

die onder het gezag van de appartementseigenaars ressorteren, en de gemeenschappelijke 

delen, waarover de vereniging van mede-eigenaars bevoegd is.”
207

 

75. In die zin beslist ook de vrederechter te Hasselt.
208

 In de statuten van de betreffende residentie 

zijn de terrassen als privatief aangewezen. De kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing van 

deze worden bijgevolg aangerekend aan de betreffende eigenaar. Een beslissing van de algemene 

vergadering legt echter de andere bewoners op bij te dragen in de kosten van renovatie. De beslissing 

waarbij de kosten als gemeenschappelijke kosten dienen te worden omgeslagen is onrechtmatig. Het 

zijn enkel de eigenaars van de terrassen (horend bij een privatieve kavel) die tot bijdrage in de kosten 

kunnen worden aangesproken. Het komt dus niet toe aan de vereniging om de kosten van renovatie die 

in het belang van alle mede-eigenaars gebeurt, zomaar toe te rekenen aan alle mede-eigenaars. Dat de 

werken in het belang van de hele mede-eigendom gebeuren, is irrelevant. 

 

76. De vrederechter te Antwerpen besliste hierover wel anders.
209

 Ondanks het feit dat terrassen 

louter privatief worden gebruikt, maken ze een belangrijk deel uit van de betonconstructie die het 

flatgebouw vormt. Vervallen terrassen kunnen de stabiliteit van het ganse complex in gevaar brengen. 

Gelet op dit hogere belang moeten alle mede-eigenaars volgens de rechter bijdragen in de kosten van 

de renovatie. De vrederechter beslist hier de beslissing niet als onrechtmatig te beoordelen. Hier gaat 

de vrederechter wel in het voordeel van de mede-eigendom beslissen. Alle mede-eigenaars moeten de 

kosten dragen gezien de renovatiewerken noodzakelijk zijn voor de stabiliteit en de betonconstructie 

van het gebouw en bijgevolg ten goede komen aan het ganse appartementscomplex. Dit is ongeacht 

het verweer van eisers dat volgens de basisakte de terrassen privatieve delen zijn.  

 

77. De vraag of de algemene vergadering beslissingen kan nemen over privatieve delen wanneer 

dit verantwoord kon worden met oog op de bescherming van de collectiviteit, was dus sterk 

bediscussieerd. De ene rechter verkiest de belangen van de gemeenschap, de andere beschermt het 

eigendomsrecht. In navolging van de rechtspraak van het Hof van Cassatie heeft de wetgever getracht 

enige duidelijkheid te scheppen. De materiële bevoegdheden van de vereniging van mede-eigenaars 
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werden uitgebreid met artikel 577-7, §1, 1°, e BW. De wetgever kent zo de bevoegdheid toe aan de 

vereniging om werken aan de private kavels uit te voeren, als hiervoor technische of economische 

redenen voor handen zijn. Dit wijkt af van de voorgaande rechtspraak door het Hof van Cassatie.  

 

Vrederechter Veurne, 15 mei 1997
210

          

78. Aan eisers in deze zaak is een parkeerplaats in de parkeergarage van het complex, als 

toebehoren bij hun private kavel, toegewezen. De algemene vergadering beslist echter aan de eisers de 

toegang tot de ondergrondse parkeergarage te ontzeggen. Verder gebruik van de parkeerplaats brengt 

immers de brandveiligheid van het complex in gevaar, gezien de parkeerplaats de toegang tot de 

hoogspanningscabine verhindert (volgens een brandinspectie door de brandweer). De algemene 

vergadering verzint er niets beter op dan de eisers niet langer gebruik te laten maken van de 

parkeerplaats.  

De parkeerplaats maakt deel uit van de privatieve kavel toebehorend aan de eiser (mede-eigenaar in 

het appartementscomplex). Het ontnemen van toegang tot de parkeerplaats is een ontzegging van het 

genot en gebruik, die wezenlijk deel uitmaken van het individuele eigendomsrecht van de privatieve 

kavel. De rechter stelt dat beperkingen mogen worden opgelegd aan het genot en gebruik, maar echter 

niet in die mate dat het genot en gebruik tot niets worden herleid. De eiser heeft de conventionele 

beperkingen inzake de bestemming altijd gerespecteerd. De parkeerplaats is steeds enkel als 

parkeerplaats benuttigd. De bestemming en het genot van de privatieve delen zijn dan onschendbaar, 

gezien zij het statuut krijgen van verworven rechten voor de mede-eigenaar die van zijn recht van 

genot gebruik maakt overeenkomstig de initieel opgelegde bestemming.
 211

 

De beslissing van de algemene vergadering tot het opleggen van een toegangsverbod is dus 

onrechtmatig en kan door de vrederechter worden vernietigd op basis van artikel 577-9, § 2 BW. De 

rechter geeft voorrang aan het belang van het individuele eigendomsrecht. Het feit dat het 

voortbestaan van de mede-eigendom in gevaar wordt gebracht (gezien de brandveiligheid niet in orde 

is), kan niet zomaar een inbreuk op dat recht rechtvaardigen. Het verzekeren van de veiligheid is een 

wezenlijk belang, maar de realisatie van dit belang kan niet ten koste gaan van het eigendomsrecht van 

elke mede-eigenaar. 

Vrederechter Diest, 13 november 2006
212
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79. In de splitsingsakte van een residentie wordt de mogelijkheid open gehouden om een winkel 

uit te baten in een privatief gedeelte. In het reglement van mede-eigendom wordt de definitie 

‘winkel’/’winkelruimte’ niet verder gedefinieerd of worden er geen beperkingen aan toegevoegd. In 

principe mag een horecazaak worden uitgebaat in de private kavel. 

Na enige tijd wil de eigenaar van de private kavel over gaan tot uitbating van een frituur in de kavel. 

Andere inwoners van het flatgebouw zien dit liever niet gebeuren en stellen dan ook een vordering in 

bij de rechter met het oog op een verbod tot uitbating van de frituur. Eisers halen aan dat de uitbating 

van een horecazaak niet te rijmen valt met het begrip ‘winkelruimte’ zoals de splitsingsakte definieert. 

Verder besluit de algemene vergadering dat een frituur (specifiek) niet welkom is in het pand. De 

vergadering haalt artikelen 544 BW, 1382 BW en 1383 BW aan omwille van de geur- en 

geluidshinder die een frituur met zich mee zou brengen. 

De verweerders zijn zich niet van enig kwaad bewust. In de splitsingsakte wordt namelijk de term 

‘winkelruimte’ gebruikt (en niet ‘winkel’ zoals eiser beweert). Hieruit kan niet worden afgeleid dat 

een horecazaak niet welkom zou zijn. Het reglement van mede-eigendom definieert ook geen 

gebruiksbeperkingen voor de private kavels.  

De rechter beslist in het voordeel van de verweerder. Er is geen uitdrukkelijk verbod opgenomen in de 

statuten dat de uitbating van een frituur zou zijn verboden. Het verweer van de tegenpartij gaat niet op,  

zeker vermits de algemene vergadering wel heeft toegelaten dat commerciële reclame werd geplaatst 

voor het eethuis. Dat later bleek dat het om een frituur ging, beviel de mede-eigenaars minder gezien 

dat volgens hen meer geluids- en geuroverlast met zich mee zou brengen. De verweerder heeft 

bijgevolg het recht om de frituur verder uit te baten. Niet iedere rechter oordeelt in het voordeel van de 

mede-eigenaar. Een vonnis van de vrederechter te Antwerpen oordeelt dat de term ‘vrij beroep’ niet 

kon worden geïnterpreteerd als ‘elk beroep dat niet storend werkt of de moraliteit aantast’. Bijgevolg 

is een vestiging van een huwelijksbureau in de private kavel, onder de noemer ‘vrij beroep’, niet 

aanvaardbaar.
213

                          

Elke eigenaar heeft het exclusieve eigendomsrecht over de private kavel. In principe houdt dit in dat 

hij alle bevoegdheden verbonden aan dat eigendomsrecht kan uitoefenen. Hij geniet van het volledige 

genot en gebruik van de kavel. De statuten kunnen dit gebruik gaan beperken. Zo’n beperkingen 

kunnen, maar moeten binnen bepaalde grenzen blijven. Het gebruik van de kavel kan bijvoorbeeld aan 

banden worden gelegd  (bestemmingsbeperkingen). Dit kan voor zover dit de mede-eigendom zou 

aanbelangen of in zoverre deze bestemmingen de mede-eigenaars in hun privatieve kavels zouden 

storen. De collectiviteit krijgt duidelijk voorrang. Toch, gezien de inbreuk op het eigendomsrecht, 
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moeten zo’n bepalingen restrictief worden geïnterpreteerd. Dit vonnis is daar een perfect voorbeeld 

van. Ook een beslissing van de algemene vergadering kan een gebruiksbeperking opleggen, dit met de 

nodige terughoudendheid. Een latere beslissing van de vrederechter te Eupen gaat wel in tegen dit 

laatste.
214

 Deze stelt dat eenmaal in de statuten is vastgelegd met welke bestemmingen de kavel kan 

worden ingevuld de algemene vergadering daar niet meer op kan terugkomen (door bijkomende 

beperkingen op te leggen). Dit zou namelijk een ernstige aantasting van het eigendomsrecht 

uitmaken.
215

 

Rechtbank van eerste aanleg Gent, 4 juni 2013
216

 

80. De feitensituatie is als volgt: Een beding, geïncorporeerd in de basisakte, stelt dat garages 

en/of autostandplaatsen niet mogen worden verkocht aan andere personen dan de eigenaars van een 

woonentiteit (studio) of kantoorruimte behorend tot het appartementencomplex. De eisers probeerden 

via de algemene vergadering een wijziging van de statuten en dit beding door te voeren. Artikel 577-7, 

§ 1, 2°, a) BW is daarbij relevant. Om zo’n statutenwijziging door te voeren moet er naast het voldoen 

aan het aanwezigheidsquorum, ook een meerderheid van vier vijfde worden gehaald. Deze 

meerderheid bereikt men niet. De eisers zien zich dus genoodzaakt een gerechtelijke procedure op te 

starten, gezien de appartementswet zelf geen oplossing biedt. De eisers halen als argumenten 

ondermeer de miskenning van de principieel vrije overdraagbaarheid van goederen  en de aantasting 

van het eigendomsrecht aan. De vrije overdraagbaarheid is gekoppeld aan hun 

beschikkingsbevoegdheid voortvloeiend uit hun eigendomsrecht op de kavels en de daarbij horende 

garage. Dit beding is volgens de eisers een beperking op hun beschikkingsbevoegdheid. Dit 

beschikkingsrecht is nochtans een beginsel van openbare orde en een aantasting van dit recht brengt de 

vrije overdraagbaarheid van goederen in gevaar.
217

  

De rechter gaat akkoord met de aangebrachte middelen. Een verkoopsverbod legt een domper op het 

eigendomsrecht. Echter is door de rechtspraak en de rechtsleer (vandaag) algemeen aanvaard dat 

conventionele beperkingen aan de vrije beschikkingsbevoegdheid enigszins wel kunnen, als aan 

enkele voorwaarden voldaan is. Die voorwaarden moeten strikt voldaan zijn, zo niet zou er een 

contradictio in terminis ontstaan: er is eigendomsrecht waar een beschikkingsbevoegdheid aan 

gekoppeld is en vervolgens komt dit recht onbeschikbaar.
 218

 De vraag is bijgevolg of een 
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onbeschikbaar recht wel nog een recht is. De Belgische rechtsleer
219

 en rechtspraak
220

 stonden 

oorspronkelijk negatief tegenover de mogelijkheid tot het bedingen van een conventioneel 

vervreemdingsverbod. Vanuit Frankrijk waaide de visie over dat het wel degelijk mogelijk is om de 

beschikkingsbevoegdheid te beperken, als daarbij een rechtmatig belang wordt nagestreefd en de 

onvervreemdbaarheidsclausule wordt beperkt in de tijd. Of aan deze voorwaarden voldaan is, zal door 

de rechter strikt worden gecontroleerd.
221

 

De rechter in casu gaat over tot het toetsen van de onvervreemdbaarheidsclausule aan de dubbele 

beperking. De rechter beslist correct tot ongeldigheid en nietigheid van het beding. Vooreerst is het 

beding aan geen enkele beperking in de tijd onderworpen. Verder zijn de aangebrachte 

verweermiddelen geenszins rechtmatige belangen. In het kader van dit onderzoek zijn deze 

argumenten interessant. Het onvervreemdbaarheidsbeding zou zijn ingevoegd met het oog op de 

efficiëntie, rust en veiligheid in het appartementscomplex. Vooreerst zou een te grote verscheidenheid 

van mede-eigenaars de besluitvorming binnen de mede-eigendom extra compliceren. Verder kan een 

te groot aantal mede-eigenaars leiden tot communicatieproblemen en zo tot nog meer conflicten. In 

extreme situaties kan dit zelfs leiden tot veiligheidsproblemen. Beslissingen die opportuun zijn voor de 

private eigenaars zullen voor eigenaars die louter een garage bezitten onbelangrijk zijn. Het gevaar 

dreigt dat in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet bereikt wordt bij het nemen van 

noodzakelijke beslissingen over onderhouds- en herstelmaatregelen. Kortom, het beheer van de mede-

eigendom zou onmogelijk worden gemaakt.  

Dit sluit aan op de vragen die supra werden opgeworpen. Aan welke belangen moet voorrang worden 

gegeven: de collectiviteit van de mede-eigenaars of het individuele eigendomsrecht? Hier kiest de 

rechter om het eigendomsrecht te beschermen. De aangebrachte verweermiddelen zijn onvoldoende ter 

verantwoording van de onvervreemdbaarheid, gezien het principe van vrije beschikbaarheid 

gekoppeld aan het eigendomsrecht wel degelijk van openbare orde is. Aan een mede-eigenaar staat het 

bijgevolg vrij zijn private kavel (in casu een garage) over te dragen en dit op de manier die hij wenst 

(verkoop, schenking et cetera).
222

 Belangrijk op te merken is dat in de basisakte was opgenomen dat 

deze onvervreemdbaarheidsclausule niet gold voor de projectontwikkelaars. Zij konden dus evengoed 

wel een garage of autostaanplaats verkopen aan een niet mede-eigenaar. Waarschijnlijk was het dit 
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element dat de rechter overtuigde van de niet-rechtmatigheid, gezien deze uitzondering het ganse 

verweer aan het wankelen brengt.
223

 

 Het vonnis behandelde ook de vraag of de aanvaarding van de basisakte het recht om de statuten later 

te wijzigen verbeurde. De rechter sluit zich hier niet bij aan, des te meer gezien het gaat om motieven 

van openbare orde die worden aangehaald als argumenten om tot statutenwijziging over te gaan.
224

     

Dit vonnis is toonaangevend, maar er moet rekening worden gehouden met de specificiteit van de 

feitensituatie. Vooreerst gold er een uitzondering voor de projectontwikkelaars. Verder worden de 

garagecomplexen binnen deze vereniging van mede-eigenaars als een afzonderlijke private kavel 

gezien, los van een woonentiteit of een kantoorruimte. De situatie zou anders zijn wanneer het gaat om 

een garage die als een bijhorigheid van de private kavel wordt gezien. Stel dat hier een 

vervreemdingsverbod aan gekoppeld wordt en het bovendien geen absoluut beding is, maar toelaat dat 

enkel aan mede-eigenaars verkocht mag worden, zou dit eventueel een geldig conventioneel verbod op 

vervreemding uitmaken.  

81. De vrederechter uit Auderghem besliste op die manier.
225

 De feitensituatie was enigszins 

anders. Een opbergkelder werd door een mede-eigenaar reeds enkele jaren gebruikt als studio en was 

ook omgebouwd tot studio. De mede-eigenaar wilde deze studio verkopen aan een derde (niet mede-

eigenaar). In de compromis was opgenomen dat de verkoop gebeurde onder de opschortende 

voorwaarde van een aanpassing van de basisakte. De statuten stipuleerden immers dat lokalen die als 

kelder werden aangeduid, niet konden worden vervreemd aan andere dan aan mede-eigenaars. De 

mede-eigenaar wilde met de statutenwijziging bekomen dat zijn studio niet langer als kelderruimte 

werd aangeduid en bijgevolg kon worden verkocht aan een derde. De mede-eigenaar haalde echter in 

de algemene vergadering nooit de vereiste unanimiteit voor de statutenwijziging. Bijgevolg stapt hij 

naar de vrederechter om te bekomen dat de vereniging van mede-eigenaars de bestemmingswijziging 

zou erkennen. Als argumenten haalt hij aan dat hij een stedenbouwkundige vergunning had die hem 

toeliet tot bestemmingswijziging over te gaan. De mede-eigenaars waren bovendien reeds jarenlang op 

de hoogte van het gebruik van de kelder als een studio. Bijgevolg kon dit als een stilzwijgende 

aanvaarding worden gezien. De rechter volgt de eiser niet. De basisakte strekt de mede-eigenaars tot 

wet. De invulling van de bestemmingen kan niet zomaar worden gewijzigd, al ligt er een 

stedenbouwkundige vergunning voor. Het stilzitten mag niet worden beschouwd als een stilzwijgende 

aanvaarding. Zodoende zouden alle mede-eigenaars kunnen verzaken aan de rechten die mede-

eigenaars halen uit het statutaire voorkooprecht. Indien de mede-eigenaar toch tot verkoop van de 
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studio zou overgaan, staat het de algemene vergadering altijd vrij om een rechtsprocedure op te 

starten.  

 

82. In het eerste vonnis was het vervreemdingsverbod niet rechtmatig. In het tweede vonnis 

verkiest de rechter de voorkeur te geven aan de collectiviteit en de vereniging van mede-eigenaars. 

Zo’n beding kan wel degelijk in de statuten worden opgenomen, ter bescherming van het eigen 

karakter en de rust in het gebouw. Deze twee vonnissen tonen aan dat belang moet worden gehecht 

aan hoe  het vervreemdingsbeding wordt geformuleerd en aan de beschrijving van de private kavels en 

zijn aanhorigheden in de statuten.                              

