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REGLEMENT VAN INTERNE ORDE 

VME RESIDENTIE Talmar II 

Ondernemingsnr. 0828.770.968 
 

A. REGELS MBT DE ORGANISATIE, BEVOEGDHEDEN EN WERKWIJZE VAN DE ALGEMENE 

VERGADERING – SYNDICUS – 15DAAGSE PERIODE – (COLLEGE VAN) COMMISSARIS VAN DE 

REKENINGEN – RAAD VAN MEDE-EIGENDOM – INZAGE MEDE-EIGENAAR – PRIVACY   

 
Artikel 1. WERKWIJZE VAN DE ALGEMENE VERGADERING  

  

Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel op fysieke wijze of, 

indien de bijeenroeping daarin voorziet, vanop afstand aan de beraadslagingen.  

 
In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel of ingeval de eigendom van een 

privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, 

wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst 

totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn. Wanneer één van de 

belanghebbenden en zijn wettelijke of conventionele vertegenwoordiger niet kunnen deelnemen aan 

de aanwijzing van een lasthebber wijzen de andere belanghebbenden rechtsgeldig een lasthebber aan. 
Deze laatste wordt opgeroepen voor de algemene vergaderingen, oefent het recht van deelname aan 

de beraadslagingen ervan uit en ontvangt alle documenten die afkomstig zijn van de vereniging van 
mede-eigenaars. De belanghebbenden delen de syndicus schriftelijk de identiteit van hun lasthebber 

mee.  

 

De syndicus houdt jaarlijks een algemene vergadering tijdens de vastgelegde periode tussen 15/11 en 

30/11 of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden 

genomen. Tevens houdt de syndicus een algemene vergadering op verzoek van één of meer mede-

eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Dit 

verzoek wordt bij aangetekende zending aan de syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de 

ontvangst van het verzoek de bijeenroeping verzendt aan de mede-eigenaars. Wanneer de syndicus 

geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft 

ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen.  
 

Bij gebrek aan een syndicus kan de raad van mede-eigendom of, bij gebreke daarvan, de voorzitter van 

de laatste algemene vergadering of, bij gebreke daarvan, één of meer mede-eigenaars die ten minste 

een vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten, de algemene vergadering 

bijeenroepen teneinde een syndicus aan te wijzen. 

 
 

Artikel 2. BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
 



www.syncura.be 

2 

 

VM Vastgoedbeheer BV  
Kortrijksesteenweg 1174 – 9051 Sint-Denijs-Westrem 

RPR 0437.396.556 
 

Verzekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid en Borgstelling: nv AXA Belgium met polisnummer 730.390.160.  
  BIV 511088 - BIV 200957 -  BIV 504722 - ING 390-0638403-04  

 

De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, 

alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd. De 
syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars of van 

de raad van mede-eigendom, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in dit reglement van 
interne orde bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden. Kunnen 

die punten evenwel niet op de agenda van die vergadering worden geplaatst, rekening houdend met 

de datum waarop de syndicus het verzoek daartoe heeft ontvangen, dan worden ze op de agenda van 
de daaropvolgende algemene vergadering geplaatst. 

 

De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten 
kunnen worden geraadpleegd.  

 
De bijeenroeping geschiedt bij een aangetekende zending, tenzij de geadresseerden individueel, 

uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een ander communicatiemiddel te 

ontvangen. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik 
van de verzending gekende adres, worden geacht geldig te zijn. De administratieve kosten voor de 

oproeping voor de algemene vergadering komen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars. 

 

Behalve in spoedeisende gevallen wordt de bijeenroeping ten minste vijftien dagen vóór de datum van 

de vergadering ter kennis gebracht.  
 

Artikel 3. VOORZITTER EN SECRETARIS 
 

De algemene vergadering wordt door een mede-eigenaar voorgezeten. De voorzitter ‘leidt’ de 

vergadering naar vorm, procedure, verloop en orde, terwijl de syndicus de inhoudelijke taken invult. 

 

Bij ontstentenis van een kandidaat of indien de algemene vergadering na twee stemronden niet tot de 
aanduiding van deze bureauleden kan overgaan, wordt van rechtswege voorzitter van de vergadering, 

de persoonlijk aanwezige mede-eigenaar die het grootst aantal aandelen in de gemeenschappelijke 

delen bezit, en, indien verscheidene mede-eigenaars eenzelfde aantal aandelen bezit, de oudste van 
hen in jaren. 

 

Naast de aanstelling van een voorzitter moet tevens een secretaris van de vergadering worden 

aangesteld. De algemene vergadering kan met de vereiste meerderheid beslissen om de syndicus aan 
te duiden als secretaris.  

 

Artikel 4. AANWEZIGHEIDSVEREISTE OP DE ALGEMENE VERGADERING  
 

De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene 
vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover 

zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.  
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Niettemin beraadslaagt de algemene vergadering ook rechtsgeldig wanneer de mede-eigenaars die 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn aan het begin van de algemene vergadering, meer dan drie vierde 
van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen.  

 

Indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken 

van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van mede-eigendom waarvan ze houder zijn. 

 

Artikel 5. BIJSTAND OP DE ALGEMENE VERGADERING  
 

Een mede-eigenaar kan zich laten bijstaan door één persoon op voorwaarde dat hij de syndicus ten 

minste vier werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering daarvan bij aangetekende zending 

in kennis stelt. Deze persoon mag tijdens de algemene vergadering de discussie niet leiden, noch ze 
monopoliseren. 

 

Artikel 6. VOLMACHTEN OP DE ALGEMENE VERGADERING  
 

Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de 
algemene vergadering.  

 

Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door haar in dienst is genomen 

of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet 

persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen over de opdracht 

die hem werd toevertrouwd. De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-eigenaar optreden op 

een algemene vergadering, niettegenstaande zijn recht, wanneer hij mede-eigenaar is, om in die 

hoedanigheid deel te nemen aan de beraadslagingen van de vergadering.    

 

De volmacht vermeldt de naam van de lasthebber.  

 

De volmacht kan algemeen of specifiek zijn en mag slechts gelden voor één algemene vergadering, 
tenzij gebruik wordt gemaakt van een algemene of specifieke notariële volmacht. Een volmacht 

verleend voor een algemene vergadering geldt ook voor de algemene vergadering die georganiseerd 

wordt omdat voor de eerste algemene vergadering het quorum niet werd bereikt, tenzij anders 
bepaald.  

 

Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lastgever of lasthebber, voor een groter aantal 

stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-

eigenaars beschikken.  

 

Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden. Een lasthebber mag evenwel meer dan drie 

volmachten krijgen als het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn 
volmachtgevers niet meer dan 10 % bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle 

kavels van de mede-eigendom. 
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Artikel 7. STEMMING OP DE ALGEMENE VERGADERING  
 

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

gemeenschappelijke delen.  

 

Wanneer het reglement van mede-eigendom de lasten van een gemeenschappelijk deel van het 
gebouw of van de groep van gebouwen uitsluitend ten laste legt van bepaalde mede-eigenaars, nemen 

enkel die mede-eigenaars deel aan de stemming op voorwaarde dat die beslissingen het 

gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom niet in het gedrang brengen. Elk van hen stemt 
met een aantal stemmen naar evenredigheid van zijn aandeel in voornoemde lasten. 

 

De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de 

stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist.  

 

Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige 

stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen. 
 

Artikel 8. BEVOEGDHEDEN & MEERDERHEDEN OP DE ALGEMENE VERGADERING  
 

De algemene vergadering beslist:  

1° bij meerderheid van twee derde van de stemmen:   

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

van de gemeenschappelijke gedeelten betreft, onverminderd artikel 3.85, §2 NBW;  

b) over alle werken betreffende de gemene delen, met uitzondering van de wettelijk opgelegde 

werken en de werken tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer, waartoe kan 

worden besloten bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde mede-eigenaars, onverminderd artikel 3.89, §5, 2° NBW;  

c) over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, 

behalve voor de in artikel 3.89, §5, 2°, bedoelde daden;  

d) 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.   

e) over het geven van opdrachten of verlenen van bevoegdheidsdelegatie aan de leden van de 

raad van mede-eigendom. Deze opdracht of bevoegdheidsdelegatie mag slechts betrekking 

hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar. 

Deze beslissing wijzigt geenszins de verdeling van de kosten voor deze werken over de mede-

eigenaars.  

2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:  
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a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling 

van de lasten van de mede-eigendom;  

b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan;  

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

geval van gedeeltelijke vernietiging;  

d) over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te 

worden;  

e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen. Dit omvat ook 

de wijziging van de zakelijke gebruiksrechten ten voordele van één mede-eigenaar op de 

gemene delen, op voorwaarde dat dit gemotiveerd wordt door het rechtmatig belang van de 

vereniging van mede-eigenaars, in voorkomend geval tegen betaling van een vergoeding in 

verhouding tot de schade die zulks mocht veroorzaken;  

f) over de wijziging van de statuten in functie van artikel 3.84, 4de lid NBW;  

g) over de verdeling van een kavel of over de volledige of gedeeltelijke vereniging van twee of 

meer kavels.  

h) onder voorbehoud van artikel 3.92, § 1, zesde lid NBW, over de volledige afbraak en de 

volledige heropbouw van het gebouw om redenen van hygiëne of veiligheid of wanneer de 

kostprijs voor de aanpassing van het gebouw aan de wettelijke bepalingen buitensporig zou 

zijn. In dit geval kan een mede-eigenaar tegen vergoeding afstand doen van zijn kavel ten 

gunste van de andere mede-eigenaars, indien de waarde van de kavel lager is dan het aandeel 

dat hij moet betalen in de totale kosten van de werken. Bij gebrek aan overeenstemming 

wordt de vergoeding door de rechter vastgesteld op basis van de actuele marktwaarde van de 

betrokken kavel, zonder rekening te houden met de beslissing van de algemene vergadering.  

In geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging, worden de vergoedingen die in de plaats 

komen van het vernietigde onroerend goed bij voorrang aangewend voor de heropbouw 

ervan, indien daartoe beslist wordt. 

Onverminderd de vorderingen ingesteld tegen de mede-eigenaar, de bewoner of de derde, 

die aansprakelijk is voor het schadegeval, zijn de mede-eigenaars verplicht in geval van 

heropbouw of herstel bij te dragen in de kosten, naar evenredigheid van hun aandeel in de 

mede-eigendom. 

i) over de beslissing om het verplichte reservekapitaal niet aan te leggen. 

 

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

verdeling van de aandelen van mede-eigendom middels de overlegging van een verslag zoals bepaald 

in artikel 3.85, § 1, tweede lid NBW.  

Wanneer de algemene vergadering echter, met de door de wet vereiste gekwalificeerde meerderheid, 

besluit tot de werken, de verdeling of de vereniging van kavels of daden van beschikking, kan zij, met 

dezelfde gekwalificeerde meerderheid, beslissen over de wijziging van de verdeling van de aandelen 

van mede-eigendom in geval die wijziging noodzakelijk is.  

Wanneer tot oprichting van deelverenigingen beslist wordt bij de door de wet vereiste meerderheid, 

kan de wijziging van de aandelen van de mede-eigendom die ingevolge deze wijziging noodzakelijk is, 

door de algemene vergadering bij dezelfde meerderheid worden beslist.  
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De algemene vergadering beslist eveneens met eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars 

over de volledige afbraak en heropbouw van het gebouw, wanneer de redenen hierboven vermeld in 

paragraaf 1, 2°, h), ontbreken. 