2. BEVOEGDHEID OVER DE GEMENE DELEN 

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 27 augustus 2002
226

 

83. De terrassen van elk appartement worden in de basisakte van dit appartementcomplex 

aangeduid als gemeenschappelijke delen. Gezien een dringende nood tot renovatie van de terrassen 

wordt door de algemene vergadering de beslissing genomen om een aannemer aan te stellen die de 

nodige herstellingen zal uitvoeren. Verweerder in casu heeft tegen deze beslissing niet geprotesteerd 

op de algemene vergadering (waarop hij aanwezig was). In principe kan hij de beslissing dus niet meer 

aanvechten. Los daarvan zou de beslissing rechtmatig zijn. Hij moet niet alleen de aannemer toegang 

verlenen tot zijn private kavel om zo het terras van verweerder én de aangrenzende terrassen van de 

buren te bereiken, daarenboven moet hij ook toelaten dat de nodige werken aan zijn eigen terras 

worden uitgevoerd. Door dit te weigeren doet verweerder afbreuk aan zijn rechten als mede-eigenaar.  

De verweerder moet dus toestaan dat er werken worden uitgevoerd aan zijn eigendom, des te meer 

wanneer het gaat om zijn aandeel in de mede-eigendom. Dit is één van zijn plichten als mede-

eigenaar. De algemene vergadering kan met name dus beslissen dat er werken worden uitgevoerd aan 

de aandelen in de mede-eigendom, ook al gaat de eigenaar zelf niet akkoord.  

Dit vonnis gaat nog niet zo ver, gezien het gaat om werken aan de gemene delen. Deze gemene delen 

komen in mede-eigendom toe aan de flatbewoners. Het is vanzelfsprekend dat de mede-eigenaar 

werken kan worden opgedrongen die de mede-eigendom ten goede komen. Daarbij kan de toegang tot 

de private kavel om deze werken uit te voeren niet worden geweigerd. De vrederechter te Hasselt 

maakt dezelfde overweging.
227

 Daar weigert een huurder van een flat de toegang aan een loodgieter. 

Deze loodgieter is echter aangesteld door de algemene vergadering met het oog op noodzakelijke 

herstellingen aan de waterleidingen. De vereniging van mede-eigenaars kan in rechte worden 

gemachtigd zich toegang te verschaffen tot het flatgebouw, desnoods zelfs manu militari.    
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Vrederechter Nieuwpoort, 3 oktober 2000
228

 

84. In een buitengewone algemene vergadering is besloten tot het vestigen van een 

erfdienstbaarheid van doorgang. Enkele mede-eigenaars gaan niet akkoord met die beslissing. Volgens 

hen komt het niet toe aan de algemene vergadering hierover te beslissen. De gemene delen komen in 

mede-eigendom toe aan de mede-eigenaars en behoren niet tot het vermogen van de vereniging. In 

essentie draait deze rechtszaak om de vraag of de algemene vergadering al dan niet de bevoegdheid 

heeft deze beslissing te nemen. 

Eisers verwijzen naar artikel 577-5, § 3 BW dat het vermogen van de vereniging beperkt tot 

uitsluitend roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van het verenigingsdoel. Onroerende 

goederen vallen daar niet onder. De mede-eigenaars blijven titularis van de onroerende 

vorderingsrechten. Dit moet echter worden onderscheiden van de bevoegdheid om beslissingen te 

nemen over deze delen. Het niet-eigenaar zijn belet niet dat de algemene vergadering geen daden van 

beschikking kan stellen met betrekking tot deze goederen. Zo voorziet de wetgever het dan ook in 

artikel 577-7, § 1, 2°, e BW.
229

 De uitoefening van deze bevoegdheden moet wel volgens de wettelijke 

en statutaire bepalingen gebeuren. In casu was in de statuten opgenomen dat zo’n beslissing 

unanimiteit nodig heeft, terwijl de beslissing slechts met een vier vijfde meerderheid was 

goedgekeurd. De vrederechter kan de beslissing van de algemene vergadering vernietigen omwille van 

deze onregelmatigheid. Overwegingen van billijkheid, zoals de potentiële winst voor de mede-

eigenaars of het feit dat zonder die overgang het naburige gebouw ernstige schade ondervindt, kunnen 

hier geen soelaas bieden. Het feit dat de beslissing onregelmatig is genomen is voldoende om te 

vernietigen, los van het feit of de aangebrachte grieven al dan niet gegrond zouden zijn. 

De wetgever staat wel degelijk toe dat daden van beschikking kunnen worden gesteld met betrekking 

tot goederen die niet tot het vermogen behoren van de vereniging. Vervolgens gaat de rechter wel 

wijzen op de grenzen van deze bevoegdheid. Als een beslissing niet genomen is met de vereiste 

meerderheid kunnen mede-eigenaars niet worden verplicht de beslissing na te leven (ongeacht of de 

beslissing de mede-eigendom enige baat zou brengen).      

Vrederechter Brugge, 4 oktober 2012
230

 

85. De vrederechter te Brugge werd geconfronteerd met volgende situatie. Eiser wenst haar 

handelspand, gelegen op de gelijksvloers, te verwarmen met gas. Er moet een opening worden 

gemaakt in de buitenmuur om de nodige aansluitingen te kunnen binnenbrengen. Deze buitenmuur 

maakt echter een gemeen deel uit van de appartementsmede-eigendom, zodoende moet instemming 
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worden gevraagd aan de algemene vergadering om de opening te maken. Na stemming weigert de 

algemene vergadering dit goed te keuren. Eiser stelt bijgevolg een vordering in om deze beslissing te 

laten vernietigen op grond van onrechtmatigheid. De rechter besluit om de beslissing van de algemene 

vergadering te wijzigen en machtiging te verlenen aan de eiser om de opening te maken. Er is geen 

geldige motivering voorhanden voor het pertinent weigeren van de algemene vergadering tot 

toestemming. Uit de notulen kan niet worden afgeleid welke motivering aan de grondslag lag van het 

verbod tot aansluiting. Het argument dat het binnenbrengen van een aardgasaansluiting nadelig kan 

zijn, is ongegrond. Bovendien zijn in andere delen van het gebouw al langer gasleidingen aanwezig. 

Gas is verder een energiebron die comfortabel, veilig en milieuvriendelijk is. 

Het eigendomsrecht, en het daarbij horende exclusieve beschikkingsrecht, van de eiser wordt aangetast 

zonder legale basis. De algemene vergadering krijgt enkel de bevoegdheid tot beheer van het gebouw 

aangewezen, maar beslist hier over de wijze waarop de privatieve genotsrechten van de eigenaar-eiser 

worden uitgeoefend. De mede-eigenaar slaagt erin om zijn eigendomsrecht voldoende te gaan 

beschermen, door de mogelijkheid om bij de rechter vorderingen in te stellen tegen onrechtmatige 

beslissingen. De afweging tussen de belangen van de collectiviteit en de individuele mede-eigenaar 

wordt beslist in het voordeel van het exclusieve eigendomsrecht.  

 

3. BEVOEGDHEID OVER DE SLOOP VAN HET COMPLEX                                

Vrederechter Brugge, 9 oktober 2009 

86. De vrederechter van Brugge werd geconfronteerd met het volgende probleem.
231

 Een 

algemene vergadering is ervan overtuigd dat het appartementsgebouw in zo’n vervallen staat verkeert 

dat het noodzakelijk is het complex te slopen en vervolgens te heropbouwen. Echter is om tot 

wederopbouw over te gaan een unanieme beslissing noodzakelijk (artikel 577-7, §3 BW).
232

 Een 

unanieme beslissing houdt in dat er een akkoord is van alle mede-eigenaars en niet enkel deze 

aanwezig op de algemene vergadering. In een voorgaand tussenvonnis had de rechter reeds beslist dat 

zo’n unanieme beslissing niet voorlag. 

De algemene vergadering doet beroep op de rechter via artikel 577-9, § 7 BW. Op die manier trachten 

ze te bekomen dat de beslissing door de rechter kan worden opgelegd aan de mede-eigenaars die 

negatief stemmen. Een belangrijke voorwaarde om dit artikel in te roepen is dat het nemen van een 

positieve beslissing wordt verhinderd door een minderheid van mede-eigenaars die zich op 

onrechtmatige wijze verzetten.  
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De rechter weigert dit artikel te gaan toepassen. Vooreerst kan van dit artikel geen gebruik worden 

gemaakt om een beslissing op te leggen aan de weigerende mede-eigenaars als het gaat om een 

beslissing die unaniem moet worden genomen. Verder moet de weigering tot toestemming 

onrechtmatig zijn. Het loutere feit dat een minderheid van mede-eigenaars de beslissing niet aanvaardt 

kan niet worden gekwalificeerd als een onrechtmatige weigering. Of een weigering onrechtmatig is, is 

afhankelijk van de toestand van het complex. Is slopen het laatste redmiddel voor het flatgebouw? De 

rechter gaat over tot afweging van de voor- en nadelen van zowel renovatie als sloop en heropbouw. 

Hiervoor stelt de rechter bij vonnis van 12 september 2008 een gerechtsdeskundige aan.
233

 Op die 

manier kan de rechter een beter inzicht krijgen in de huidige toestand en kan worden afgewogen of een 

economisch en technisch verantwoorde renovatie nog mogelijk is. Het advies volgend van de 

gerechtsdeskundige, beslist de rechter dat renovatie wel degelijk nog mogelijk is, gezien de ruwbouw 

nog in goede staat verkeert en renovatie op duurzame wijze kan. De weigering tot afbraak en 

heropbouw door de minderheid van mede-eigenaars is volgens de rechter zeker niet onrechtmatig. De 

weigering tot afbraak kan ook niet als rechtsmisbruik worden gezien. 

87. De afbraak is een beslissing die niet enkel implicaties heeft voor de gemene delen, maar ook 

voor de private kavels. Zodoende kan de vereniging van mede-eigenaars de afbraak niet zomaar laten 

afhangen van een beslissing in de algemene vergadering. Alle mede-eigenaars moeten akkoord  gaan 

met de sloop (en de eventuele heropbouw), gezien zij en zij alleen zeggenschap hebben over hun 

exclusieve eigendomsrecht op de private kavel. De vereniging van mede-eigenaars is enkel bevoegd 

tot het nemen van beslissingen nopens zijn wettelijke specialiteit en nopens de statuten. Zijn wettelijke 

specialiteit is beperkt tot het behoud en beheer van het gebouw of de groep van gebouwen (art. 577-5, 

§ 3 BW). Noch de private kavel, noch de gemene delen behoren tot het vermogen van de vereniging. 

De beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de gemene delen wordt wel afgestaan, echter moet de 

vereniging zich onthouden van besluiten die het exclusieve eigendomsrecht raken. Een unanieme 

beslissing onder alle mede-eigenaars is noodzakelijk. Juist daar ligt vaak het probleem in situaties als 

deze: vernieuwingsgezinde mede-eigenaars worden geconfronteerd met oudere mede-eigenaars, mede-

eigenaars die weinig te maken hebben met de mede-eigendom, verhuurders mede-eigenaars, eigenaars 

die gehecht zijn aan hun woonst. Op die manier is unanimiteit een onmogelijk doel. Dit kan het beleid 

van de vereniging drastisch verstoren. Maar voorlopig heeft de rechtspraak tot nu toe altijd beslist in 

het voordeel van de individuele mede-eigenaars en van het exclusieve eigendomsrecht. Indachtig 

gehouden dat vandaag heel wat appartementsblokken verouderd raken, lijkt het wel niet uitgesloten 

dat daar verandering in zal komen.  
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C. EEN MAATSCHAPPELIJK ACTUEEL CONFLICT 

88. Ook in de media (zowel publieke media als juridische media) is het een populair onderwerp. 

Charlotte WILLEMOT, doctoranda aan de Universiteit Gent, raakte het topic reeds aan in de 

Juristenkrant.
234

 Dit als reactie op een artikel uit Het Laatste Nieuws van 7 augustus 2015
235

, waarin 

Mark Coucke en Bart Versluys de inefficiënte wetgeving inzake appartementsmede-eigendom 

aanklaagden. Als bouwpromotoren wijzen zij met beschuldigende vinger naar de huidige wetgeving 

en de onmogelijkheid om adequaat te slopen en af te breken, zelfs als de staat van het gebouw dit 

verantwoordt. WILLEMOT reageert hierop met een waarschuwing om overhaaste beslissingen over 

nieuwe wetgeving te vermijden. Een voorstel is om de sloopbeslissing niet langer te laten afhangen 

van een unanieme goedkeuring, maar van een kwalitatieve meerderheid. Het is echter niet simpel 

zomaar de exclusieve beschikkingsbevoegdheid van de baan te schuiven waardoor het individuele 

eigendomsrecht in feite verloren gaat. WILLEMOT haalt de wetgeving inzake appartementsmede-

eigendom aan van Singapore en Florida, waar zo’n wijzigingen de nodige problemen met zich 

meebrachten.           

  

89. In de Tijd is op 14 maart 2017 een artikel verschenen met als titel ‘Ruzie in uw flatgebouw? 

Nieuwe spelregels om dat te ontmijnen’, door Ellen CLEEREN.
236

 Ze stelt hetzelfde probleem aan de 

kaak: de dringende noodzaak tot regels die de verhoudingen tussen eigenaars van flatgebouwen 

regelen. Deze regels zijn op vandaag nog te rigide. De publicatie van dit artikel gebeurt naar 

aanleiding van een persmededeling door de huidige Minister van Justitie, Koen Geens.
237

 Een 

werkgroep, met onder andere professoren Vincent Sagaert (KUleuven) en Pascale Lecocq (ULg), is 

momenteel bezig met de hervorming van de Wet op de Mede-eigendom, met de focus op de 

appartementswetgeving. Het doel is om het beleid en bestuur van de syndicus aanzienlijk te 

vergemakkelijken. Met het oog op zijn taak als dagelijkse beheerder van de mede-eigendom en 

bewaarder van de belangrijkste fondsen, krijgt hij meer slagkracht om daadwerkelijk zijn functie uit te 

voeren. Met dit doel wordt ondermeer gesleuteld aan de stemquota’s. Voor de minister was dit een 

belangrijk werkpunt. De talrijke discussies voor de rechtbank en de praktijk tonen aan dat de beheer 

van flatgebouwen deels onmogelijk wordt gemaakt door de huidige meerderheidsquota’s. Eén mede-

eigenaar of een kleine groep van mede-eigenaars kan de gehele werking van het flatgebouw saboteren. 

Een noodzakelijke renovatie van de lift kan niet doorgaan, nodige isolatiewerken worden niet 

uitgevoerd et cetera. Dit is een hellend vlak en leidt tot compleet verouderde flatgebouwen. De 
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afbraak van het gebouw is dan nog de enige oplossing. Vanuit die problematiek kwam dan ook de 

vraag van de praktijk om dringend de Wet op de Mede-eigendom te hervormen. In de werkgroep 

zitten onder andere leden van de Verenigde Eigenaars en het Nationaal Syndicaat van Eigenaars die 

het praktijkveld vertegenwoordigen.  

 

In het voorstel tot hervorming blijkt duidelijk de invloed van de media. In de media werd 

voornamelijk het gebrek van een wettelijke regulering voor sloop en de inefficiëntie van de huidige 

regulering inzake heropbouw aangekaart. De beslissing om te slopen wordt namelijk niet gereguleerd 

in de wet en een heropbouw vereist nu een unanieme beslissing van alle mede-eigenaars (wat quasi 

onmogelijk is). Het idee ligt nu op tafel om de unanimiteitsvereiste voor sloop en heropbouw om te 

zetten naar een vier vijfde meerderheid. Zo kan één individuele mede-eigenaar het voortbestaan van 

het complex niet langer in gevaar brengen. Echter wordt daar wel een  belangrijke voorwaarde aan 

gekoppeld: de veiligheid of de hygiëne van het complex is in het gedrang zonder de sloop OF het 

kostenplaatje van een complete renovatie overstijgt de kosten van heropbouw. Het is een goed 

criterium om de balans te bereiken waar hierboven op werd gewezen. De vraag is wie moet oordelen 

of aan deze voorwaarden is voldaan. De werkgroep schuift deze taak bij discussie door naar de 

vrederechter. Gezien de delicaatheid van deze beoordeling, zal dit mijns inziens steeds voor de rechter 

komen. Elke mede-eigenaar die niet wil slopen zal het bewijs van de algemene vergadering dat de 

veiligheid of de hygiëne in gevaar is in twijfel trekken en naar de rechter stappen. Biedt dit dan wel 

een betere oplossing dan de huidige, waar de rechter zelf reeds de noodzakelijke belangenafweging 

maakt? De wettelijke interventie is nuttig, omdat zo wordt bepaald welk criterium relevant is om al 

dan niet de sloop toe te staan. Voor de gemeenschap is dit nuttig want het schept duidelijkheid over de 

gerechtvaardigde gronden om af te breken. Voor mede-eigenaars wordt het moeilijker om dit aan te 

vechten, gezien de rechter niet langer vrij is om alle argumenten te gaan afwegen. De rechter moet 

enkel nagaan of aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. WILLEMOT toont wel aan dat zo’n 

controle door de rechter juist nodig kan zijn om het eigendomsrecht van elke mede-eigenaar 

voldoende te gaan beschermen.
238

 In Florida werden de stemquota’s verlaagd, maar worden nu 

maatregelen ingevoerd om het eigendomsrecht efficiënter te kunnen gaan beschermen. De weg is nog 

lang voor deze beleidsnota wil het ooit wet worden. Momenteel is een voorlopig wetsvoorstel enkel 

nog maar door de ministerraad goedgekeurd.
239

 Duidelijk is dat de voorstel verder afbreuk doet aan het 

eigendomsrecht. Vrij van kritiek blijft het dus sowieso niet.  
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90. De appartementsmede-eigendom brengt het eigendomsrecht in een lastig parket. Dit in een 

samenleving waar het eigendomsrecht als één van de meest fundamentele rechten wordt beschouwd.  