Wanneer de wet eenparigheid van alle mede-eigenaars voorschrijft en die in de algemene vergadering 

niet wordt bereikt door de afwezigheid van een of meerdere mede-eigenaars, zal er een nieuwe 

algemene vergadering bijeenkomen na een termijn van minstens dertig dagen waarin de betrokken 

beslissing met eenparigheid van stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars 

kan worden genomen.  

Artikel 9. DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING  
 

De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene 
vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die 

tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden.  

 

Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de 

algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op 

dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.  

 

De syndicus neemt binnen dertig dagen na de algemene vergadering de beslissingen bedoeld in de 
paragrafen 10 en 11 op in het register bedoeld in artikel 3.93, §4 NBW, en bezorgt die binnen diezelfde 

termijn aan elke titularis van een zakelijk recht op een kavel die, in voorkomend geval krachtens artikel 

3.87, § 1, tweede lid NBW, stemrecht heeft in de algemene vergadering, en aan de andere syndici. Als 

een van hen het proces-verbaal niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, brengt hij de 

syndicus daarvan schriftelijk op de hoogte. 

 

Artikel 10. MEDEDINGING  
 

Op de Algemene Vergadering werd volgend bedrag vastgelegd van de opdrachten en contracten vanaf 

hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 3.89, §5, 2° NBW, bedoelde daden (zijnde 

alle bewarende maatregelen en alle daden van voorlopig beheer): € 2 500 

Voor opdrachten en contracten boven dit bedrag zal de syndicus meerdere kostenramingen 

voorleggen, op grond van een vooraf opgemaakt bestek. 

 
 

Artikel 11. DE SYNDICUS 
 

11.1  Aanstelling van de syndicus  

  

De syndicus wordt benoemd door de algemene vergadering of, bij ontstentenis daarvan, bij beslissing 

van de rechter, op verzoek van iedere mede-eigenaar of van iedere belanghebbende derde.   

  

De bepalingen die de verhouding regelen tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars en 

de daaraan gekoppelde vergoeding, staan in een schriftelijke overeenkomst. Die overeenkomst omvat 



www.syncura.be 

7 

 

VM Vastgoedbeheer BV  
Kortrijksesteenweg 1174 – 9051 Sint-Denijs-Westrem 

RPR 0437.396.556 
 

Verzekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid en Borgstelling: nv AXA Belgium met polisnummer 730.390.160.  
  BIV 511088 - BIV 200957 -  BIV 504722 - ING 390-0638403-04  

 

met name de lijst van de forfaitaire prestaties en de lijst van de aanvullende prestaties en de daaraan 

verbonden vergoedingen. Een niet-vermelde prestatie kan geen aanleiding geven tot vergoeding 
behoudens beslissing van de algemene vergadering.  

Het mandaat van de syndicus mag niet langer zijn dan drie jaar, maar kan worden hernieuwd door een 
uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Het feit dat het mandaat van de syndicus niet 

wordt vernieuwd, geeft op zich geen aanleiding tot een vergoeding.   

 
Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, kan hij geen 

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

  

Een uittreksel uit de akte betreffende de aanstelling of benoeming van de syndicus wordt binnen acht 

dagen te rekenen van de datum waarop zijn opdracht een aanvang neemt, op onveranderlijke wijze 

en zodanig dat het op ieder tijdstip zichtbaar is, aangeplakt aan de ingang van het gebouw waar de 
zetel van de vereniging van mede-eigenaars gevestigd is.   

 
Behalve de datum van de aanstelling of de benoeming, bevat het uittreksel de naam, de voornamen, 

het beroep en de woonplaats van de syndicus, of indien het gaat om een vennootschap, haar 

rechtsvorm, haar naam, haar maatschappelijke zetel, alsmede haar ondernemingsnummer indien de 
onderneming ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.  

Het uittreksel moet worden aangevuld met alle andere aanwijzingen die het iedere belanghebbende 

mogelijk maken onverwijld met de syndicus in contact te treden, met name de plaats waar het 
reglement van interne orde en het register met de beslissingen van de algemene vergadering kunnen 

worden geraadpleegd. De aanplakking van het uittreksel moet geschieden door toedoen van de 
syndicus, op kosten van de Vereniging van Mede-eigenaars.  

 

Indien de betekening niet kan worden gedaan overeenkomstig artikel 35 van het Gerechtelijk 

Wetboek, geschiedt zij overeenkomstig artikel 38 van dit Wetboek. De brief bedoeld in artikel 38, § 1, 

derde lid, moet dan aan de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de syndicus worden gericht.  

  

11.2 Takenpakket van de syndicus  
  

De syndicus heeft tot opdracht:   

 
1. de beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen, uit te voeren en te laten 

uitvoeren; 
2. alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen; 
3. het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars te beheren overeenkomstig artikel 3.86, 

§ 3 NBW; 
4. de vereniging van mede-eigenaars, zowel in rechte als voor het beheer van de 

gemeenschappelijke zaken, te vertegenwoordigen. Behoudens andersluidende bepalingen, 
wordt aangetekende briefwisseling, op straffe van nietigheid, geadresseerd aan de 
woonplaats, of bij ontstentenis daarvan, aan de verblijfplaats of de maatschappelijke zetel van 
de syndicus en aan de zetel van de vereniging van mede-eigenaars; 
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5. de lijst van de schulden bedoeld in artikel 3.94, § 2 NBW , over te leggen binnen dertig dagen 
te rekenen van het verzoek van de notaris; 

6. aan elke persoon, die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar 
die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, de datum van de vergaderingen mede 
te delen om hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking tot 
de gemeenschappelijke gedeelten te formuleren. Deze zullen als zodanig aan de vergadering 
worden medegedeeld. De mededeling wordt aangeplakt op een goed zichtbare plaats in de 
gemeenschappelijke delen van het gebouw. 

7. indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, binnen een termijn 
van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van 
het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste 
algemene vergadering te overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij 
beheerde, van elk schadegeval, van een historiek van de rekening waarop de schadegevallen 
zijn vereffend, alsmede van de stukken die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan 
elke som die niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom terug te vinden is; 

8. een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt, alsook het 
bewijs van die verzekering te leveren; in geval van een mandaat om niet, wordt die verzekering 
aangegaan op kosten van de vereniging van mede-eigenaars; 

9. het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle niet-private documenten 
of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn bepaald bij het reglement 
van interne orde, of door de algemene vergadering; 

10. desgevallend, het postinterventie-dossier te bewaren op de wijze die door de Koning is 
vastgesteld; 

11. ten behoeve van de in artikel 3.88, § 1, 1°, c) NBW, bedoelde mededinging meerdere 
kostenramingen over te leggen, op grond van een vooraf opgemaakt bestek; 

12. aan de gewone algemene vergadering een evaluatierapport voor te leggen in verband met de 
overeenkomsten voor geregeld verrichte leveringen; 

13. de algemene vergadering vooraf om toestemming te verzoeken voor alle overeenkomsten 
tussen de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus, diens aangestelden, naaste 
familieleden, bloedverwanten of aanverwanten tot en met de derde graad, dan wel die van 
zijn of haar echtgeno(o)t(e) tot in dezelfde graad; hetzelfde geldt voor de overeenkomsten 
tussen de vereniging van mede-eigenaars en een onderneming waarvan de hierboven 
vermelde personen eigenaar zijn of in het kapitaal waarvan ze een aandeel bezitten, een 
onderneming waarin zij directiefuncties of toezichthoudende functies bekleden, dan wel een 
onderneming waarbij zij als loontrekkende in dienst zijn of waarin zij zijn aangesteld; indien de 
syndicus een rechtspersoon is, mag hij, zonder daartoe specifiek te zijn gemachtigd bij wege 
van een beslissing van de algemene vergadering, geen overeenkomst voor rekening van de 
vereniging van mede-eigenaars sluiten met een onderneming die direct of indirect een aandeel 
bezit in zijn kapitaal; 

14. de lijst en de persoonsgegevens bij te werken van wie gerechtigd is deel te nemen aan de 
beraadslagingen van de algemene vergadering, en de mede-eigenaars op hun eerste verzoek 
en de notaris indien hij de syndicus hiertoe verzoekt in het kader van de overschrijving van 
akten die overeenkomstig artikel 3.30 in de registers van het bevoegde kantoor van de 
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie worden overgeschreven, de naam, 
het adres, de aandelen en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars te 
bezorgen; 
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15. de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars te voeren op een duidelijke, 
nauwkeurige en gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning op te stellen minimum 
genormaliseerd rekeningenstelsel. Elke mede-eigendom die met uitzondering van de kelders, 
de garages en de parkeerplaatsen minder dan twintig kavels omvat, mag een vereenvoudigde 
boekhouding voeren die ten minste een weerspiegeling is van de ontvangsten en uitgaven, 
van de toestand van de kasmiddelen, alsook van de mutaties van beschikbare middelen in 
contant geld of op de rekeningen, van het bedrag van het werkkapitaal en het reservekapitaal 
bedoeld in artikel 3.86, §3,  tweede en derde lid NBW, van de schuldvorderingen en de 
schulden van de mede-eigenaars; 

16. de begrotingsraming voor te bereiden voor de lopende uitgaven voor het onderhoud, de 
werking en het beheer van de gemeenschappelijke delen en de gemeenschappelijke uitrusting 
van het gebouw, alsook een begrotingsraming voor te bereiden voor de buitengewone te 
verwachten kosten; die begrotingsramingen worden jaarlijks ter stemming voorgelegd aan de 
vereniging van mede-eigenaars; zij worden toegevoegd aan de agenda van de algemene 
vergadering die over die begrotingen moet stemmen. In voorkomend geval plaatst de syndicus 
de in de komende jaren te plannen buitengewone werken op de agenda van de algemene 
vergadering. 

 
11.3  Aansprakelijkheid syndicus   

 

De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer; hij kan zijn bevoegdheid niet overdragen dan 

met de toestemming van de algemene vergadering en slechts voor een beperkte duur of voor 

welomschreven doeleinden. 
 

De algemene vergadering kan steeds de syndicus ontslaan. Zij kan hem eveneens, indien zij dit 

wenselijk acht, een voorlopig syndicus toevoegen voor een welbepaalde duur of voor welbepaalde 

doeleinden. Evenwel kan enkel de rechter de gerechtelijk benoemde syndicus ontslaan bij vonnis. 

 
Bij verhindering of in gebreke blijven van de syndicus kan de rechter, voor de duur die hij bepaalt, op 

verzoek van iedere mede-eigenaar een voorlopig syndicus aanwijzen. 

 

De syndicus moet door de verzoeker in het geding worden geroepen. 

 
Binnen eenzelfde vereniging van mede-eigenaars mag een syndicus niet tegelijkertijd lid van de raad 

van mede-eigendom of commissaris van de rekeningen zijn. 

 
 

Artikel 12. RAPPEL-/INVORDERINGSPROCEDURE 

 De afrekeningen (openstaande saldi) dienen toegekomen te zijn op de rekening van de Vereniging 

uiterlijk 30 dagen nà de datum van de goedkeuring van de rekeningen door de algemene 

vergadering/voorzitter/rekencommissaris/raad van mede-eigendom.  

De voorschotten dienen toegekomen te zijn op de rekening van de Vereniging uiterlijk 30 dagen na 
verzenddatum van de aanvraag tot betaling.  