Dit verklaart de maatschappelijke aandacht en massale belangstelling in de media voor het onderwerp. 

Deze aandacht bracht ook de wetgever ertoe om zijn hoofd eindelijk te buigen over de kwestie en met 

nieuwe aanbevelingen in een beleidsnota te komen. 

 

III. EEN PASSEND ANTWOORD OP DE VIER CONFLICTEN: EEN CORPORATE 

GOVERNANCE BELEID IN DE MEDE-EIGENDOM 

91. Het probleem vaststellen en aankaarten is een eerste stap. We stellen vast dat er inderdaad 

sprake is van een impasse. De balans vinden tussen de bescherming van het eigendomsrecht en de 

garantie van een vlot gemeenschapsleven blijkt moeilijk. Het concept van rechtspersoonlijkheid en de 

meerderheidsregel werken dit mee in de hand. 

 

92. Als tweede stap is het noodzakelijk voldoende instrumenten te voorzien waardoor 1/de balans 

bewaard kan worden en 2/bij uitbalancering de balans hersteld kan worden. Welke 

beschermingsmechanismen heeft de mede-eigenaar om optimaal zijn eigendomsrecht te beschermen? 

Of is hier juist een manifest tekort en is een grondige herziening van de wetgeving noodzakelijk om 

een degelijke bescherming van het eigendomsrecht te garanderen? Maar ook de gemeenschap heeft 

nood aan instrumenten om op te treden tegen een dwarsliggende mede-eigenaar. Als een mede-

eigenaar zijn eigendomsrecht misbruikt of zich niet naar de regels van de gemeenschap gedraagt, moet 

de balans logischerwijze overhellen naar de gemeenschap. De vereniging moet instrumenten hebben 

om de mede-eigenaar aan te zetten tot medewerking. De vereniging komt in een lastig parket wanneer 

de mede-eigenaar dit in de wind slaat en blijft dwarsliggen. Moet nagedacht worden over middelen om 

een mede-eigenaar permanent te verwijderen uit de vereniging? Of  brengt dit het noodzakelijke 

evenwicht tussen de belangen van de gemeenschap en deze van de individuele mede-eigenaar dan net 

weer te veel uit balans?  

 

A. EEN CORPORATE GOVERNANCE BELEID, EN WAT HET INHOUDT 

93. Een potentieel probleemoplossend kader kan de introductie van een corporate governance 

beleid in de mede-eigendom zijn. Dit beleid heeft dan ook tot doel een deugdelijk bestuur te 

installeren in de verenigingsomgeving om zo aandacht voor alle belangen mogelijk te maken. 

Verschillende maatregelen ondersteunen zo’n beleid. Net zoals in het vennootschapsrecht, zijn 
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meerdere maatregelen nodig om elk klein onderdeel van de problematiek aan te pakken.
240

 Er is niet 

één groot wondermiddel dat het probleem uit de wereld helpt. De mede-eigendom biedt verschillende 

mogelijke instrumenten om deze problemen aan te pakken: via de wetgevende macht, de rechter en de 

statuten.  

Er volgt een overzicht van de belangrijkste middelen tot beheersing en oplossing van de geschetste 

belangenconflicten. Enkele ervan zijn reeds terug te vinden in het Belgische recht, andere bieden 

mogelijkheden om in de toekomst over na te denken. Het lijkt interessant om enkele van deze 

oplossingen dieper te gaan analyseren. Het overzicht wordt afgesloten met de initiatieven die de 

wetgever reeds nam. Daarna volgt een evaluatie van elke voorgestelde oplossing.    

1. DE VORDERINGSMOGELIJKHEDEN IN DE WET OP DE MEDE-EIGENDOM 

a. Een scala aan vorderingsmogelijkheden 

94. Bij uitstek de persoon die momenteel de belangrijkste rol wegdraagt in dit debacle, is de 

rechter. Gevraagd wordt aan de rechter om een pragmatische houding aan te nemen, waarbij hij niet 

het dogma van de wet volgt, maar met gezond verstand de moeilijkheden aanpakt waarmee hij wordt 

geconfronteerd.
241

 De invoering van rechtspersoonlijkheid in de appartementsmede-eigendom heeft de 

wetgever ertoe aangezet elke individuele mede-eigenaar een ruime toegang tot de rechtbank te 

garanderen, om zijn positie als eigenaar te kunnen beschermen.
242

 Beslissingen van de rechter zouden 

dit voorgaande evenals de noodzaak tot evenwicht tussen de mede-eigenaar en de mede-eigendom 

moeten incalculeren. 

 

95. De beslissingen van de algemene vergadering mogen dan wel geacht worden het gezamenlijk 

besluit te zijn van alle appartementsmede-eigenaars, een fictionele allesomvattende eenheid, toch 

worden vele van die beslissingen aangevochten door ontevreden mede-eigenaars.
243

 Hiertoe wordt aan 

de mede-eigenaars een scala van vorderingsmogelijkheden toegekend. Deze procesmogelijkheden 

kunnen min of meer als sancties op het verenigingsbeleid worden geconceptualiseerd. De wetgever 

voorziet ze op dwingende wijze ter bescherming van de mede-eigenaar en via de statuten kan de 
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vereniging er geen afstand van doen.
244

 De rechter heeft verschillende functies binnen zijn 

bevoegdheid. Hij toetst de beslissingen van de algemene vergadering aan de wetgeving. Wanneer 

strijdig met de appartementswet, kan hij de beslissingen vernietigen en eventueel vervangen met een 

door de wet aangereikte oplossing. De vrederechter kan een belangenafweging maken (privatief vs. 

algemeen belang) en daaraan de beslissing van de algemene vergadering toetsen. Hij kan verder ook in 

de plaats van de algemene vergadering beslissingen nemen wanneer de vergadering stilzit.
245

 

Belangrijk op te merken is dat dit nog steeds een prerogatief is voor de vrederechter, als de materieel 

bevoegde rechter.
246

 De territoriaal bevoegde rechter is de vrederechter van de plaats waar het 

onroerend goed gelegen is.
247

  

 

96. De wetgever introduceerde verschillende vorderingsmogelijkheden in de mede-eigendom. 

Vooreerst heeft de vereniging van mede-eigenaars de bevoegdheid vorderingen in te stellen, zolang 

deze vallen binnen hun wettelijke doelstelling, het behoud en beheer van het gebouw (artikel 577-9, §1 

BW). De onzorgvuldige of frauduleuze syndicus of een schadelijke mede-eigenaar kunnen door de 

vereniging worden aangesproken. Naast de vereniging krijgen ook alle mede-eigenaars de 

mogelijkheid tot het aanwenden van rechtsmiddelen wanneer nodig. De mede-eigenaars krijgen 

procesbekwaamheid toegekend, dit zowel over de private delen als over de gemeenschappelijke delen, 

waarvan ze mede-eigenaar zijn (art.577-9, §1, laatste lid BW). Vanuit het dualistisch karakter van de 

appartementsmede-eigendom, is het meer dan logisch dat er een dubbele procesbekwaamheid is voor 

de mede-eigenaars.
248

 Enerzijds heeft de mede-eigenaar het recht met betrekking tot zijn kavel 

vorderingen in te stellen tegenover derden, naast anderzijds het recht hiervoor toegekend aan de 

vereniging van mede-eigenaars (art. 577-9, §  1, laatste lid BW).
249

 Dit maakt een externe 

geschillenregeling mogelijk. Anderzijds zijn met de wet van 1994 enkele nieuwe artikelen in de wet 

op de mede-eigendom geïntroduceerd. De mede-eigenaar krijgt de mogelijkheid vorderingen in te 

stellen bij de rechter met betrekking tot de relatie tussen de individuele mede-eigenaar en de 

vereniging van mede-eigenaars. De artikelen 577-9, § 2 tot en met § 9 BW reguleren deze interne 

geschillenregeling. De wetgever voerde deze vorderingsmogelijkheden in met het oog op bescherming 

van het individuele eigendomsrecht. In 1994 werden namelijk door de invoering van de algemene 

vergadering beslissingen niet langer genomen met eenparigheidsvereiste maar volgens gewone of 

gekwalificeerde meerderheid. De minderheid wordt voortaan gebonden door de meerderheid. 
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Daarnaast organiseert de syndicus voortaan de vergaderingen en beslist deze welke punten al dan niet 

op de agenda van de vergadering komen. 

 

97. Een overzicht van de vorderingsmogelijkheden binnen de interne conflictbeslechting: 

 

- Vordering tot bijeenroeping van de algemene vergadering (artikel 577-9, § 3 BW): 

wanneer de syndicus verzuimt of onrechtmatig weigert om een vergadering bijeen te roepen, 

kan de mede-eigenaar beroep doen op de rechter om de bijeenroeping te gelasten. Dit kan een 

middel zijn om te vermijden dat de syndicus controleert welke beslissingen wel en niet kunnen 

worden genomen, afhankelijk of het agendapunt zelf wordt behandeld door de vergadering.  

 

- Vordering tot wijziging van de verdeling van de aandelen of de lasten (artikel 577-9, § 6 

BW): elke mede-eigenaar heeft een aandeel in de gemene delen. Naargelang de grootte van 

dat aandeel draagt men ook bij in de lasten die de gemene delen met zich meebrengen. 

Wanneer een mede-eigenaar niet langer akkoord gaat met die huidige verdeling in de statuten, 

kunnen ze naar de vrederechter stappen. De voorwaarden waaronder de eigenaar dit kan doen 

zijn in de wet opgenomen. Het valt aan te raden eerst via de algemene vergadering de vraag 

tot wijziging te stellen.   

 

- Vordering wegens misbruik van minderheidspositie (artikel 577-9, § 7 BW): Deze 

vordering kan wanneer een minderheid van de mede-eigenaars de algemene vergadering op 

een onrechtmatige wijze verhindert een beslissing te nemen. De vrederechter kan zich hier in 

de plaats van de algemene vergadering stellen om de beslissing te nemen, dus hij moet deze 

bevoegdheid met de nodige voorzichtigheid benaderen. Onzekerheid heerste over de vraag of 

deze vordering ook kan worden ingesteld met betrekking tot een beslissing die met 

eenparigheid van stemmen moest worden genomen. Strikte interpretatie van de wet sluit dit 

uit. Alinea zeven spreekt enkel over beslissingen waarvoor de wet of de statuten een bepaalde 

meerderheid vereisen. Unanimiteit is strikt gezien geen meerderheidsvereiste, bijgevolg kan 

dit artikel niet ter hulp worden geroepen wanneer een mede-eigenaar manifest zou weigeren 

de heropbouw van het flatgebouw, een beslissing die met unanieme stemmen moet worden 

genomen, te gaan goedkeuren.
250
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- Vordering tot aanstelling van een voorlopig syndicus (artikel 577-8, § 7 BW): Dit artikel 

kan door een mede-eigenaar worden aangegrepen in situaties waarin de aangestelde syndicus 

in gebreke blijft of de mede-eigenaar verhindert.
251

  

 

- Vordering tot het geven van toestemming om dringende en noodzakelijke werken uit te 

voeren aan gemeenschappelijke delen op kosten van de vereniging of werken die de mede-

eigenaar nuttig acht uit te voeren op zijn eigen kosten wanneer de algemene vergadering zich 

verzet zonder gegronde reden (artikel 577-9, § 4 BW)  

 

- Vordering wegens een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing (artikel 

577-9,§ 2 BW): De rechter heeft hier de mogelijkheid beslissingen te gaan vernietigen en zelf 

te gaan wijzigen als het zou gaan om een beslissing van de algemene vergadering die 

onregelmatig, bedrieglijk of onrechtmatig is. Er wordt een termijn gekoppeld aan de 

vorderingsmogelijkheid voor de mede-eigenaar. De vordering moet namelijk binnen de vier 

maanden worden ingesteld nadat de eiser kennis nam van de door de algemene vergadering 

genomen beslissing. Een mede-eigenaar die aanwezig was op de bewuste algemene 

vergadering en de beslissing mee goedkeurde, verliest zijn vorderingsrecht.
252

    

98. Al deze vorderingsmogelijkheden bieden de mede-eigenaars mogelijkheden om in te grijpen 

op eventueel wanbeheer door de syndicus of hinderend gedrag van andere mede-eigenaars aan te 

pakken. In de hierboven geschetste problematiek speelt vooral artikel 577-9, § 2 BW een rol. Dit is 

vaak het rechtsmiddel voor mede-eigenaars die zich geschaad voelen in hun belangen door een 

beslissing van de algemene vergadering. Dit artikel biedt hen de mogelijkheid zich ervan te verzekeren 

dat de algemene vergadering ook zelf de regels naleeft die ze oplegt aan de mede-eigenaars. 

Beslissingen die het resultaat zijn van een kleine drukkingsgroep in het appartementsgebouw en door 

hun invloed ‘officieel’ worden gemaakt via een stemming in de algemene vergadering kunnen zo een 

halt worden toegeroepen. Belangrijk zijn de begrenzingen, onder de vorm van grond- en 

vormvoorwaarden, die gekoppeld zijn aan de gebruiksmogelijkheden van dit wetsartikel. Vooreerst is 

een duidelijke begrenzing in de tijd vastgelegd. Enkel tot drie maanden na de kennisname van de 

beslissing kan de mede-eigenaar de beslissing aanvechten. De mede-eigenaar moet een effectief 

belang hebben bij de aanvechting (een daadwerkelijk en niet louter theoretisch materieel of moreel 

voordeel). Verder is dit artikel geen vrijgeleide om elke beslissing die de algemene vergadering maakt 

te gaan aanvechten. Enkel onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissingen zullen aan het 

oordeel van de rechter worden onderworpen en eventueel gewijzigd of vervangen. Een onregelmatige 
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beslissing is een beslissing waar niet alle vormvoorschriften in acht werden genomen.
253

 Niet alle 

mede-eigenaars werden bijvoorbeeld opgeroepen tot de algemene vergadering of de oproeping 

gebeurde niet op de correcte manier. Een beslissing kan als bedrieglijk worden gekenmerkt wanneer 

deze met kunstgrepen tot stand is gekomen of strijdig is met de waarheid. De syndicus heeft 

bijvoorbeeld met eigen belang in het achterhoofd een bepaald aannemer opgedrongen, die naderhand 

niet de goedkoopste bleek te zijn.
254

 Een beslissing is onrechtmatig wanneer deze is aangetast door 

rechtsmisbruik of machtsafwending waardoor het normale evenwicht of de gelijkheid tussen degene 

voor wie ze geldt, wordt verbroken.
255

 De klassieke bestaansvoorwaarden om te kunnen spreken van 

rechtsmisbruik zijn: De handeling wordt met het enkele doel gesteld om te schaden, de misbruiker 

heeft geen enkel belang bij de handeling, hij kiest de meest schadelijke uitoefeningswijze uit meerdere 

mogelijkheden en er is een manifeste wanverhouding tussen het eigen voordeel en andermans 

nadeel.
256

 Echter zijn er verschillende voorbeelden in de rechtspraak terug te vinden waar, zelfs zonder 

de aanwezigheid van rechtsmisbruik, de beslissing van de algemene vergadering zo manifest strijdig is 

met de wettelijke of statutaire bepalingen dat de rechter het onrechtmatig karakter ervan erkent.
257

 

Rechtsmisbruik is dan ook maar één mogelijke verschijningsvorm van onrechtmatigheid.
258

 Ook 

kwade trouw, overschrijding van bevoegdheid of onevenredigheid zijn aanvaardbare motieven. Deze 

grondvoorwaarden begrenzen de mogelijkheden van een gekrenkte mede-eigenaar, zodoende dat een 

louter privaat belang geen voorkeur krijgt op het collectieve belang. Verhaal instellen met een 

opportunistisch oogmerk kan dus niet.
259

 Het verhaal bij de rechter zal ook niet zomaar de 

bekwaamheid en de bevoegdheid van de vereniging van mede-eigenaars kunnen neutraliseren.
260

      

b. Munitie voor de mede-eigenaar 

99. Wanneer een mede-eigenaar een vordering instelt op grond van artikel 577-9, § 2 BW, moet 

deze de onrechtmatigheid kunnen staven. Maar al te vaak argumenteren de mede-eigenaars dat de 

algemene vergadering hun bevoegdheid te buiten is gegaan en een beslissing nam waartoe ze 

onbevoegd zijn. Ook wordt een beslissing vaak als onevenredig aangevoeld, omdat de balans te veel 

overhelt in het voordeel van de gemeenschap. Ter bekrachtiging van hun argumenten baseren de 

meeste eigenaars hun vorderingen op de schending van het eigendomsrecht en op een resem van 
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artikelen die dit eigendomsrecht beschermen. Het gebruik van ondersteunende rechtsgronden zorgt 

ervoor dat de mede-eigenaar sterker in zijn schoenen staat. Deze rechten wegen dan ook in hun 

voordeel door in de balansafweging die de rechter moet gaan maken. Over welke rechtsgronden gaat 

dit?  