Na het verstrijken van deze periode wordt er kosteloos een eerste betalingsnazicht verzonden.  
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Indien na het verstrijken van de vervaldatum vermeld op het betalingsnazicht nog geen betaling wordt 

bekomen, zal de syndicus de betrokken eigenaar een tweede aanmaning tot betaling van het 
openstaand saldo sturen.  

Het openstaande bedrag zal worden vermeerderd met een forfaitaire kostenvergoeding voor extra 
administratiekosten ten bedrage van € 15,00.  

 

Indien na het verstrijken van de vervaldatum vermeld op de vorige aanmaning nog geen betaling wordt 
bekomen, kan de syndicus de betrokken eigenaar opnieuw een aanmaning tot betaling van het 

openstaand saldo sturen vermeerderd met een forfaitaire kostenvergoeding voor extra 

administratiekosten ten bedrage van € 15,00 of de betrokken eigenaar een aangetekende aanmaning 
sturen tot betaling, van het openstaand saldo. Het openstaand bedrag zal, bij een aangetekende 

aanmaning, worden vermeerderd met een forfaitaire kostenvergoeding voor extra 
administratiekosten ten bedrage van € 50,00.  

 

Indien na het verstrijken van de vervaldatum vermeld op de aangetekende aanmaning, nog geen 
betaling is bekomen, kan de syndicus een advocaat aanstellen om een aangetekende ingebrekestelling 

te versturen. Het openstaand bedrag zal worden vermeerderd met een forfaitaire kostenvergoeding 

voor extra administratiekosten ten bedrage van € 100,00, alsook met het ereloon van de advocaat voor 

het opmaken en opvolgen van de ingebrekestelling. Deze opsomming is niet limitatief.  

Al de bovenstaande kosten worden ingeschreven op de individuele rekening van de betrokken mede-

eigenaar.  

Indien na het verstrijken van de vervaldatum vermeld op de aangetekende ingebrekestelling nog geen 

betaling is bekomen, kan de juridische invordering via advocaat worden ingesteld.  
 

Het openstaand bedrag zal worden vermeerderd met:  

• een nalatigheidsintrest gelijk aan de wettelijke intrestvoet te vermeerderen met 5% die ten 

goede komt aan de Vereniging;  

• een schadevergoeding ten belope van 10% van de hoofdsom die ten goede komt aan de 
Vereniging.  

 
Bij buitengerechtelijke invordering, zullen alle kosten worden toegerekend aan de achterstallige 

eigenaar. Bij gerechtelijke invordering, zullen de kosten in eerste instantie toegerekend worden aan 

de vereniging van mede-eigendom om dan nadien, de kosten te verdelen zoals voorzien in het vonnis. 
Verdere tussenkomsten die de Syndicus in het invorderingsdossier nog dient te stellen zullen tegen 

regietarief (zie artikel 2.2 van de algemene voorwaarden van het syndicuscontract) worden gerekend. 

 

Artikel 13.  (COLLEGE VAN) COMMISSARIS(SEN) VAN DE REKENINGEN  
 

De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen of van het college van 
commissarissen van de rekeningen aan, belast op de controle van de rekeningen van de vereniging. De 

commissaris van de rekeningen brengt verslag uit aan de algemene vergadering. Kunnen optreden als 

rekencommissaris zowel een mede-eigenaar als een derde.  
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13.1 Hoedanigheid van de commissaris van de rekeningen of van het college van commissarissen van 

de rekeningen 
 
- De rekencommissaris of het college wordt jaarlijks benoemd door de algemene vergadering.  
- Er zal steeds één rekencommissaris of een college worden benoemd. 
- De rekencommissaris of het college kunnen deel uitmaken van de Raad van Mede-eigendom. 
- De rekencommissaris of het college kan zijn opdracht niet delegeren aan een derde. 
- De rekencommissaris of het college kan al dan niet mede-eigenaar zijn.  

 
13.2 Taken en bevoegdheden 

 
De rekencommissaris of het college heeft als taak de rekeningen van de vereniging van mede-eigenaars 
te controleren.  
 
De rekencommissaris of het college dient één controleverslag op te maken en dit ondertekend rapport 
minimum 8 dagen voor de verzending van de uitnodiging tot de statutaire algemene jaarvergadering 
over te maken aan de syndicus. De rekencommissaris of de voorzitter van het college geeft toelichting 
op de jaarlijkse algemene vergadering.  
De rekencommissaris of het college kan permanent online alle bankuittreksels en facturen 
consulteren.  
Individuele mede-eigenaars en leden van de raad van mede-eigendom kunnen de rekencommissaris 
of het college te allen tijde vragen stellen en voorstellen doen. De rekencommissaris of het college 
beslist in volle onafhankelijkheid welk gevolg hij hieraan geeft. 
 
13.3 Benoeming, bezoldiging en duur van het mandaat 

 
De algemene vergadering benoemt jaarlijks een rekencommissaris of het college van de 
rekencommissarissen met volstrekte meerderheid van alle aanwezige of vertegenwoordigde 
stemmen. 
 
De eventuele bezoldiging van de (externe) rekencommissaris of het (extern) college wordt bepaald 
door de algemene vergadering, tevens bij volstrekte meerderheid. 
 
De rekencommissaris of het college krijgt een mandaat van 1 jaar. Hij is herverkiesbaar. 
 
Het mandaat van de rekencommissaris of van een lid van het college van rekencommissarissen zal 
steeds voortijdig kunnen beëindigd worden bij gemotiveerde beslissing van het betrokken lid.  
De andere leden van het college van rekencommissarissen zullen, tot de eerstvolgende 
jaarvergadering, het college van rekencommissarissen blijven uitmaken. In geval alle leden van het 
college collectief voortijdig ontslag nemen of slechts één rekencommissaris werd aangesteld die 
voortijdig ontslag neemt, kan desgevallend toepassing gemaakt worden van artikel 3.90, § 1 NBW. 
 
13.4 Décharge 
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Het kantoor van de syndicus zal jaarlijks de kwijting en décharge van de rekencommissaris of het 
college agenderen op de statutaire algemene vergadering. 
 
De algemene vergadering verleent, bij volstrekte meerderheid van de stemmen, kwijting en décharge 
aan de rekencommissaris of het college. De rekencommissaris of het college kan zelf niet persoonlijk 
of bij volmacht deelnemen aan deze stemming aangezien dit betrekking heeft op de hem 
toevertrouwde taak. 
 
13.5 Aansprakelijkheid 

 
De rekencommissaris of het college kan aansprakelijk worden gesteld, indien de vereniging van mede-
eigenaars schade ondervindt door fouten die hij heeft gemaakt in zijn opdracht. 
 
Voor zover de rekencommissaris of het college een mede-eigenaar is, zal de vereniging van mede-
eigenaars een verzekering afsluiten, die de rekencommissaris of het college tegen zijn 
aansprakelijkheid indekt. 
 

Artikel 14. RAAD VAN MEDE-EIGENDOM 
 

In elk gebouw of elke groep van gebouwen met minstens twintig kavels met uitzondering van de 

kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt door de eerste algemene vergadering een raad van mede-

eigendom opgericht.  In afwachting van de oprichting en de samenstelling van de verplichte raad van 

mede-eigendom, kan elk lid van de algemene vergadering een rechtsvordering instellen tegen de 

vereniging van mede-eigenaars om één of meerdere mede-eigenaars of, op kosten van de vereniging 

van mede-eigenaars, een derde aan te wijzen die de opdrachten van de raad van mede-eigendom 

uitvoert.  
 

In gebouwen of groepen van gebouwen met minder dan twintig kavels met uitzondering van de 

kelders, garages en parkeerplaatsen, kan de algemene vergadering beslissen tot de oprichting van een 

raad van mede-eigendom die op dezelfde wijze is samengesteld en met dezelfde opdrachten belast is 

als hierboven omschreven. De algemene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid over de 
benoeming van de leden van de raad van mede-eigendom, zulks voor elk lid afzonderlijk.  

 

14.1 Hoedanigheid van de leden van de raad van mede-eigendom 

 

- de leden van de raad van mede-eigendom dienen titularissen te zijn van een zakelijk recht die 

stemrecht hebben in de algemene vergadering;    

- een of meerdere leden van de raad van mede-eigendom kunnen tevens optreden   als 

rekencommissaris; 

- de leden van de raad van mede-eigendom kunnen hun opdracht niet delegeren aan een derde; 

- een lid van de raad dat ophoudt mede-eigenaar te zijn, is van rechtswege ontslagnemend;  

- de leden van de raad van mede-eigendom kiezen onder hen de Voorzitter. De Voorzitter wordt 
verkozen bij volstrekte meerderheid. Bij ontstentenis van een kandidaat of bij staking van 

stemmen, wordt Voorzitter de persoonlijk aanwezige mede-eigenaar die het grootst aantal 



www.syncura.be 

13 

 

VM Vastgoedbeheer BV  
Kortrijksesteenweg 1174 – 9051 Sint-Denijs-Westrem 

RPR 0437.396.556 
 

Verzekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid en Borgstelling: nv AXA Belgium met polisnummer 730.390.160.  
  BIV 511088 - BIV 200957 -  BIV 504722 - ING 390-0638403-04  

 

aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten bezit, en, indien verscheidene leden een zelfde 

aantal aandelen bezit, de oudste onder hen in jaren;  
- De Voorzitter stelt op zijn beurt, onder zijn leden, de secretaris aan van de raad van mede-

eigendom. De secretaris wordt jaarlijks benoemd.  
 

14.2 Taken, bevoegdheden en werking van de leden van de raad van mede-eigendom  

 
De raad van mede-eigendom heeft als opdracht om erop toe te zien dat de syndicus zijn taak naar 

behoren uitoefent, onverminderd artikel 3.91 NBW. Om zijn opdracht uit te voeren kan de raad van 

mede-eigendom, na de syndicus op de hoogte te hebben gebracht, kennis nemen en kopij maken van 
alle stukken of documenten die verband houden met het beheer van de syndicus of die van belang zijn 

voor de mede-eigendom.  
 

De raad van mede-eigendom kan andere opdrachten of bevoegdheidsdelegaties krijgen in de mate dat 

de algemene vergadering daartoe beslist met een meerderheid van 2/3 van de stemmen en zulks geen 
afbreuk doet aan de wettelijke bevoegdheden van de syndicus, de algemene vergadering en de 

commissaris van de rekeningen. Een door de algemene vergadering verleende opdracht of 

bevoegdheidsdelegatie mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt 

slechts voor één jaar. 

 

De door de Voorzitter aangeduide secretaris staat in voor de verslaggeving. De secretaris van de raad 

van mede-eigendom zorgt ervoor dat de verslaggeving binnen de 10 werkdagen na de vergadering, via 

elektronische weg, aan de andere leden van de raad en de syndicus wordt bezorgd. 
 

De raad van mede-eigendom dient, tijdens de algemene statutaire jaarvergadering, de mede-

eigenaars een gedetailleerd schriftelijk jaarverslag te bezorgen over de uitoefening van hun taak. De 
Voorzitter van de raad van mede-eigendom zal, ter vergadering, als woordvoerder optreden en 

spreken namens alle leden.  