      

- Art 544 BW 

100. Dit artikel definieert het eigendomsrecht en welke prerogatieven zijn gekoppeld aan dit recht. 

Hierboven is reeds uitvoerig ingegaan op het eigendomsrecht en wat het betekent voor een eigenaar in 

een appartementsgebouw. Er is geen volwaardige grondwettelijke bescherming voor dit 

eigendomsrecht. Artikel 16 van de Belgische Grondwet biedt enkel een bescherming tegen 

onteigeningen, maar geen bescherming tegen minder verregaande aantastingen van het 

eigendomsrecht (zie infra). Gewone wetten kunnen bijgevolg makkelijk afwijken van het 

eigendomsrecht. Artikel 544 BW verwoordt duidelijk dat, ook al is het eigendomsrecht een subjectief 

recht, het eigendomsrecht niet superieur is. Waar nodig kan de wet beperkingen stellen aan dit recht 

ten gunste van het algemeen belang. In de laatste decennia gaat de bescherming van het 

eigendomsrecht en de bijhorende attributen (het recht tot genot, gebruik, beschikking et cetera) er dan 

ook op achteruit. Andere wetgeving doet afbreuk aan dit eigendomsrecht. Sociale en economisch 

motieven krijgen de bovenhand in het kader van het algemeen belang. En dit in een wetboek waar bij 

het opstellen ervan in 1804 het eigendomsrecht als het fundamentele sluitstuk gold.
261

 Auteurs wijzen 

op de noodzaak tot een herinvulling van het eigendomsrecht, waarbij rekening wordt gehouden met de 

nieuwe solidaristische benadering van het eigendomsrecht. DE PAGE wees er reeds op in 1975 dat het 

eigendomsrecht zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek, met zijn exclusief en absoluut karakter, 

niet aangepast is aan de leefwereld van een eigenaar waar hij niet geïsoleerd leeft, maar in een 

gemeenschap met andere.
262

  Desondanks is het een relevante rechtsgrond voor een mede-eigenaar ter 

bescherming van zijn eigendomsrecht. 

 

- Artikel 16 Belgische Grondwet: 

101. Deze grondwettelijke bescherming geldt enkel en alleen in het kader van onteigeningen. 

Beperkingen van het gebruik van het eigendomsrecht die niet zo ver gaan dat het eigendomsrecht 

wordt ontnomen, kunnen aldus in principe niet worden getoetst aan dit artikel. Het artikel stelt het 

volgende:  

“Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op  

wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.” 
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Om van een onteigening te spreken is er een volledige formele overgang van het eigendomsrecht 

nodig. De laatste jaren is van deze strikte vereisten om een toepassing van artikel 16 Grondwet te 

verantwoorden wel wat afgeweken.
263

 Zo is de toepassing van dit artikel nu ook gerechtvaardigd bij 

een quasi-onteigening of een de facto onteigening. Wanneer de overheid tot onteigening wil overgaan, 

moet in principe een strak uitgewerkte procedure worden gevolgd. Zelfs al vindt een uitzetting uit de 

eigendom plaats zonder deze procedure, toch doet dit nog geen afbreuk aan het toepassen van artikel 

16 Grondwet.
264

 Ook wanneer de eigendom in principe nooit in handen komt van de overheid, maar 

van de ene naar de andere private persoon overgaat en dit door een opgelegde verplichting van de 

overheid, spreekt men van een ontzetting uit de eigendom. Formeel is er geen sprake van een 

onteigening, maar wel van een eigendomsoverdracht, wat de toepassing van artikel 16 Grondwet 

rechtvaardigt.
265

 Dit wordt in de rechtsleer aangeduid als een quasi-onteigening sensu stricto. Iets 

anders is wanneer de gebruiksrechten van het eigendomsrecht zo worden ingeperkt, dat in principe 

geen gebruik meer kan worden gemaakt van de prerogatieven als eigenaar. Hier is sprake van een 

quasi- onteigening sensu lato. Onder druk van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens, past het Grondwettelijk Hof artikel 16 van de Belgische Grondwet nu ook toe op quasi-

onteigeningen (in tegenstelling tot vroegere rechtspraak).
266

 

102. Kan een eigenaar nu iets aanvangen met dit artikel? In geen enkele beslissing van de algemene 

vergadering of in een statutaire bepaling gaat men zo ver om effectief te gaan onteigenen. De 

algemene vergadering heeft daar gewoonweg de bevoegdheid niet toe. Wat met beslissingen of 

statutaire bepalingen die de rechten gekoppeld aan het eigendomsrecht op zo’n wijze gaan inperken 

dat er sprake is van een quasi-onteigening? Een vervreemdingsverbod tast de 

beschikkingsbevoegdheid, begrepen als het wezenskenmerk van eigendom, aan.
267

 Dit kan eventueel 

wel gekwalificeerd worden als een quasi-onteigening.  

 

- Artikel 1, Eerste Aanvullend Protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens
268

:   

103.  Aan het feit dat het eigendomsrecht geen status van grondrecht krijgt binnen de Belgische 

rechtsorde, heeft het Europese integratieproces enigszins een mouw aan gepast. In het Eerste 

Aanvullend Protocol van het EVRM krijgt het eigendomsrecht namelijk een bescherming als 
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mensenrecht.
269

 Het aanvaarden van directe werking en de primauteit van het supranationaal recht 

zorgt ervoor dat Belgische wetten kunnen worden getoetst aan dit artikel. Daarnaast is ook de 

horizontale directe werking van dit artikel aanvaard. Ook tussen twee privaatrechtelijke entiteiten kan 

een schending van artikel 1 EAP EVRM worden ingeroepen.   

 

104. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens leest drie afzonderlijke bepalingen in artikel 

1. Ten eerste is er het recht voor natuurlijke personen en rechtspersonen op het ongestoord genot van 

hun eigendomsrecht. Ten tweede biedt het artikel een bescherming tegen eigendomsberoving, 

waartegen een verbod geldt. Enkel in uiterst uitzonderlijke omstandigheden kan hier tegen in worden 

gegaan, als dit in het algemeen belang gebeurt en de voorwaarden van deze omstandigheden in de wet 

worden vastgelegd. Ten derde heeft dit artikel het recht aan de overheid om het gebruik van eigendom 

te gaan reglementeren, maar enkel in kader van het algemeen belang.
270

    

Niet alleen wordt het eigendomsrecht beschermd tegen onteigening, maar ook loutere beperkingen van 

het gebruik (die weliswaar verregaand zijn) zijn in principe niet toegestaan. Dit artikel ging initieel 

verder dan artikel 16 van de Belgische Grondwet, maar het Grondwettelijk Hof beschouwt 

gebruiksbeperkingen nu ook als een quasi-onteigening die valt onder artikel 16.
271

 In het EVRM is het 

eigendomsrecht een gekwalificeerd grondrecht. Onder bepaalde voorwaarden kunnen beperkingen 

worden opgelegd aan dit recht. Deze beperkingen moeten beantwoorden aan de legaliteits-, 

proportionaliteits- als finaliteitsvereiste om aanvaardbaar te zijn. De beperking moet een wettelijke 

grondslag hebben, een algemeen belang dienen en proportioneel zijn in het licht van het nagestreefde 

doel. Door de horizontale  directe werking die is toegekend aan dit artikel, kan dit artikel ook in 

privaatrechtelijke betrekkingen worden ingeroepen.
272

 Voor een mede-eigenaar biedt dit artikel dan 

ook veel mogelijkheden.  

- Art 8 EVRM:  

105. In de statutaire clausules worden vaak beperkingen op het gebruik van de privatieve delen 

opgelegd. Echter schaadt dit de persoonlijke autonomie van de eigenaars, gewaarborgd door artikel 8.1 

EVRM. Artikel 8.1 EVRM waarborgt de persoonlijke autonomie van het privéleven (je beslist zelf hoe 

je jouw leven leidt) en het woongenot. De statutaire beperkingen zullen de toets moeten doorstaan van 

artikel 8 EVRM om gerechtvaardigd te zijn. De beperking moet een wettelijke grondslag hebben, een 
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legitiem doel dienen en in verhouding staan met het beoogde doel.  De rechtbank van eerste aanleg te 

Veurne oordeelde over een statutaire clausule die inhield dat de toelating voor huisdieren die de rust 

teveel zouden verstoren ingetrokken kon worden.
273

 Zo’n clausule maakte een beperking uit op de 

rechten van artikel 8 EVRM, door de inmenging in het privéleven van de bewoners. De klassieke 

geldigheidsvereisten om van een aanvaardbare beperking op het mensenrecht te spreken, met name de 

legaliteits-, finaliteits- en proportionaliteitsvereiste. De individuele belangen (de vrijheid om zijn 

privéleven en huishouden te leiden zoals men wil) staan tegenover het collectieve belang, met name 

het streven naar rust. Verder kunnen huisdieren de gemene delen schaden. Ook de andere bewoners in 

het flatgebouw kunnen trouwens aanspraak maken op artikel 8.1 EVRM. In casu beslist de rechter dat 

de beperking een legitiem doel dient. De statutaire bepaling houdt bijgevolg geen schending in van de 

grondrechten van de bewoners. Artikel 22 in de Belgische Grondwet introduceert ook een recht op 

privacy in de Belgische rechtsorde. Echter kan door een mede-eigenaar op dit artikel niet rechtstreeks 

beroep worden gedaan. 

 

- Artikel 23 Belgische Grondwet:  

Dit artikel waarborgt het recht van éénieder om een menswaardig leven te leiden. Hieronder wordt 

onder meer begrepen het recht op een behoorlijke huisvesting. Logischerwijze kan de vereniging van 

mede-eigenaars dit artikel inroepen. Hun woonkwaliteit kan achteruitgaan door de mede-eigenaar die 

weigert noodzakelijke renovatiewerken uit te voeren. Ook de weigerende mede-eigenaar kan dit 

artikel inroepen. Wanneer hij verplicht wordt tot een sloop-heropbouw of een renovatie waarvan hij de 

kosten niet kan betalen, is hij gedwongen tot verkoop van zijn private kavel en op zoek te gaan naar 

een alternatieve woning, die misschien niet beantwoordt aan de noodzakelijke kwaliteit. Elke partij in 

de zaak kan dus beroep doen op dit artikel. De afweging van de belangen is een moeilijke oefening 

voor de rechter. Grondrechten zijn nooit absoluut, gezien de plicht tot respect voor de  grondrechten 

van anderen. De rechter zal botsende rechten en belangen moeten gaan aftoetsen tegen elkaar. Dit is 

een uiterst delicate evenwichtsoefening, maar is noodzakelijk ter bescherming van de belangen van 

elke betrokken partij.
274

 

106. Het zal aan de rechter zijn om de argumenten tegenover elkaar te gaan afwegen. Finaal komt 

het aan op een afweging van het individuele eigendomsrecht tegenover het belang van de collectiviteit. 

De hierboven aangehaalde rechtspraak toont dit aan. De vraag aan welk belang voorrang moet worden 

gegeven ligt open. TIMMERMANS stelt dat gepleit moet worden voor een terughoudende opstelling 
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van de magistraat om te vermijden dat de algemene vergadering in de zittingszaal een tweede maal 

wordt overgedaan.
275

 

2. DE GEMEENRECHTELIJKE VORDERINGSMOGELIJKHEDEN 

a. Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid 

107. Elke mede-eigenaar heeft zich te houden aan de statuten, de basisakte en het reglement van 

mede-eigendom. Vaak zullen deze bepalingen bevatten inzake de te verwachten gedragsregels van de 

appartementseigenaars en verschillende verplichtingen afschuiven op de mede-eigenaars. Deze 

statuten zijn tegenwerpelijk aan alle mede-eigenaars (artikel 577-10, § 1 BW). Zeker na overschrijving 

van de statuten op het hypotheekkantoor kan deze tegenwerpelijkheid worden gewaarborgd.
276

 Zowel 

aan de zakelijke verbintenissen als aan de persoonlijke verbintenissen opgenomen in de statuten is 

zakenrechtelijke werking toegekend.
277

  Het komt aan de syndicus toe om eventuele inbreuken op het 

reglement aan te pakken. Een krachtige aanmaning van de syndicus kan vaak al volstaan. Zo niet, kan 

de zaak voor de rechter worden gebracht. De sanctie zal in de meeste gevallen niet meer zijn dan een 

geldelijke schadevergoeding of het opleggen van de verplichting tot het herstellen in de vorige 

toestand.  

 

108. Er kan daarnaast ook ten allen tijde beroep worden gedaan op artikel 1382 BW. De vereniging 

kan een vordering instellen tegen een mede-eigenaar die met zijn foutieve handeling schade aanricht. 

De mede-eigenaar zelf kan de vereniging aansprakelijk stellen voor wanprestaties, gezien zij 

rechtspersoonlijkheid heeft. Bij een geschil tussen twee mede-eigenaars kan een beroep op artikel 

1382 BW ook hulp bieden. Echter is voor een beroep op artikel 1382 altijd een foutieve handeling, 

schade en een causaal verband noodzakelijk. 

  

109. Ook rechtsmisbruik is een veel voorkomende grond voor aansprakelijkheid. Rechtsmisbruik 

doelt op de uitoefening van een recht op die wijze dat aan andere schade wordt veroorzaakt. De manier 

waarop het recht wordt uitgeoefend gaat kennelijk de grenzen te buiten van een redelijke 

rechtsuitoefening.
278

 De mede-eigenaars kunnen echter voor interne geschillen terugvallen op artikel 

577-9, § 2 BW. Dit artikel biedt hen een grond om vorderingen in te stellen tegen de algemene 

vergadering wanneer beslissingen zijn aangetast door onrechtmatigheid, waaronder rechtsmisbruik 

wordt begrepen.  
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b. Burenhinder 

110. Vanuit de rechtspraak is in de Belgische rechtssfeer het leerstuk van burenhinder ontstaan. De 

vereniging van mede-eigenaars of de individuele mede-eigenaars kunnen via een beroep op dit 

leerstuk bovenmatige hinder en overlast van een individuele eigenaar aanklagen.
279

 Samenleven en 

leven naast anderen is een niet te ontkennen bron van hinder. Levert deze nabuur echter teveel last op 

waardoor de grens van tolerantie wordt overschreden, is er sprake van overlast. Voor 1960 had de 

eigenaar geen of weinig middelen om deze overlast aan te pakken, zeker als er geen sprake is van een 

schuldige gedraging van de buur. Het Hof van Cassatie voelde dan ook spontaan aan dat de wettelijke 

leegte moest worden opgevuld en deed dit onder andere met het Schoorsteenarrest (voor private 

werken).
280

 Dit arrest vormde de basis voor de leer inzake de foutloze burenhinder. Ze baseerden zich 

daarvoor ondermeer op artikel 544 BW.
281

 De theorie baseert zich op het bestaan van een 

evenwichtsleer. Elke eigenaar heeft een gelijk recht op het genot van zijn zaak. Een zeker evenwicht 

manifesteert zich eenmaal de verhoudingen tussen elke eigenaar, rekening houdend met de 

gebruikelijke lasten, zijn vastgelegd. Wanneer echter dit evenwicht wordt verbroken, zal de buur die 

de oorzaak vormt van de overlast (foutief of niet-foutief) een rechtmatige en passende compensatie 

moeten betalen. Of er sprake is van bovenmatige hinder zal geval per geval beoordeeld moeten 

worden. Verschillende factoren beïnvloeden de tolerantiegrens.
282

 Een factor waar veel belangstelling 

aan wordt gehecht is de plaatsgesteldheid, de omgeving waar iemand verkiest te resideren. DE PAGE 

formuleert het als volgt : “La pre-occupation collective est la mesure principale de la tolérance de 

voisinage, car elle donne clairement et rapidement une idée des avantages et désavantages qui 

attendent les nouveaux venus.”
283

 De tolerantiegrens zal duidelijk lager liggen in de 

appartementsmede-eigendom gezien het samenleven daar delicaat is. Mede-eigenaars moeten zich hier 

van bewust zijn. Overlast van nachtlawaai kan een legitieme klacht zijn.
284

 Het geluid van voetstappen 

te horen op de lagerliggende verdieping kan dit echter niet zijn. Elke mede-eigenaar die beweert 

bovenmatig te worden gehinderd, moet hiervan zelf het bewijs leveren en aantonen dat de hinder 

toerekenbaar is aan zijn nabuur. De schadelijder heeft enkel recht op een herstel van het verstoorde 

evenwicht en geen schadevergoeding. Het herstel kan zowel in natura als bij equivalent gebeuren. Aan 

welke van deze twee voorrang moet gegeven worden, wordt overgelaten aan het oordeel van de 
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rechter.
285

  De geldsom kan enkel bestaan uit een vergoeding voor de geleden schade. Dit is niet alle 

schade, maar enkel deze veroorzaakt door de verstoring van het evenwicht.
286

  

3. DE SYNDICUS-BEWINDVOERDER 

a. Een uit de rechtsleer ontsproten figuur 

111. Een mogelijkheid is de aanstelling van een syndicus-bewindvoerder die de vereniging 

begeleidt uit onmogelijk geworden leefomstandigheden. Deze valt te onderscheiden van een syndicus 

ad hoc, die wordt aangesteld bij conflicten tussen de mede-eigenaars en de syndicus. Momenteel is 

deze figuur louter nog maar een figuur door de rechtsleer vormgegeven. De aanstelling zou via de 

rechter in kortgeding kunnen gebeuren op grond van artikel 584 Ger. WB of via de bodemrechter die 

voorlopige maatregelen kan nemen via artikel 19 Ger. WB. Een bewindvoerder die met sterke hand 

het beleid van de vereniging van mede-eigenaar tijdelijk kan overnemen, kan enigszins de vereniging 

weer de nodige ademruimte geven om zichzelf opnieuw op het rechte pad te brengen.
287

 Het valt in 

vraag te stellen of de syndicus-bewindvoerder, rekening houdend met het kader van bevoegdheden 

waaraan hij zich moet houden, genoeg slagkracht heeft om de vereniging weer op het juiste spoor te 

brengen. Hij is namelijk gebonden aan het door de rechter uitgelijnde takenpakket. Wanneer de rechter 

hem toelaat om het volledige bestuur over te nemen (waardoor de algemene vergadering zijn 

beslissingsbevoegdheid verliest en de syndicus zijn beheersbevoegdheid), heeft de bewindvoerder het 

potentieel om een blijvende impact op de vereniging na te laten. Dit moet echter een uitzondering 

blijven, gezien dit fundamenteel ingrijpt in de werking van de vereniging.   

b. Het vennootschapsrecht als inspiratiebron 

112. Dit doet denken aan de figuur van de voorlopige bewindvoerder in het vennootschapsrecht. 

Het is de meeste extreme vorm van tussenkomst in het beheer van de vennootschap, gezien de 

bewindvoerder de plaats inneemt van alle organen uit de vennootschap. Enkel een uitermate ernstige 

situatie en bij bedreiging van bepaalde belangen kan de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder 

verantwoord zijn.
288

 Een interessant vonnis komt van de voorzitter van de rechtbank van koophandel 

te Kortrijk.
289

 Hij beslist dat een voorlopige bewindvoerder niet kan worden aangesteld als het louter 

gaat om een vastgelopen algemene vergadering, waardoor het onmogelijk wordt om nog beslissingen 
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te nemen. Omdat het bestuur wel nog degelijk functioneert, beslist de rechter dat de situatie niet 

ernstig genoeg is om een voorlopige bewindvoerder aan te stellen. De vraag is of de rechter in het 

kader van de mede-eigendom een gelijkaardige redenering zou maken. De algemene vergadering 

draagt namelijk een veel grotere rol weg in het beheer dan in het vennootschapsrecht. Bij een 

blokkering van de algemene vergadering zal bestuur van de mede-eigendom grotendeels onmogelijk 

worden. De syndicus heeft amper discretionaire bevoegdheden en zijn takenpakket is afhankelijk van 

de algemene vergadering.        

4. EEN PROACTIEF BELEID TER VERHINDERING VAN FINANCIËLE INSTABILITEIT 

113. Een belangrijk onderdeel van een goed werkende vereniging van mede-eigenaars is de 

financiële stabiliteit van deze vereniging. Het vermogen van de vereniging dient ertoe om de 

doelstelling te bewerkstelligen waartoe de vereniging is opgericht, met name het behoud en beheer van 

de vereniging. Dit vermogen is dan ook heel belangrijk. Komt er geen geld meer in het laadje, dan is 

de toekomst van de vereniging bedreigd. Het geld dient namelijk om herstellingen, onderhoudswerken 

en renovatiewerken uit te voeren. Om het vermogen op te bouwen is de vereniging echter afhankelijk 

van de bijdragen van de mede-eigenaars, die bijdrageplichtig zijn. De bijdrageregeling wordt 

gereguleerd door de gemeenrechtelijke artikelen inzake mede-eigendom (artikel 577-3, eerste lid BW). 

Elke mede-eigenaar draagt bij in de nuttige uitgaven tot behoud en tot onderhoud, alsook in de kosten 

van beheer, de belastingen en andere lasten betreffende de gemeenschappelijke zaak (art. 577-2, § 7 

BW). De kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing worden gedragen door elke mede-eigenaar 

in functie van zijn aandeel in de gemene delen (waardecriterium). Wanneer eigenaars dit wensen 

kunnen ze dit criterium wel vervangen door een nuttigheidscriterium of een combinatie van waarde en 

nut (art. 577-2, § 9 BW).    

 

114. Wanneer een mede-eigenaar niet langer meer in staat is om aan deze bijdrageplicht te voldoen, 

brengt dit zowel de mede-eigenaar als de vereniging in moeilijkheden. De Belgische wetgever laat na 

om de situatie van mede-eigenaars in moeilijkheden specifiek te gaan reguleren in de wet op de mede-

eigendom. Er zijn geen bepalingen die de mogelijkheid bieden om een mede-eigenaar in financiële 

nood te helpen. Michel Vassiliadès kaart aan dat dit een bewuste en correcte keuze was van de 

Belgische wetgever. De mede-eigenaar stapt namelijk in de appartementsmede-eigendom wetende dat 

de kosten van de gemeenschap deels op zijn schouders zullen vallen. Deze kosten zijn inherent aan 

zijn beslissing om in een flatgebouw te resideren. Zo’n maatregelen zouden idealiter niet nodig 

moeten zijn.
290

 Het kan enkel aan de rechter toekomen om eventueel betalingsfaciliteiten te verlenen 
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aan de mede-eigenaar
291

, weliswaar is dit dan nadat de zaken reeds zijn geëscaleerd en een vordering 

bij de rechtbank is ingesteld.  

  

115. Een maatregel die echter de mede-eigenaar kan helpen om te vermijden dat hij de gevraagde 

bijdragen niet kan betalen, is het aanleggen van een reservefonds. Het vermogen van een vereniging 

kan bestaan uit zowel een werkkapitaal als een reservekapitaal (art. 577-8, § 8, 5° BW). Het 

werkkapitaal wordt opgebouwd uit bijdragen die dienen tot betaling van de periodieke kosten. Denk 

aan de verwarmingskosten en de verlichtingskosten (art. 577-11, § 5, 1° BW). Het reservekapitaal zijn 

door de mede-eigenaars ingebrachte sommen om niet-periodieke uitgaven te dekken. Als een 

vereniging onverwacht wordt geconfronteerd met een grote herstellingskost ( e.g. een kapotte lift), kan 

het nuttig zijn om reeds een uitgebouwd kapitaal te hebben om deze kost op te vangen. Niets in de 

appartementswetgeving verplicht de vereniging echter om verplicht een reservefonds op te richten. 

Het komt toe aan de syndicus (die instaat voor het beheer van het vermogen) om de vereniging nuttig 

te adviseren of een reservekapitaal noodzakelijk is en de hoogte van de bijdragen voor te stellen die de 

behoefte van de vereniging vervullen. Wanneer de algemene vergadering beslist om geen bijdragen te 

voorzien voor het reservekapitaal omdat ze die kosten niet zien zitten, dan wordt geen reservefonds 

opgebouwd. Dit is natuurlijk geen wijze beslissing. Het opduiken van dringende en noodzakelijke 

herstellingswerken heb je niet in de hand. Na confrontatie met nieuwe kosten die niet met het huidige 

kapitaal opgevangen kunnen worden, wordt beroep gedaan op het vermogen van elke mede-eigenaar. 

Deze zijn verplicht bij te dragen in de kosten van herstellingen. De kosten kunnen echter zo groot zijn 

dat het voor enkele mede-eigenaars moeilijk is om onmiddellijk zo’n bedrag op te hoesten. Een 

reservefonds had dit enigszins kunnen verzachten. Dit fonds kon een deel van de kosten (of zelfs de 

volledige kost) opvangen en op die manier moet de mede-eigenaar niet in één keer de kosten dragen, 

maar kan hij kleine periodieke bijdragen doen in het fonds. De oprichter van de statuten richt best een 

verplicht reservefonds in waartoe de mede-eigenaars periodiek moeten bijdragen. De beste oplossing 

zou zijn dat de wetgever een wettelijke verplicht reservefonds inricht. Het moeilijke aan een 

reservefonds is inschatten welke bijdrage dan door de mede-eigenaar periodiek moet worden geleverd. 

De leeftijd van het appartementsgebouw kan dit beïnvloeden. Van een verouderd appartementsgebouw 

valt te verwachten dat ze met meer niet-periodieke uitgaven worden geconfronteerd. Logischerwijze 

moeten de bijdragen in het reservefonds aan deze behoeften beantwoorden.  

 

116. Wanneer geen reservefonds is voorzien en een mede-eigenaar de bijdragen niet kan betalen, 

begaat hij een inbreuk op de statuten (en een wanprestatie). De vereniging van mede-eigenaars heeft 

het recht om als eiser te gaan optreden (art. 577-9, § 1 BW). Het komt aan de algemene vergadering 

toe om te beslissen of ze al dan niet procederen. Te verwachten is dat dit wel zal gebeuren, gezien 
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anders de overige mede-eigenaars het aandeel in de gemeenschappelijke lasten van de gebrekkige 

bewoner moeten dragen. Als de mede-eigenaar wordt geconfronteerd met een vonnis waar hij wordt 

veroordeeld tot betaling van zijn aandeel in de lasten, zal dit niet vaak enkel het bedrag van de 

hoofdsom zijn maar komen er bovendien nog interesten en eventueel een schadevergoeding bij. Soms 

wordt in het reglement van eigendom een schadebeding ingevoegd, die een forfaitaire 

schadevergoeding vastlegt voor inbreuken op de bijdrageplicht.
292

 Na de veroordeling kan er bewarend 

beslag worden gelegd op de goederen van de nalatige mede-eigenaar of bij blijvende nalatigheid kan 

de vereniging tot uitvoerend beslag overgaan wanneer ze een uitvoerende titel in handen hebben.
293

 De 

vereniging van mede-eigenaar heeft geen voorrecht waar ze aanspraak op kan maken. Bij confrontatie 

met een failliete mede-eigenaar, zullen ze geen voorrecht binnen de boedel krijgen.
294

 Ook weegt het 

op een vereniging om telkenmale een mede-eigenaar niet betaalt, een rechtszaak te starten. 

Uiteindelijk zal de vereniging het opgeven om opnieuw te procederen. Dit is echter gevaarlijk gezien 

dit de vereniging op zijn beurt ook in financiële problemen kan brengen en de toekomst van de 

vereniging in het gevaar brengt. 

 

117. De Belgische wetgever laat voorlopig na om proactief op te treden bij verenigingen die 

dreigen in financiële moeilijkheden te komen. De Franse wetgever echter heeft recent (2015) twee 

reddingsprocedures ingevoerd, namelijk de ‘procédure d’alerte’ en de ‘procédure applicable aux 

copropriétés en difficulté’. Wanneer de schuldenlast 25% van de verschuldigde bedragen bij het 

sluiten van de rekeningen overstijgt, kan een ‘mandataire ad hoc’ worden aangesteld door de rechter. 

Deze stelt een actieplan op. Wanneer de financiële moeilijkheden van de vereniging echter te groot 

blijken te zijn, kan een ‘administrateur provisoire’ worden aangesteld. Deze voorlopige bewindvoerder 

neemt met harde hand het beleid van de syndicus over. De algemene vergadering verliest ook haar 

beslissingsmacht. De bestaande schulden worden tijdelijk bevroren, sommige scheldt de rechter zelfs 

kwijt.
295

         

 

118. Concluderend kan gesteld worden dat in de Belgische wetgeving weinig (of zelfs geen) 

middelen voorhanden zijn ter ondersteuning van het financiële beleid. De statuten proberen dit (deels) 

creatief op te vangen. Een populaire praktijk is namelijk  het gebruik van solidariteitsbedingen, waar 

de nieuwe eigenaar van de kavel aangesproken kan worden voor achterstallige bijdragen van de 
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verkoper, en huuroverdrachtbedingen, waarbij de syndicus rechtstreeks bij de huurder de bijdragen int 

als de verhuurder/eigenaar deze niet betaalt.
296

 De geldigheid hiervan wordt door de rechtsleer in vraag 

gesteld.
297

 CASMAN stelt zelf dat solidariteitsbedingen onder de huidige appartementswetgeving 

relatief nietig zijn.
298

     

5. ONTNEMING VAN HET STEMRECHT 

119. Een uiterst efficiënt instrument om een mede-eigenaar aan te zetten tot 

‘gemeenschapvriendelijk’ gedrag is de schorsing van het stemrecht. Dit is echter een uiterst gevoelige 

kwestie. Om enigszins te rechtvaardigen dat de algemene vergadering de beheersbevoegdheid van de 

gemene delen overneemt van de individuele mede-eigenaars, krijgen de individuele mede-eigenaars 

stemrecht binnen deze algemene vergadering om mee het beleid te bepalen. Het streefdoel is dan ook 

dat alle mede-eigenaars deelnemen aan de algemene vergadering. Zo worden alle mede-eigenaars op 

gelijke voet behandeld. Het stemrecht zomaar gaan ontnemen komt neer op het ontzeggen van het 

medebestuur aan een mede-eigenaar, terwijl dit wel een recht is waar hij, als mede-eigenaar, aanspraak 

op heeft. In het Belgisch recht zijn om deze reden slecht twee uitzonderlijke bepalingen terug te 

vinden waar wel een beperking op het stemrecht wordt ingevoerd. Als de vereniging overgaat tot 

aankoop van een nieuw gemeen deel, dat oorspronkelijk deel uitmaakte van een private kavel, zal de 

eigenaar van die private kavel niet mogen deelnemen aan de beraadslagingen van de algemene 

vergadering (artikel 577-7, § 1, 2°, d BW). Verder kan ook een bouwpromotor, die nog kavels in zijn 

bezit heeft, worden uitgesloten van het stemrecht, echter beperkt zich dit tot stemmingen over de 

oplevering van gemene delen.
299

 Een algemene ontneming van het stemrecht met het karakter van een 

sanctiemaatregel bestaat in het Belgische appartementsrecht niet.  

 

120. Er zijn andere jurisdicties waar dit wel bestaat. Het is een krachtige sanctie en dreiginstrument 

om wanpraktijken van de mede-eigenaars aan te pakken. Onder wanpraktijken kan worden begrepen 

het niet betalen van zijn financieel aandeel, het verstoren van de gemeenschap, de statutaire 

bepalingen niet respecteren et cetera. Denk maar aan het Zuid-Afrikaanse appartementsrecht.
300

 Een 

eigenaar kan zijn stemrecht worden ontnomen wanneer deze op systematische wijze de bepalingen uit 

het reglement van mede-eigendom negeert of zijn aandeel in de gemene delen (‘the levy’ genoemd) 
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niet betaalt.
301

 In andere jurisdicties is het voornamelijk een belangrijk dwangmiddel in de strijd tegen 

wanbetaling. Naast het opleggen van bijkomende schadevergoedingen, zal het mogelijk zijn een mede-

eigenaar die nalaat zijn aandeel in de kosten te betalen zijn stemrecht te ontnemen.
302

 Het Mexicaanse 

recht voert dit in, maar waarborgt het eigendomsrecht van elke mede-eigenaar, door het stemrecht 

slechts op te schorten als de algemene vergadering hiertoe beslist en het een achterstal betreft van 

meer dan twee maanden.
303

         

6. UITZETTING 

a. De uitzetting onder het Belgisch recht 

121. Een andere potentieel instrument is een uitzetmogelijkheid. Inspiratie kan hiervoor worden 

gehaald uit het vennootschapsrecht. Daar is een geschillenregeling uitgewerkt om conflicten tussen 

aandeelhouders te beëindigen en de toekomst van de vennootschap niet verder in gevaar te brengen. Er 

is zowel een uitsluitings- als een uittredingsprocedure uitgewerkt. Wanneer de eisende aandeelhouders 

een bepaald percentage van de stemmen vertegenwoordigen, kunnen ze bij de rechtbank om gegronde 

reden vorderen dat een bepaalde aandeelhouder zijn aandelen (of stemgerechtigde bewijzen) 

overdraagt aan hen (artikel 636 W.Venn.). Daarnaast kan de aandeelhouder die zelf uit de 

vennootschap wil stappen om gegronde redenen, vragen dat de aandeelhouders op wie deze gegronde 

redenen betrekking hebben de aandelen van de eiser overnemen (artikel 641 W.Venn.) De eerste 

procedure wordt de uitsluiting genoemd, de tweede de uittreding. Onder gegronde redenen wordt 

ondermeer begrepen het verstoren van het evenwicht tussen de aandeelhouders, het beconcurreren van 

de vennootschap et cetera. In de vereniging kan over een gelijkaardige procedure worden nagedacht. 

Ruzie tussen de mede-eigenaars kan het voortbestaan van de vereniging in het gevaar brengen. Het 

samenleven in de gemeenschap kan onmogelijk zijn geworden, waardoor de uitsluiting van de 

dwarsligger als enige optie overblijft. Door de rotte appel uit de vereniging te verwijderen, kan het 

voortbestaan van de vereniging toch gegarandeerd worden. 

 

122. De Belgische wetgever heeft er zich nog niet aan gewaagd een uitzettingsprocedure in het 

appartementsrecht te introduceren.
304

 Het verplicht overdragen van aandelen ligt een heel eind af van 

het verplicht overdragen van de private kavel, zijn woning, vaak één van de meest kostbare bezittingen 
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die een persoon heeft. Wanneer de wetgever toch zou kiezen voor een uitzettingsregime, moet hij 

volgende aspecten in het achterhoofd houden: 

 

- Een rechterlijke controle (net zoals in het vennootschapsrecht) op deze uitzetting zou zeker 

niet misplaatst zijn. De rechte beoordeelt de ‘gegronde reden’ om uit te sluiten. Mogelijke 

gegronde redenen zijn de nalatigheid in het vervullen van de plichten als mede-eigenaar, 

verstoring van de rust en stabiliteit in de gemeenschap et cetera. De rechter moet aanvoelen 

dat het gaat om een delicate kwestie, namelijk het eigendomsrecht. Het komt ook aan de 

rechter toe om de prijs voor de eigendom te bepalen. De prijs die de vereniging ervoor in ruil 

geeft moet de financiële waarde van de kavel representeren. De vraag is of de emotionele 

waarde van de woning daar onder valt. Inspiratie kan hiervoor worden gezocht in de 

onteigeningsleer. In de klassieke onteigeningsleer is een billijke schadevergoeding de maatstaf 

waaraan wordt getoetst (op grond van artikel 16 Grondwet). Dit houdt in dat de vergoeding 

juist en volledig moet zijn en aan de werkelijkheid moet beantwoorden. De onteigende moet 

zich in de mogelijkheid bevinden zich na de onteigening in een gelijkaardige toestand te 

brengen als vóór de onteigening.
305

 Alle mogelijke schade die de eigenaar oploopt door de 

onteigening moet in principe worden vergoed.
306

 Emotionele schade kan daar dus in principe 

ook onder vallen.
307

  

 

- Het prerogatief om een verzoek tot uitzetting in te dienen zou toekomen aan de algemene 

vergadering. Natuurlijk is de algemene vergadering slechts een orgaan van een rechtspersoon 

en kan deze pas effectief werken wanneer in dit orgaan beslissingen worden genomen door de 

mede-eigenaars. De algemene vergadering kan pas een geldige beslissing nemen als er een 

eenvoudige of een gekwalificeerde meerderheid voorhanden is van mede-eigenaars die 

akkoord gaan met de voorgestelde beslissing. Een eigenaar gaan uitzetten is geen daad die 

lichtzinnig mag gebeuren. Mijns inziens zal het noodzakelijk zijn dat zeker een ruim aantal 

van mede-eigenaars (minstens vier vijfde) akkoord gaan met de uitzetting.  

 

- Aan wie wordt de kavel overgedragen? Het vermogen van de vereniging is door de wetgever 

doelbewust beperkt tot een roerend vermogen. Onroerende goederen behoren niet tot het 

vermogen van de vereniging. Dit was om te vermijden dat de vereniging zich zou omvormen 

tot een onroerendgoedmaatschappij.
308

 Toelaten dat de vereniging private kavels kan aankopen 
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zou een inbreuk vormen op dit wetsartikel. Technisch gezien zou het ook mogelijk zijn dat het 

geheel van de overblijvende mede-eigenaars de kavel overneemt. Praktisch is wel niet 

duidelijk hoe dit in zijn werk zou gaan. Dit probleem kan opgevangen door de mede-eigenaar 

gewoon te verplichten de kavel te koop aan te bieden aan het ruime publiek, om zo te 

vermijden dat de mede-eigendom de kavel dient over te nemen.     

 

123. De vraag blijft of het wel mogelijk is om dit via de wet in te invoeren en de uiteindelijke 

beslissing of een uitkoop van de mede-eigenaar al dan niet gerechtvaardigd is in de handen van de 

rechter te leggen. De onschendbaarheid van het eigendomsrecht is wettelijk beschermd door 

verschillende artikelen, onder meer door artikel 16 Grondwet.
309

 Dit artikel legt enkele noodzakelijke 

voorwaarden vast die de wetgever moet naleven wanneer hij tot onteigening ten algemene nutte wil 

overgaan.
310

 Enkel aan de wetgever wordt de uiteindelijke bevoegdheid toegekend om tot onteigening 

over te gaan. De vereniging zelf zou nooit kunnen onteigenen zonder de tussenkomst van de 

wetgevende macht. De wetgever kan wel onteigenen in naam van een privaatrechtelijk entiteit.
311

 De 

vraag is ook wanneer men onteigent om de rust en de stabiliteit binnen het appartementsgebouw te 

behouden dit aanzien kan worden als een onteigening ‘ten algemene nut’. 

 

124. De uitzetting uit het eigendomsrecht, waar de mede-eigenaar effectief zijn eigendomsrecht 

verliest, moet onderscheiden worden van de uitzetting uit het genot, louter een attribuut gekoppeld aan 

het eigendomsrecht. Beide zijn vandaag niet terug te vinden in de Belgische wetgeving, maar niets 

sluit echter uit dat een genotsontzegging een mogelijkheid is op basis van de statuten of een 

rechterlijke beslissing. De mogelijkheid van bedingen van burgerlijke bewoning in de statuten werd 

reeds onder randnummer 40 kort aangehaald. In de statuten van een appartementencomplex kunnen 

beperkingen op het gebruiks- en genotsrecht van de mede-eigenaars worden ingevoerd. Dit is enerzijds 

met het oog op het behoud van het eigen karakter van het complex en anderzijds om hinder te 

vermijden. Veel statuten bevatten dan ook bepalingen waar bepaald wordt of en hoeveel vrije 

beroepers er zich kunnen settelen in het flatgebouw, of horecazaken geopend kunnen worden in het 

flatgebouw et cetera. Verder kunnen regels vastgelegd worden over nachtlawaai, afvaloverlast... 

Wanneer deze regels niet worden nageleefd, kan dit vaak enkel bestraft worden door een 

civielrechtelijke aansprakelijkheidsvordering in te stellen. De statuten bepalen meestal geen sancties 

voor inbreuken. De rechter kan eventueel een geldelijke sanctie opleggen of herstel in natura bevelen. 

Zou de rechter ook de mogelijkheid hebben om de mede-eigenaar uit het genot van zijn kavel te 

zetten? 
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125. Het antwoord op deze vraag ligt moeilijk. Het probleem ligt enigszins in het feit dat bijzonde 

weinig voorbeelden voorhanden zijn. In de rechtspraak is een zeldzaam voorbeeld terug te vinden bij 

de vrederechter te Anderlecht.
312

 De vrederechter werd geconfronteerd met een vereniging van mede-

eigenaars die opwierp dat verder samenleven met een bepaalde mede-eigenaar onmogelijk was 

geworden. Overlast was schering en inslag en voorgaande bemiddelingspogingen waren vruchteloos. 

Zelfs nadat de rechter in een tussenvonnis de mede-eigenaar had gewaarschuwd om zijn gedrag aan te 

passen, bleek dat er geen vooruitgang was geboekt. De rechter besliste uiteindelijk om het verdere 

gebruik aan de mede-eigenaar te ontzeggen, na een afweging van het eigendomsrecht van de mede-

eigenaar en de noodzaak tot sereniteit, rust en vrede binnen het leefklimaat van de gemeenschap. Een 

genotsontzegging door de rechter lijkt dus wel een realistische mogelijkheid te zijn. In een 

onuitgegeven vonnis van de vrederechter te Leuven vordert een vereniging de ontbinding van een 

huurovereenkomst, omwille van de aanhoudende overlast door deze huurder.
313

 De vrederechter staat 

deze vordering niet toe, gezien er geen contractuele relatie bestaat tussen vereniging en huurder. 

Sommige rechtsleer stelt dat dit wel mogelijk zou moeten zijn, duidend op het feit dat de huurder op 

dezelfde manier als een mede-eigenaar onderworpen is aan het gehele onroerend statuut. De 

vrederechter stelt zich de vraag, als zo’n ontbinding toegelaten zou zijn, of een mede-eigenaar dan ook 

door de vereniging uit het appartement verdreven kan worden of verplicht kan worden zijn 

appartement te verkopen. Hij herinnert eraan dat een rechtsgrond om dergelijke sanctie op te leggen 

niet bestaat.         

Gaat de schending van het eigendomsrecht hier niet te ver? Artikel 1 van het Eerste Aanvullend 

Protocol van het EVRM reguleert eigendomsbeperkende maatregelen.
314

 Verder zijn er ook nog de 

andere bepalingen die het recht op woongenot gaan beschermen, zoals artikel 8 EVRM en artikel 23 

Grondwet. Klassiek gebruikt men drie toetsingsmaatstaven om te bepalen of de inbreuk op een 

grondrecht al dan niet te ver gaat, met name de relevantietoets, de legaliteitstoets en de 

proportionaliteitstoets. De beperking op het grondrecht moet enerzijds relevant zijn om het 

nagestreefde (gerechtvaardige) doel te bereiken en anderzijds moet een zekere evenredigheid bestaan 

tussen het aangewende middel, namelijk de beperking, en het nagestreefde doel. De Anderlechtse 

vrederechter maakt duidelijk een afweging tussen het belang van de woongemeenschap en deze van de 

mede-eigenaar.
315

 De rechter is in casu ervan overtuigd dat als laatste redmiddel enkel nog de 

ontzegging uit het gebruik mogelijk is.   
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b. Voorbeelden uit het buitenland 

126. Het kan interessant zijn om te onderzoeken hoe buitenlandse rechtstelsels dit mechanisme 

uitwerken en hoe ze daar met de problematiek omgaan. In het bijzonder is het Nederlands 

appartementsrecht interessant. Het Nederlands appartementsrecht werkt niet met een dualistisch 

appartementsrecht, maar met een monistisch regime. Het ganse gebouw behoort in mede-eigendom 

aan de eigenaars toe, maar de Nederlandse wetgever voert wel een exclusief gebruiksrecht in voor de 

delen die daartoe bestemd zijn, met name de private woongelegenheden (Artikel 5: 106 lid 4 NBW
316

). 

Ook hier wordt, zoals in het Belgische recht, om de gemeenschap van mede-eigenaars een 

organisatiestructuur te bieden een vereniging van eigenaars met rechtspersoonlijkheid geïnstalleerd en 

wordt gewerkt met statuten, waaronder een reglement van splitsing.
317

 Deze bevatten bepalingen 

omtrent het onderhoud, het beheer en het gebruik van de privégedeelten (artikel 5: 112 lid 4 NBW). 

Om scherp toezicht binnen deze gemeenschap mogelijk te maken,
318

 kunnen de statuten aan de 

eigenaars het gebruik van hun privégedeelten ontzeggen. Specifiek wordt zo’n soort bepaling een 

welstandbepaling genoemd en deze worden frequent gebruikt binnen de Nederlandse 

appartementscomplexen. Deze welstandbepalingen geven de vereniging van eigenaars enerzijds de 

mogelijkheid om een aspirant-bewoner het gebruik te gaan ontzeggen tot op het moment dat de 

vereniging van eigenaars toestemming tot ingebruikname geeft en anderzijds de mogelijkheid een 

eigenaar het gebruik van zijn privatieve deel te gaan ontzeggen bij wangebruik.
319

 Dit laatste is 

interessant.  

 

Logischerwijze zal ter verantwoording van de ontzegging een grondige reden moeten voorliggen. Het 

reglement van splitsing bepaalt welke redenen als ‘gegrond’ kunnen doorgaan. De Nederlandse 

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie legt zich erop toe om voorstellen van statuten, 

modelreglementen, uit te werken. Ze omschrijven ondermeer enkele ‘grondige redenen’ die een 

genotsontzegging kunnen rechtvaardigen. Het meest recente modelreglement dateert van 2006 en 

artikel 39, lid 1 van het modelreglement definieert ‘grondige redenen’ als volgt:
320

  

“Aan de eigenaar die zelf het recht van gebruik uitoefent en die: 
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1. de bepalingen van het reglement, het huishoudelijk reglement, de eventuele regels bedoeld 

in artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek of besluiten van de vergadering niet nakomt of 

overtreedt; 

2. zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag jegens andere eigenaars en/of gebruikers; 

3. door zijn aanwezigheid in het gebouw aanleiding geeft tot ernstige verstoring van de rust  in  

het gebouw; 

4. zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; 

kan door de vergadering een waarschuwing worden gegeven dat, indien hij ondanks deze 

waarschuwing een of meer van de genoemde gedragingen verricht of voortzet, de vergadering 

kan overgaan tot de  in het volgende lid bedoelde maatregel [de ontzegging van het genot].” 

Op die manier wordt de welstandbepaling een catch-all bepaling. Met catch-all wordt bedoeld dat 

zowel inbreuken op de statuten, inbreuken op de specifieke zorgvuldigheidsnorm als nalatigheid in de 

financiële verplichtingen via deze bepaling bestraft kunnen worden. Gezien de zwaarwichtigheid van 

deze sanctie, valt een voorafgaande waarschuwing te verkiezen boven een onmiddellijke uitzetting om 

regularisatie mogelijk te maken. In de Nederlandse rechtsleer is ook altijd gepleit om de 

genotsontzegging als grootst mogelijke inbreuk op het eigendomsrecht te aanvaarden.
321

 Onteigening 

is uit den boze. De eigenaar verliest alleen het gebruiksrecht normaliter verbonden aan de uitoefening 

van het eigendomsrecht. De eigenaar kan nog steeds over het goed gaan beschikken. Hij kan beslissen 

de kavel te gaan verkopen of te verhuren en er dus de vruchten van te dragen.
322

  Als een eigenaar niet 

akkoord gaat met de beslissing van de vereniging van eigenaars ligt bovendien de weg naar de rechter 

altijd open om de beslissing te vernietigen (artikel 5:130 NBW).   

127. MERTENS gaat het Sloveense appartementsrecht rechtsvergelijkend gaan bestuderen en voert 

onderzoek naar het bestaan van gelijkaardige welstandbepalingen.
323

 Het Sloveense recht werkt met 

een gelijkaardig dualistisch regime als het Belgische recht. De wetgever voert in artikel 123 WvZ de 

mogelijkheid in om een uitsluitingvordering in te stellen bij de rechter waarbij ook tot verkoop van de 

kavel kan worden verplicht.
324

 Hier gaat het wel degelijk om een authentieke onteigening. Ook de 

Sloveense rechtsleer beschouwt deze sanctie als een ultimum remedium in de strijd tegen 
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dwarsliggende mede-eigenaars.
325

 Ook het Duitse appartementsrecht gaat zo ver als het Sloveense 

appartementsrecht en laat onteigening toe. De Duitse wetgever vond het noodzakelijk een 

onteigeningsprocedure mogelijk te maken in het appartementsrecht, om het vreedzame 

gemeenschapsleven te beschermen tegen storende mede-eigenaars.
326

 

 

128. Dit zijn drie landen waar men relatief ver gaat in de sancties die worden opgelegd bij 

verstoring van de gemeenschap. Andere landen blijven achter.
327

 Neem als voorbeeld Frankrijk. Het 

Franse recht heeft hetzelfde dualistische karakter als het Belgische appartementsrecht, waar er wordt 

gewerkt met een individueel eigendomsrecht op de private kavel en een aanhorende mede-eigendom 

van de gemene delen. In het Franse recht zijn beperkingen op het gebruik van een kavel in het 

reglement van mede-eigendom (le réglement de copropriété) enkel te verantwoorden met oog op 

bescherming van de bestemming van het gebouw (artikel 8 loi n° 65-557
328

).
329

  Bepalingen die 

stipuleren of horecazaken zich in het flatgebouw mogen vestigen zijn dus toelaatbaar. Bepalingen die 

het mogelijk maken mede-eigenaars uit het gebruik te ontzeggen na wangedrag niet. Mertens merkt op 

dat dit indirect wel kan gebeuren.
330

 Stel nu dat in een garagebox van een flatgebouw een pizzeria 

wordt uitgebaat. Dit is logischerwijze een gebruik dat niet kan worden aanvaard. De uitbater kan 

worden gedwongen deze uitbating stop te zetten, dit onder verbeurte van een dwangsom. Houdt dit 

wangebruik niet op, kan men over gaan tot het invorderen van de dwangsom. Vaak zal hierbij de 

private kavel moeten worden uitgewonnen. Op die manier kan een lastige mede-eigenaar toch uit het 

complex worden verwijderd. In Frankrijk is het leerstuk van de burenhinder één van de weinige 

redmiddelen binnen de gemeenschap om een hinderende mede-eigenaar te bestraffen.
331

 De mede-

eigenaar verplichten het gebouw te verlaten kan echter niet als sanctie in het reglement worden 

opgelegd.   
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129. Uit de buitenlandse rechtsleer kan de Belgische wetgever de nodige inspiratie putten. Het 

Belgische recht kent de Nederlandse welstandbepalingen als bedingen van burgerlijke bewoning.
332

 

Het is aan de vereniging om vrijwillig zo’n bedingen in de statuten op te nemen. De wetgever zegt hier 

niets over. Dit maakt het moeilijk voor een vereniging om een inbreuk op die bepalingen te 

sanctioneren met de ontzegging van het genot. Gezien de toepassing ervan reeds een praktijkgebruik 

is, kan het voor de wetgever een optie zijn om deze wettelijk te gaan reguleren én degelijke 

sanctiemechanismen uit te werken. 

7. EEN UITPUTTENDE REGELING INZAKE SLOOP 

a. De noodzaak om de beslissing tot afbraak degelijk te reguleren 

130. Een mede-eigenaar die onrust veroorzaakt, zal de gemeenschap verstoren en daarmee ook de 

rust en het woongenot van de andere mede-eigenaars, waar zij nochtans ook aanspraak op kunnen 

maken ondermeer op grond van artikel 8 EVRM. Het is echter zo dat de een mede-eigenaar nog verder 

kan gaan dan het louter verstoren van de rust. Een mede-eigenaar kan ook het eigendomsrecht zelf van 

de andere mede-eigenaar gaan schaden. Welke situatie wordt hier aangekaart? In België zijn vandaag 

heel wat verouderde appartementen. Dit in dergelijke mate dat renovaties of zelfs afbraak en 

heropbouw noodzakelijk zijn om de eigendom te vrijwaren en de bewoners niet in gevaar te brengen. 

Het eerste probleem is dat in de huidige wetgeving de bepalingen rond renovatie, sloop en heropbouw 

niet uitputtend zijn geregeld. Dit zorgt voor veel verwarring. Het tweede probleem is dat de meningen 

van mede-eigenaars over de noodzaak tot sloop en heropbouw kunnen verschillen.  De ene mede-

eigenaar kan voorstander zijn, de andere tegenstander omwille van de emotionele band met de woning 

of het gebrek aan de nodige financiële investeringen die heropbouw met zich meebrengt. Verhuurders-

eigenaars zullen ook niet snel de noodzaak tot herstelling inzien, want de huurders bewonen het 

appartement (of net wel, om hun appartement aan een zo hoog mogelijke prijs te kunnen verhuren). 

Daarnaast kan ook discussie bestaan tussen de eigenaars of een kwalitatieve renovatie moet worden 

verkozen boven de goedkoopst mogelijke renovatie. Echter is onder het huidige recht een heropbouw 

enkel mogelijk als alle mede-eigenaars daar unaniem toe beslissen. Uiteenlopende opinies maken de 

unanieme beslissing onmogelijk.  

 

131. De voornaamste taak van de vereniging is om in te staan voor het behoud en het beheer van de 

gemene delen. Om deze taak goed te volbrengen, zal men de nodige stappen moeten ondernemen en 

herstellingen uitvoeren om een volledige teloorgang van het gebouw te vermijden. De algemene 

vergadering moet toestemming geven voor het uitvoeren van werken aan de gemene delen (art. 577-7, 
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§ 1, 1°, b BW). Beslissingen over grote herstellingswerken moeten met een drie vierde meerderheid 

worden genomen (art.577-7, § 1, 1°, b BW). Werken die een wijziging van de verdeling van lasten met 

zich meebrengen moeten met een vier vijfde meerderheid worden genomen (art. 577-7, § 1, 2° BW). 

Raken deze renovatiewerken de private delen, kan de vereniging deze werken opdringen aan deze 

privatieve kavels (art. 577-7, § 1, 1°, e BW). Niet elke mede-eigenaar staat te springen om 

herstellingen uit te voeren, gezien zij moeten opdraaien voor de kosten. De mede-eigenaars kunnen 

beslissingen saboteren door te verhinderen dat de noodzakelijke meerderheid wordt bereikt. De 

vereniging kan naar de rechter stappen om dit misbruik door de minderheid aan te kaarten en het 

nemen van de beslissing toch mogelijk te maken (art. 577-9, §7 BW). De rechter kan beslissen in de 

plaats van de algemene vergadering als blijkt dat de voorgestelde renovatiewerken wel degelijk 

noodzakelijk zijn. De rechter zal een deskundige aanstellen, om het bewijs van de (al dan niet) 

aftakeling te leveren.
333

         

    

132. Nalaten om herstellingen uit te voeren brengt het complex alleen maar in meer problemen. 

Uiteindelijk zal de afbraak (en eventuele heropbouw)  de enige optie zijn. De afbraak van een 

flatgebouw is een delicate kwestie. Niet alleen zullen de gemene delen moeten worden afgebroken, 

maar logischerwijze ook de private kavels. Kan een mede-eigenaar gedwongen worden in te stemmen 

met de afbraak? De wetgever heeft nagelaten om de situatie van vrijwillige afbraak te reguleren in de 

nieuwe Appartementswet. Enerzijds vanuit een bescherming van het individuele eigendomsrecht is 

een unanieme beslissing te verkiezen. Anderzijds is door het gebrek aan regulering, niet echt een 

andere mogelijkheid voorhanden. Vóór de invoering van rechtspersoonlijkheid en de verschillende 

meerderheidsvereisten in de Appartementswet, was het namelijk zo dat de feitelijke vereniging van 

mede-eigenaars maar beslissingen konden nemen als ze het unaniem eens waren over iets. Gezien er 

niets bepaald is in de Appartementswet, zou men dus kunnen terugvallen op de unanimiteitsvereiste. 

Echter gaan stemmen op dat een unanieme beslissing niet noodzakelijk is. Ten eerste is in de 

voorbereidende werken van de appartementswet van 1994 gesuggereerd om de sloopbeslissing te laten 

afhangen van een vier vijfde meerderheid.
334

 Daarover is echter niets terug te vinden in de 

goedgekeurde versie van de wet. Het Nationaal Instituut van Huisvesting had wel, in voorgaande 

adviezen gesuggereerd dat de lege feranda unanimiteit aan te raden viel wanneer het kwam op een 

beslissing tot afbraak. De wetgever bleek daar dus te willen van afwijken, maar daar werd zowel in de 

wetgeving van 1994 als deze van 2010 niet dieper op ingegaan. TIMMERMANS argumenteert dat 

artikel 577-7, § 1, 1°, e BW hulp kan bieden om de noodzakelijke stemquota te bepalen bij een 

beslissing tot sloop. Met een drie vierde meerderheid beslissing kan de algemene vergadering 

beslissen over werken aan bepaalde privatieve delen die om economische of technische redenen zullen 

                                                      

333
 Vred. Tienen 30 november 2015, T.App. 2016, 21.  

334
Memorie van toelichting over het wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het 

Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom, Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 1756/1-90/91, 21.  



92 

 

worden uitgevoerd door de vereniging van mede-eigenaars. TIMMERMANS stelt dat onder ‘werken’ 

ook de afbraak van constructies kan vallen, zich hierbij baserend op wetgeving inzake ruimtelijke 

ordening.
335

 Twijfels hierover vallen onder meer af te leiden uit de Memorie van Toelichting bij de 

nieuwe Appartementswet. De wetgever gaf voorbeelden van werken die zouden kunnen vallen onder 

artikel 577-7,§1, 1°, e BW. Sloop valt daar niet onder. Dit indachtig lijkt de bewering van 

Timmermans moeilijk hard te maken. De wetgever moet dringend duidelijkheid scheppen. De druk 

vanuit verschillende lobbygroepen om te reguleren is dan ook groot.
336

 Op te merken is dat de 

meerderheid noodzakelijk om een beslissing tot heropbouw te nemen wel is gereguleerd. Enkel een 

unanieme beslissing laat de vereniging toe om het appartementgebouw te heropbouwen (art. 577-7, § 

3, tweede lid BW). 

 

133. Door die onduidelijkheid omtrent een beslissing tot sloop en de vereiste van een unanieme 

beslissing tot heropbouw komt de beslissing tot afbraak vaak finaal te liggen bij de vrederechter. De 

rechter moet de knoop doorhakken of een afbraak te verantwoorden is boven een renovatie die het 

complex terug woonbaar maakt. Dit komt in concreto neer op een afweging van de bescherming van 

het individuele eigendomsrecht van de verhinderende mede-eigenaar versus de situatie waarin de 

collectiviteit zich bevindt en de houdbaarheid van deze situatie. Een rechtseconomische analyse 

waarbij kosten en baten tegen elkaar worden afgewogen lijkt hier de weg die de rechter moet 

inslaan.
337

 In de hierboven beschreven vonnissen van de vrederechter te Brugge kan deze analyse 

worden teruggevonden. De rechter stelt een deskundige aan om de haalbaarheid van renovatiewerken 

te bestuderen en of deze adequaat zijn om het bouwkundig voortbestaan van het complex te 

garanderen.
338

 Uiteindelijk besliste de rechter om renovatie te verkiezen boven sloop.   

    

134. De vereniging van mede-eigenaars speelt een prominente rol in de vraag op welke manier de 

eigenaar voor het materiële verlies van zijn flat (eenmaal gesloopt) kan worden gecompenseerd (als ze 

nagelaten hebben om hierover al van bij het begin te beslissen). Als de vereniging van mede-eigenaars 

beslist om het flatgebouw opnieuw te gaan heropbouwen (unanimiteit nodig!), kan de eigenaar zijn 

rechten op de private kavel en de grondwaarde omruilen in een kavel binnen het nieuwe flatgebouw. 

Hij kan er ook voor kiezen zijn rechten door te verkopen, bijvoorbeeld aan de bouwpromotor of een 

nieuwe eigenaar (of een voorgaande mede-eigenaar).
339

 Wanneer de vereniging van mede-eigenaars 

beslist niet te heropbouwen, zal de vereniging worden vereffend en ontbonden (art. 577-12 en 577-13 
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BW).
340

  Het resterende werk- en reservekapitaal komt toe aan de mede-eigenaars. Wat de grond 

betreft bevinden de eigenaars zich in een gedwongen onverdeeldheid. Na verkoop krijgen ze elk hun 

aandeel in de prijs.
341

          

b. Publiekrechtelijke maatregelen 

135. Wanneer mede-eigenaars niet tot een minnelijk akkoord komen en noodzakelijke werken 

blijven aanslepen, kan het complex uiteindelijk in zo’n slechte staat komen dat het niet langer voldoet 

aan de wettelijke kwaliteitsnormen uit artikel 5 van de Vlaamse Wooncode.
342

 De overheid kan de 

nodige maatregelen nemen ter regulering van de woonkwaliteit. Onder druk van de overheid zal het 

appartementsgebouw (wanneer deze niet langer aan de vereiste woonkwaliteiten voldoet en 

onbewoonbaar wordt verklaard) renovatie of aanpassingswerken moeten ondergaan (art. 18 Vlaamse 

Wooncode). Prerogatieven van het eigendomsrecht kunnen deze publiekrechtelijke beslissing, in 

tegenstelling tot bij een privaatrechtelijke beslissing genomen door de algemene vergadering, niet in 

de weg staan.
343

  Wanneer de aanbevolen maatregelen onuitgevoerd blijven en het gebouw in zo’n 

toestand verkeert dat de openbare veiligheid en openbare gezondheid is bedreigd, kan de burgemeester 

zelfs de sloop van het gebouw bevelen (artikel 15 van de Vlaamse wooncode verwijst naar het oude 

artikel 135 Nieuwe Gemeentewet).
344

 Weigerende bewoners zullen met harde hand worden uitgezet 

wanneer ze het ontruimingsbevel niet opvolgen. Met deze stappen wordt echter niet geraakt aan het 

immateriële aspect van het eigendomsrecht, de economische waarde van de eigendom. De eigenaar 

blijft titularis van de onstoffelijke rechten op zijn kavel. Een andere optie wanneer er geen 

medewerking komt van de eigenaars om de nodige aanpassingswerken uit te voeren, is de eigenaars 

onder een sociaal beheerrecht te plaatsen (artikel 90 Vlaamse wooncode). Het gebouw wordt door de 

gemeente, het OCMW of een sociale woonorganisatie ontnomen, opgeknapt en verhuurd aan  

woonbehoeftigen. Dit is opnieuw geen onteigening, maar een ontneming van de gebruiks- en 

genotsrechten normaliter gekoppeld aan het eigendomsrecht. 

 

136. Opmerkelijk is dat zelfs de Belgische publiekrechtelijke maatregelen niet zo ver gaan als de 

onteigening van de kavel. Dit behoort echter wel tot de mogelijkheden onder het Franse recht. Ook in 

Frankrijk is de toestand van de privémarkt van appartementen bedroevend.
345

 Vaak verhindert de 

abominabele financiële situatie van de mede-eigendom het complex om de noodzakelijke herstellingen 
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en renovaties uit te voeren. Hierboven werd al vermeld dat de Franse wetgever uiteindelijk met harde 

hand is opgetreden en drie nieuwe interventieprocedures heeft geïntroduceerd.
346

 De ‘procédure 

d’alerte’ en de ‘procédure applicable aux copropriétés en difficulté’ werden reeds besproken onder 

randnummer 117. Wanneer alle hulp echter te laat komt en de syndicus niet langer de instandhouding 

van het gebouw of de veiligheid van de bewoners kan garanderen (le constat d’un état de carence), kan 

de overheid beslissen de gemene delen te onteigenen (art. L615-6 Code de la Construction et de 

l’habitation).
347

 De eigenaars hebben niet langer een eigendomsrecht op de gemene delen, maar enkel 

een vruchtgebruik (art. L615-10 Code de la construction et de l’habitation).         

B. EEN EVALUATIE 

137. Uit dit alles kan worden afgeleid, dat de wetgever in principe een scala van mogelijkheden 

heeft om het corporate governance beleid vorm te geven. Hierboven werden deze oplossingen 

uitvoerig besproken om duidelijk te maken wat de voorgestelde oplossing inhoudt. Nu moet een 

evaluatie gemaakt worden van de huidige Belgische toestand. Zo kan vastgesteld worden welke 

problemen al zijn aangepakt en welke problemen nog onopgelost blijven. 

 

138. Welke van deze middelen behoren vandaag in België tot de mogelijkheden? Zowel de mede-

eigenaar als de vereniging kunnen op het gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsrecht en op de leer van 

de burenhinder beroep doen om een (al dan niet foutloze) wanprestatie van een mede-eigenaar aan te 

klagen. Buiten een schadevergoeding levert dit niet veel op. Daarnaast biedt de appartementswet de 

mogelijkheid aan mede-eigenaars om beslissingen van de algemene vergadering aan te vechten. 

Wanneer een mede-eigenaar zich geschaad voelt in zijn belangen en de beslissing als onrechtmatig 

aanvoelt, kunnen ze een beroep doen op de rechter. De mede-eigenaar heeft met deze oplossing 

voldoende middelen in de hand om zijn eigen belang te beschermen. Daarnaast is de figuur van 

‘syndicus-bewindvoerder’ door de Belgische rechtspraak ontwikkeld om een vastgeroeste vereniging 

weer op het rechte pad te brengen. De bevoegdheid van de bewindvoerder kan zelfs zover gaan dat 

zowel de collectiviteit als de mede-eigenaar het beslissingsrecht met betrekking tot de vereniging 

verliezen. Dit lijkt me een instrument dat enkel in die gevallen gebruikt moet worden waar de 

vereniging zichzelf heeft vastgereden en de mede-eigendom geen enkele uitweg meer heeft, gezien het 

fundamenteel ingrijpen. De aanstelling van een bewindvoerder kan niet verantwoord worden bij een 

dwarsliggende mede-eigenaar.  

 

139. Hieruit kan geconcludeerd worden dat wetgever nog heel wat werk voor de boeg heeft. De 

mede-eigendom heeft er alle belang bij dat de belangen van de mede-eigenaar en de belangen van de 
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gemeenschap in balans zijn. Momenteel zijn door de Belgische wetgever enkel instrumenten 

aangeboden om de belangen van de mede-eigenaar te beschermen (met name, de 

vorderingsmogelijkheden in het kader van de interne conflictbeslechting). De hierboven geciteerde 

rechtspraak toont ook aan dat het een doeltreffend instrument is voor de mede-eigenaar om de 

beslissingen van de algemene vergadering te gaan aanvechten. Efficiënte instrumenten die de 

gemeenschap kan gebruiken om zijn belangen en zijn voortbestaan te beschermen (zoals de schorsing 

van het stemrecht of de uitzetting) vind je echter in de Belgische wetgeving voorlopig nog niet terug. 

 

140. De wetgever spendeerde de laatste decennia nochtans opvallend veel aandacht aan de 

problematiek van de appartementsmede-eigendom. De rechtspraak bracht bijzonder veel pijnpunten en 

onvolkomenheden in de appartementswet van 1994 naar boven. De wetgever trachtte deze via 

hervorming op te vangen met de nieuwe Appartementswet. Voluit werd de wet dan ook omgedoopt tot 

‘de Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te 

moderniseren en transparanter te maken’. De wetgever was zich er duidelijk van bewust dat de 

toenmalige wettelijke beheersregeling niet beantwoordde aan de kwalitatieve vereisten om een 

efficiënt maar ook deugdelijk bestuur van de appartementsmede-eigendom te garanderen. De mede-

eigendom werd geconfronteerd met corrupte syndici, een gebrekkige raad van beheer en bedrogen 

mede-eigenaars. De klassieke agency conflicten presenteerden zich in de appartementsmede-

eigendom, gezien ook daar sprake is van een ondernemingsstructuur.
348

 De wetgever hervormde het 

wetgevende kader van de syndicus grondig.  De wetgever wilde (de mogelijkheid tot) wanbeheer van 

de syndicus gaan terugschroeven, door onder andere zijn bevoegdheden inzake administratie en 

boekhouding aan te scherpen. Meer transparantie in het beheer van de syndicus, door zorgvuldige 

communicatie met de algemene vergadering en de individuele mede-eigenaars, kan het vertrouwen 

van de eigenaars ten aanzien van de syndicus versterken. Dit moet de verstoorde agent-principaal 

relatie herstellen. Verder wilde de wetgever een raad van beheer die effectief dienst deed als 

toezichtsorgaan op de syndicus. Nieuwe regels inzake het lidmaatschap en de werking moeten ervoor 

zorgen dat de raad van beheer daadwerkelijk, efficiënt en deugdelijk functioneert. Een goed 

controleorgaan ondersteunt een goede syndicus - eigenaars relatie.     

Zeven jaar na de nieuwe Appartementswet moet een analyse worden gemaakt van de bereikte 

resultaten. De ondernomen stappen blijken niet voldoende te zijn. In 2015 werd door mevrouw 

Onkelinx een wetsvoorstel ingediend dat de gebreken blootlegde van de nieuwe Appartementswet en 

haar ineffectiviteit in het bereiken van het nodige deugdelijk bestuur (voornamelijk met betrekking tot 
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de syndicus).
349

 Het wetsvoorstel is voornamelijk gericht op het verbeteren van de externe controle op 

de boekhouding en vermijden dat misbruik van de syndicus schering en inslag wordt.  

141. De wetgever zit niet stil en is zich wel degelijk bewust van de problematiek en de noodzaak 

tot oplossingen voor deze problematiek. Dit om te komen tot een vereniging waar een evenwichtige 

verhouding heerst tussen deelnemers aan het verenigingsleven, tot verbeterde controlemechanismen en 

tot sterker toezicht zodat vertrouwen wordt bewerkstelligd in hoofde van alle relevante 

belanghebbenden binnen de vereniging.
350

 Verwoede pogingen van de wetgever om deugdelijk bestuur 

te realiseren, leveren nog niet het gewenste resultaat op maar bieden wel enige verlossing. De 

wetgever moet zich nu echter heroriënteren en zich richten op nieuwe uitdagingen: een balans vinden 

tussen enerzijds de belangen van de mede-eigenaar en de bescherming van het individuele 

eigendomsrecht en anderzijds het belang om een degelijk werkende mede-eigendom mogelijk te 

maken.  

 

142. De evaluatie bracht aan het licht dat de wetgever  reeds goede instrumenten biedt aan de 

mede-eigenaar om zijn belangen te beschermen. De intentie van de wetgever, met de toekenning van 

rechtspersoonlijkheid aan de vereniging, is nooit de ondermijning van het eigendomsrecht geweest. 

Echter gaat de introductie van het concept van rechtspersoonlijkheid, wel enigszins de facto daarmee 

gepaard. De wetgever is er zich altijd van bewust geweest dat de mede-eigenaar bescherming behoeft 

in deze constructie en trachtte het individuele eigendomsrecht van de mede-eigenaar zoveel mogelijk 

te ontzien.
351

 Het vermogen van de vereniging wordt bewust beperkt tot louter roerende goederen 

nodig voor de verwezenlijking van haar doel (dat ook beperkt is tot het bestuur van de mede-

eigendom), om zo het individuele eigendomsrecht te vrijwaren (art. 577-5, § 3 BW). De werking van 

de algemene vergadering is grotendeels gebaseerd op kwalitatieve meerderheden, die meer 

instemmende mede-eigenaars vereisten dan vijftig procent. Verder bood de vlotte toegang tot de 

vrederechter elke mede-eigenaar een procedurele zekerheid. Al reeds bij de hervorming in 1994 bleek 

dat de wetgever volop wilde inspelen op de rechterlijke macht om het individuele eigendomsrecht van 

de mede-eigenaar te beschermen, door elke individuele mede-eigenaar de mogelijkheid te bieden 

beslissingen van de algemene vergadering aan te vechten.
352

 De mede-eigenaar krijgt een scala van 

vorderingsmogelijkheden om efficiënt zijn eigendomsrecht te beschermen. De vraag is of de wetgever 

er zich van bewust was dat de rechter hiermee zo’n cruciale verantwoordelijkheid kreeg toegewezen.  
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143. En wat met maatregelen om de gemeenschap te beschermen tegen een mede-eigenaar die zijn 

eigendomsrecht op zo’n manier gebruikt dat het onrechtmatig wordt? In de toelichting van het 

wetsvoorstel van de nieuwe Appartementswet neemt de wetgever volgende woorden in de mond:  

“Wie een goed koopt in een appartementsgebouw, moet uiteraard een zekere solidariteit 

aanvaarden en zich schikken naar de regels van de spelers die worden aangesteld door de 

algemene vergadering, te weten de raad van beheer en de syndicus. Mede-eigendom zou 

transparanter en democratischer werken mochten de mede-eigenaars zich harder inzetten voor 

het beheer van hun gebouw. 

Aangezien de mede-eigenaars er zich toe verbinden in hetzelfde gebouw te leven, dienen zij 

zich gematigd op te stellen, zonder daarom af te zien van hun legitieme rechten en belangen.  

Zij moeten er zich bewust van zijn dat zij, op de vergadering of elders, geen woorden in de 

mond mogen nemen die kwetsend, beledigend of zelfs dreigend kunnen zijn voor andere 

mede-eigenaars of de syndicus, als zij niet het risico van een correctionele veroordeling willen 

lopen. Het leven in mede-eigendom houdt in dat iedereen de overeengekomen regels naleeft 

en een bepaalde modus vivendi in acht neemt.”
353

    

De wetgever is zich ervan bewust dat, om de mede-eigendom te doen werken, mede-eigenaars willig 

moeten zijn om mee te werken. Echter zijn in de huidige wetgeving geen maatregelen terug te vinden 

om dit te ondersteunen. Er zijn geen specifieke bepalingen in de nieuwe Appartementswet terug te 

vinden die de vereniging toelaat op te treden tegen een hinderende mede-eigenaar of een eigenaar in 

financiële problemen aan te pakken.
354

 En opnieuw laat de wetgever na om een bepaling inzake 

afbraak in te voeren, waar de nieuwe Appartementswet hem nochtans de perfecte mogelijkheid toe 

bood.  

144. De media aandacht bracht de wetgever ertoe een respons te formuleren op de kritiek vanuit de 

praktijk.
355

 Minister Geens formuleerde recent een voorstel gericht op een vlotter verloop van het 

samenleven. In mijn definitie van het begrip ‘vlotter verloop’ betekent dit een beheersregeling waar 

zowel de belangen van de individuele eigenaar als deze van de gemeenschap in balans zijn en er 

voldoende instrumenten voorhanden zijn om deze balans te behouden. In dit voorstel kiest de 

wetgever volop voor de gemeenschap, door het werk van de syndicus heel wat ongecompliceerder te 

maken. Hoogstwaarschijnlijk is het in de ogen van de wetgever zo dat de noodzaak van flatgebouwen 

als een oplossing voor het huisvestingsprobleem te groot is en daarom eerder voorrang moet worden 
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gegeven aan het voortbestaan en het deugdelijk werken van deze constructies, dan aan de bescherming 

van het eigendomsrecht. Met elke nieuwe stap in de wetgeving gaat de bescherming van het 

individuele eigendomsrecht er namelijk op achteruit: In het nieuwe voorstel wordt gesleuteld aan de 

meerderheden en in de Nieuwe Appartementsrecht ging de wetgever al duidelijk in tegen rechtspraak 

die in het voordeel van de mede-eigenaar besliste, met de uitbreiding van de bevoegdheid van de 

algemene vergadering met artikel 577-7, § 1, 1°, e BW, dat rechtlijnig ingaat tegen de  uitspraak van 

het Hof van Cassatie.
356

 Dit gaat hand in hand met de algemene tendens in de rechtsleer om meer en 

meer de relativiteit van het eigendomsrecht te aanvaarden.
357

 

 

145. In de nota van minister Geens worden verschillende beleidsaanbevelingen gemaakt, die 

steunen op vier krachtlijnen.
358

  

Een eerste krachtlijn is de flexibilisering van de werking van de vereniging van mede-eigenaars en 

haar organen. De gekwalificeerde meerderheden worden versoepeld. Om een blokkering van een 

beslissing over de sloop van het gebouw in de toekomst te vermijden wordt afstand gedaan van de 

eenparigheidsvereiste (onder strikte voorwaarden). Verder versoepelt de wetgever het begrip 

‘unanimiteit’. Onder de huidige wetgeving wordt onder unanimiteit begrepen een akkoord van alle 

mede-eigenaars ongeacht of ze aanwezig zijn op de algemene vergadering of niet. De beleidsnota past 

dit aan. Als op een eerste algemene vergadering de beslissing geen unanimiteit vindt, zal een tweede 

vergadering kunnen worden georganiseerd waar slechts nog unanimiteit onder de aanwezige mede-

eigenaars moet worden nagestreefd om de beslissing goed te keuren. Onder het motto van 

flexibilisering wordt daarnaast een nieuwe wettelijke figuur geïntroduceerd, een voorlopige 

bewindvoerder die kan worden aangesteld bij een geïmmobiliseerde vereniging. Verder wordt een 

mede-eigenaar beperkt in zijn mogelijkheid om beslissingen van de algemene vergadering aan te 

vechten bij de rechter. De termijn waaronder de mede-eigenaar dit kan doen zal worden beperkt tot 

twee maanden na de kennisname en maximaal vier maanden na de algemene vergadering waarop de 

bewuste beslissing werd genomen.  

Een tweede krachtlijn is de optimalisering van de efficiëntie. Het oprichten van een verplicht 

reservefonds in de vereniging kadert in deze doelstelling. De kosten die ten laste worden gelegd van  

de mede-eigenaars (omwille van herstellingen of renovatie) kunnen zo worden gegradualiseerd. Ze 

betalen periodiek bijdragen om het reservekapitaal op te bouwen. Dit vermindert de kans dat mede-

eigenaars worden geconfronteerd met plotse bijdragen in de lasten die zij financieel niet kunnen 
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dragen. De beleidsnota suggereert een criterium dat gebruikt kan worden om het noodzakelijke op te 

bouwen reservekapitaal te begroten. Verder wordt een wettelijke basis gecreëerd om schadebedingen 

en sancties op te nemen in de statuten. Dit kan het probleem van insolvente en niet-betalende mede-

eigenaars opvangen.  

De derde krachtlijn richt zich op de herbalancering van de mede-eigendom. Hierbij wil de wetgever 

het ‘betaler beslist’-principe versterken. Dit is voordelig voor elke mede-eigenaar. De mede-eigenaar 

die de kosten moet dragen beslist en de mede-eigenaar die de kosten niet moet dragen krijgt geen 

beslissingsbevoegdheid meer.  

Een vierde krachtlijn doelt op de verduidelijking van het mede-eigendom statuut en wil de 

rechtsonzekerheid opvangen.        

146. Mijns inziens bevat de beleidsnota potentieel om het gebrek aan te pakken. De wetgever is 

zich ervan bewust dat de vereniging middelen nodig heeft om de collectiviteit te gaan beschermen. 

Echter gebeurt dit niet altijd op de beste manier en zeker niet uitputtend. Een voorbeeld is het gebrek 

aan sanctiemaatregelen voor nalatige mede-eigenaars. De wetgever kan nog heel wat verder gaan dan 

de maatregelen die nu zijn voorgesteld in de beleidsnota. De wetgever moet wel opletten dat de mede-

eigenaar plots helemaal in de kou komt te staan. Daar schuilt het gevaar van een juridisch antwoord op 

deze problematiek: ten eerste kan de wetgeving teveel gaan overhellen in de richting van één van de 

belangengroepen, ten tweede bestaat de kans op overregulering wat de mogelijkheid tot soepelheid en 

flexibiliteit in gevaar brengt.
359

  

DEEL 5. CONCLUSIE 

147. Preliminair werden het begrip corporate governance en het wettelijk kader inzake 

appartementsmede-eigendom behandeld. Een duidelijk inzicht in deze twee aspecten is noodzakelijk 

om een goed begrip van dit eindwerk te ondersteunen. 

 

148. De vraag is of deze twee concepten, corporate governance en de appartementsmede-eigendom, 

nuttig verenigd kunnen worden. Corporate governance is een leer ontwikkeld om een antwoord te 

bieden op enkele uitdagingen in het vennootschapsrecht. Elke speler in het vennootschapsrecht treedt 

op in het rechtsverkeer in het kader van zijn eigen belang. Een vennootschap werkt maar als deze 

belangen in balans zijn. De corporate governance theorie is erop gericht om een deugdelijk bestuur 

binnen de vennootschap te installeren waar rekening wordt gehouden met elk belang. De vraag is of de 

appartementsmede-eigendom voor dezelfde uitdagingen komt te staan als een vennootschap. Na een 
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vergelijking van de beheerstructuur, viel te concluderen dat dezelfde agency conflicten in de mede-

eigendom zijn terug te vinden.  

 

149. Echter wordt de appartementsmede-eigendom geconfronteerd met een vierde conflict, 

opnieuw een belangenconflict: Enerzijds wordt een individuele mede-eigenaar geconfronteerd met de 

algemene vergadering die de collectiviteit, de vereniging, vertegenwoordigt. Deze collectiviteit 

bepaalt mee hoe het eigendomsrecht van de individuele mede-eigenaar wordt vormgegeven, een recht 

dat vermogensrechtelijk nog altijd aan de mede-eigenaar toekomt. Anderzijds wordt de gemeenschap 

geconfronteerd met individuele mede-eigenaars, die het gemeenschapsleven en het beleid van de 

gemeenschap kunnen verstoren. Dat dit conflict realiteit en actueel is, werd aangetoond met een 

overzicht van rechtspraak en de aandacht in de media hieraan besteed.    

 

150. Dit conflict is mijns inziens terug te brengen tot twee aspecten: Conflicten tussen mede-

eigenaars zijn een logisch gevolg van het samenleven. Veel ontsnappen is daar niet aan. Een tweede 

aspect is het concept van rechtspersoonlijkheid dat bijdraagt tot de groeiende frustraties in de mede-

eigendom. Rechtspersoonlijkheid werd ingevoerd om het beheer van het appartementscomplex beter te 

kunnen begeleiden. Of het nu wel of niet een noodzakelijk stap was, laat ik in het midden. Vast zullen 

er ook heel wat problemen zijn ontweken door het invoeren van rechtspersoonlijkheid. Het unieke 

karakter van de mede-eigendom als rechtspersoon verklaart waarom het effect van een algemene 

vergadering zoveel ingrijpender is voor de mede-eigenaar dan het effect van de algemene vergadering 

voor aandeelhouders in vennootschappen. 

 

151. Nu vastgesteld is dat de drie klassieke agency conflicten en een uniek mede-eigendomsconflict 

heel wat moeilijkheden uitlokken in de mede-eigendom, is een passend antwoord op deze 

problematiek noodzakelijk. Een probleem kan makkelijk worden opgelost door de oorzaak van het 

probleem te elimineren. Kan men de klok twintig jaar terugdraaien en de rechtspersoonlijkheid van de 

vereniging van mede-eigenaars terug gaan ontnemen? Dit is een onmogelijke (en ook geen gewenste) 

oplossing.  De huidige tendens is om het rechtspersoonlijk karakter van de mede-eigendom nog verder 

te gaan versterken. Voor het appartementscomplex in zijn geheel is dit optimaal gezien 

gemeenschappelijke belangen vanuit een collectieve structuur eenmaal rationeler worden verdedigd.
360

 

Voor de individuele deelnemers in de structuur kan dit nefast zijn. Hun eigendomsrecht zal maar al te 

vaak aan het kortste eind trekken. Maar in deze huidige maatschappij, waar solidariteit, gemeenschap 

en collectiviteit populaire begrippen zijn, is dit misschien wel te verwachten. Zelfs het 
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eigendomsrecht, in feite de grondslag van de appartementsstructuur, wordt meer en meer solidaristisch 

ingevuld.
361

  

 

152. Er moet dus binnen de huidige structuur van de mede-eigendom worden gewerkt om de 

problematiek aan te pakken. En hier treedt het belang van het concept ‘corporate governance’ op de 

voorgrond. De balans tussen de mede-eigenaars en de collectiviteit moet in evenwicht worden 

gehouden, verstoringen van de balans moeten worden hersteld. Hiertoe kan een corporate governance 

beleid bijdragen, door een deugdelijk bestuur in de vereniging te installeren dat met alle belangen in 

de mede-eigendom rekening houdt. Verschillende maatregelen vervolledigen zo’n beleid. Welke 

maatregelen dit zijn, werd hierboven gedetailleerd besproken. Deze zijn al dan niet in het Belgische 

recht terug te vinden.  Er is een noodzaak om deze op korte termijn te installeren, gezien de 

crisissituatie in het appartementsrecht waar de media blijk van geeft. Maar een aanpak van de 

problematiek op lange termijn is hoe dan ook broodnodig.  

 

153. De wetgever staat voor de keuze: zelf gaan reguleren of de ruimte en de mogelijkheid aan de 

statuten geven om probleemsituaties te kunnen aanpakken. De dynamische rol die de statuten kunnen 

spelen mag niet worden onderschat. Het feit dat er wordt gewerkt in het appartementsrecht met 

statuten biedt de mogelijkheid om wettelijke regulering deels te ontwijken en de vrijheid te geven aan 

elk complex om het beleid naar hun voorkeur vorm te geven. In de statuten is men dus niet gebonden 

aan wettelijke bepalingen, die noch van openbare orde, noch van dwingend recht zijn.
362

 De rechten en 

plichten van de mede-eigenaar worden beschreven in de statuten. Vaak ontbreken echter degelijke 

sanctioneringmechanismen wanneer deze niet worden nageleefd. Mogelijke voorgestelde sancties zijn 

de genotsuitzetting of de schorsing van het stemrecht. Belangrijk is wel dat voldoende waarborgen 

beschikbaar zijn ter bescherming van het eigendomsrecht van elke mede-eigenaar. In Nederland biedt 

men drie dergelijke waarborgen, die ook binnen de Belgische rechtssfeer idealiter ingevoerd moeten 

worden. Ten eerste zullen het enkel ernstige en grondige redenen zijn die de gebruiksontzegging en de 

schorsing kunnen verantwoorden. Ten tweede zal de vereniging van mede-eigenaars de nodige 

formele procedure moeten volgen, waaronder de voorafgaande verplichting tot het geven van een 

waarschuwing zodat de eigenaar op een degelijke manier van de ontzegging of de schorsing wordt 

verwittigd. Ten derde zal steeds de toegang tot de rechter open moeten staan om de beslissing van de 

algemene vergadering tot de genotsontzegging of de schorsing aan te vechten.
363

  De schorsing van het 

stemrecht, de ontzegging uit het genot of de verplichting tot verhuren van de kavel (door een huurder 
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die de algemene vergadering zelf heeft goedgekeurd)
364

 zijn efficiënte maatregelen, die verder ook 

druk zetten op de mede-eigenaars tot navolging van de statutaire bepalingen en tot deugdelijk gedrag. 

 

154. De beleidsnota van minister Geens doet een poging om de problematiek aan te pakken, maar 

biedt maar halve oplossingen. Enkel het reservefonds en de regulering van de sloopbeslissing bieden 

wat potentieel. De weg is dus nog lang.   

 

155. Misschien valt het te onderzoeken of er geen alternatieven zijn voor het appartementsrecht, 

gezien het aantal complexe problemen waarmee de appartementsmede-eigendom vandaag wordt 

geconfronteerd. Als we een volwaardig alternatief willen zoeken, moet dit alternatief aan dezelfde 

behoeften beantwoorden als het appartementsrecht deed in 1924. De schaarste van woningen en het 

ruimtegebrek in België bracht de wetgever ertoe om na te denken over ‘volume-eigendom’ of 

‘verdiepingseigendom’. Hier worden eigendommen gestapeld en krijg elke eigenaar een 

eigendomsrecht op het volume, dat in lengte, breedte en diepte is begrensd. Het appartementsrecht was 

één antwoord. De vraag is echter of het Belgische recht voldoende andere juridische instrumenten 

heeft ontwikkeld om aan deze volume-eigendom een nieuwe invulling te geven (gegeven de 

voortdurende problematiek in het appartementsrecht). Is er een ander recht voorhanden die een nuttig 

kader biedt om er een meervoudig grondgebruikrecht op te staven? Dit is een vraag voor een ander 

onderzoek.   

 

156. Graag sluit ik af met het volgende: Initieel leek het voor mij belangrijk aan te tonen dat in de 

appartementsmede-eigendom voldoende waarborgen moesten worden ingebouwd ter bescherming van 

het individuele eigendomsrecht. Op het eerste zicht leek het zo dat een individuele eigenaar namelijk 

sterk kon lijden onder het beleid van de vereniging, zonder dat hij daar veel kon tegen doen. Na het 

schrijven van deze thesis ben ik hierop teruggekomen. Mijns inziens biedt de mede-eigendom vandaag 

voldoende mogelijkheden aan de eigenaar om het beleid van een vereniging die flagrante inbreuken 

pleegt op het individuele eigendomsrecht aan te klagen (voornamelijk door het beroep op de rechter). 

Echter is het de mede-eigendom zelf die in de kou blijft staan. Ik heb meermaals aangehaald dat het 

Belgische woonmilieu dringend hervormd moet worden. De appartementsmede-eigendom sluit aan op 

de nieuwe eisen waaraan het woonklimaat moet beantwoorden (klein en compact). Een probleem mag 

echter niet worden opgelost worden met een ander probleem (namelijk een niet werkende mede-

eigendom). Daarom beëindig ik deze korte monoloog met een oproep naar de overheid: De 

amendementen van minister Geens gaan de goede weg op, maar de mogelijkheden zijn zeker niet 
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uitgeput. Benut deze hervorming optimaal, niet alleen om het zakenrecht nieuw leven in te blazen, 

maar om tegelijk ook het Belgische woonbeleid een duwtje in de rug te geven.          
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