 

14.3 Benoeming, bezoldiging en duur van het mandaat  

 
De leden van de raad van mede-eigendom worden jaarlijks benoemd door de algemene vergadering, 

bij volstrekte meerderheid van stemmen; de leden van de raad zijn herbenoembaar;  

 
De eventuele bezoldiging van de leden van de raad van mede-eigendom wordt bepaald door de 

algemene vergadering, tevens bij volstrekte meerderheid van stemmen;  

 

De vergadering van de raad van mede-eigendom vindt plaats achter gesloten deuren. Enkel op 

uitdrukkelijk verzoek en mits formeel akkoord van de volstrekte meerderheid van de leden kunnen 
derden (andere mede-eigenaars, een deskundige,…) de vergadering (tijdelijk) bijwonen met 

adviserende stem;  

 
Als enige uitzondering op de regel hierboven vermeld, geldt de aanwezigheid van de syndicus. Zulks 

stelt de raad in staat rechtstreekse informatie in te winnen van de persoon belast met het dagelijks 
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beheer van de mede-eigendom. De syndicus zal aanwezig zijn om de raad van mede-eigendom te 

informeren, tenzij deze laatste uitdrukkelijk beslist, bij volstrekte meerderheid van stemmen, om 
buiten diens aanwezigheid te vergaderen. 

 
Het mandaat van een lid van de raad van mede-eigendom zal steeds voortijdig kunnen beëindigd 

worden bij gemotiveerde beslissing van het betrokken lid.  

De andere leden van de raad van mede-eigendom zullen, tot de eerstvolgende jaarvergadering, de 
raad van mede-eigendom blijven uitmaken. In geval alle leden collectief voortijdig ontslag nemen, kan 

desgevallend toepassing gemaakt worden van artikel 3.90, § 1 NBW.  

 
14.4 Decharge  

 
Het kantoor van de syndicus zal jaarlijks de kwijting en décharge van de leden van de raad van mede-

eigendom agenderen op de statutaire algemene vergadering.  

 
De algemene vergadering verleent, bij volstrekte meerderheid van stemmen, kwijting en décharge aan 

de leden van de raad van mede-eigendom. De leden van de raad van mede-eigendom kunnen zelf niet 

persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan deze stemming aangezien dit betrekking heeft op de hen 

toevertrouwde taak. 

 

14.5 Aansprakelijkheid  

 

De leden van de raad kunnen aansprakelijk worden gesteld, indien de vereniging van mede-eigenaars 
schade ondervindt door fouten die de raad of een individueel lid heeft gemaakt in zijn opdracht.  

 

Voor zover de leden van de raad van mede-eigendom titularissen zijn van een zakelijk recht met 
stemrecht in de algemene vergadering, zal de vereniging van mede-eigenaars een verzekering afsluiten 

die de raad van mede-eigendom én de leden “ut singuli” indekt tegen hun aansprakelijkheid. 

 
Artikel 15. INZAGEMOGELIJKHEID VAN DE MEDE-EIGENAARS 

 
De syndicus moet de mogelijkheid creëren voor alle mede-eigenaars om inzage te nemen van alle niet-

private documenten of gegevens over de mede-eigendom. Deze ruime inzagemogelijkheid werd 

uitsluitend ten voordele van mede-eigenaars bedongen.  Enkel de rekencommissaris of het college 
heeft inzagerecht in de boekhoudkundige facturen. 

 

Het ter beschikking stellen van de documenten zal gebeuren op de zetel van de vereniging van mede-

eigenaars of op de plaats waar de syndicus is gevestigd of via een online platform.   
 

Artikel 16. PRIVACY-BELEID 

Dit privacy-beleid legt uit hoe de VME omgaat met de persoonsgegevens van de mede-eigenaars en/of 
huurders van de privatieve delen (hierna de persoonsgegevens). 

De vereniging van mede-eigenaars conformeert zich hiermee aan  
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(i) de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming - beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’)  
(ii) de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en  

(iii) de adviezen en aanbevelingen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.  

 

De vereniging van mede-eigenaars verwerkt uitsluitend Persoonsgegevens die haar door de mede-

eigenaars (en/of huurders) zijn meegedeeld.  

 

De Persoonsgegevens worden door de vereniging van mede-eigenaars verwerkt voor het beheer van 
de gemene delen (waaronder de oproeping voor de algemene vergadering), alsook om dringende 

interventies van derden in het belang van VME, de mede-eigenaars en/of huurders mogelijk te maken. 

De grondslag voor deze verwerking is gebaseerd op de bepalingen inzake mede-eigendom in het Nieuw 

Burgerlijk Wetboek (onder meer de artikelen 3.87, §2 en §3, 3.89, 6°, 9° en 14°, en 3.93, §2 NBW). 

Een aanvullende grondslag voor deze verwerking is de toestemming van de mede-eigenaars (door de 

goedkeuring van het reglement van interne orde) als van de huurders (door het goedkeuren van het 

huurcontract waarin verwezen wordt naar het reglement van interne orde).  

 

De Persoonsgegevens worden meegedeeld aan de syndicus van de vereniging van mede-eigenaars. De 

Persoonsgegevens worden tevens meegedeeld aan derden in geval dringende interventies nodig zijn 

in het belang van de VME, de mede-eigenaars en/of huurders. 

 

De Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode van mede-eigendom en/of huur, en tot 

10 jaar nadat de mede-eigendom en/of huur een einde genomen heeft. 

 

De VME verbindt er zich toe om de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens te behouden en 
veiligheidsmaatregelen te nemen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van de 

Persoonsgegevens te vermijden. 

 

Elke mede-eigenaar en/of huurder kan steeds inzage krijgen bij de vereniging van mede-eigenaars in 

de Persoonsgegevens die hem aanbelangen. Onjuiste gegevens worden op eerste verzoek door de 

vereniging van mede-eigenaars verbeterd. 

Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft het recht om bepaalde Persoonsgegevens die door de 

vereniging van mede-eigenaars uitsluitend op basis van toestemming worden verwerkt (bij gebreke 
aan een wettelijke grondslag) te wissen. 

Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft tevens het recht om de verwerking van bepaalde 

Persoonsgegevens te beperken, of bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen. 

Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft het recht om zijn Persoonsgegevens te verkrijgen of om ze 

over te dragen aan een nieuwe vereniging van mede-eigenaars. 
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Bij vragen of bemerkingen omtrent het privacy-beleid van de vereniging van mede-eigenaars, kan 

contact met de vereniging van mede-eigenaars worden opgenomen op het volgende e-mailadres: 
privacy@syncura.be.  

Bij klachten over het privacy-beleid van de vereniging van mede-eigenaars, kan de 

Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) worden 

gecontacteerd. 

 

  

mailto:privacy@syncura.be
http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
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B. REGELS OVER DE LEEFBAARHEID VAN  HET GEBOUW  / HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

 

Privatieve delen 

Artikel 1. Principe 

De eigenaars hebben het gebruik en het genot van hun respectievelijke loten binnen de perken 

vastgesteld door het reglement van mede-eigendom en de Appartementswet. 

 

Artikel 2. Verkaveling en vereniging van loten 

Het is de eigenaars toegelaten een lot of een gedeelte ervan af te staan aan een mede-eigenaars van 

het woningcomplex, maar er moet wel rekening gehouden worden met de bepalingen inzake ‘werken 

aan privatieve delen’. 

 

Artikel 3. Verbinding tussen aanpalende loten 

Verbinding tussen aaneen palende loten is toegelaten, maar er zal rekening gehouden moeten worden 

met de bepalingen inzake ‘werken aan privatieve ‘delen’. 

 

Artikel 4. Privatieve elementen die de mede-eigendom aanbelangen 

Het is de eigenaars verboden veranderingen te brengen aan de privatieve elementen, die zichtbaar 
zijn vanaf de openbare wegenis of de gemene delen binnen het woningcomplex. Zo onder meer: de 

raamlijsten, zonneblinden, ruiten, inkomdeur, uitgevende op de gemeenschappelijke doorgangen en 
overlopen. De platen, geplaatst op de deuren van de privatieve delen, vermeldend de naam en het 

beroep van de bewoners, moeten van het model en de grootte zijn, aangenomen door de algemene 

vergadering. Het plaatsen van lichtreclames is ten strengste verboden. 

 

Artikel 5. Werken aan privatieve delen 

1. In geval een eigenaar veranderingen wil aanbrengen aan zijn privatieve delen, dan is hij 

gehouden de plannen voor te leggen aan de syndicus. Zo deze veranderingen van aard zouden 

zijn de stevigheid of de esthetica van het woningcomplex aan te tasten, dan zal de syndicus 
zich moeten beroepen op de bouwmeester. Deze laatste zal verslag uitbrengen aan de 
algemene vergadering die een beslissing zal treffen. Deze mag eisen dat de werken uitgevoerd 

worden onder toezicht van een architect waarvan de erelonen ten laste zijn van de 
belanghebbende eigenaar. Deze laatste blijft verantwoordelijk voor de schade, veroorzaakt 

door het uitvoeren van de werken. De werken mogen niet begonnen worden voor de vijftiende 

werkdag, te rekenen van de inlevering van de plannen aan de syndicus. 
2. In geval de eigenaars verwaarlozen de nodige werken aan hun eigendom te doen en daardoor 

andere loten of gemene delen blootstellen aan enige schade of nadeel, dan heeft de syndicus 
alle machten om ambtshalve in zijn privatieve lokalen alle nodige werken te doen uitvoeren 

op kosten van de in gebreke blijvende eigenaar, De werken zullen toevertrouwd worden aan 

aannemers aanvaard door de algemene vergadering. 

 

Artikel 6. Verhuring 

1. De appartementen mogen alleen verhuurd worden aan deftige en solvabele personen. 
Dezelfde verplichting drukt op de huurder in geval van onderverhuring of overdracht van 
huurovereenkomst. 
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2. Het is verboden een gedeelte van een lot in huur te geven. 

3. De eigenaars zijn verplicht in de huurovereenkomst melding te maken dat de huurders 
onderworpen zijn aan de bepalingen van de statuten, het reglement van orde en de besluiten 
van de algemeen vergadering. 

4. De eigenaars moeten de verplichting opleggen aan de huurders hun huurgevaar en 
aansprakelijkheid tegenover de mede-eigenaars van het woningcomplex te verzekeren. 

5. De eigenaars zijn verplicht een kopij van de huurovereenkomsten van de kavels aan de 
syndicus te overhandigen. 

6. Bij gebrek aan naleving van dit reglement door de huurder, onderhuurder of huur afstand 
doende persoon, is de eigenaar verplicht de verbreking van de huur binnen de tien dagen te 

vragen, na een tweede schriftelijke aanmaning door de syndicus gegeven. 

 

Artikel 7. Wijze van bewoning 

1. Tenzij op het gelijkvloers zijn winkelverrichtingen in geen geval toegelaten. Dit woord dient 
begrepen in de breedste zin van het woord. Ieder speciaal geval dient voorgelegd aan de 

algemene vergadering. 
2. De appartementen zijn bestemd als woning. Beroepen mogen er uitgeoefend worden op 

voorwaarde dat deze geen hinder of last veroorzaken voor de inwoners van het 
woningcomplex en mits uitdrukkelijke toelating van de algemene vergadering. 

3. Buiten de gemeenschappelijke, zullen er geen radio of televisieantennes geplaatst mogen 
worden. 

 

Artikel 8. Vrije toegang tot de private lokalen 

De eigenaars zijn verplicht aan de syndicus vrije toegang te verlenen tot hun eigendom, bewoond of 

niet, teneinde hem toe te laten de staat van het gebouw te onderzoeken, op voorwaarde dat het 
algemeen belang dit vereist. Zij moeten tevens toegang verlenen, zonder vergoeding, aan 

bouwmeesters, aannemers en uitvoerders in geval van dringende werken. 

 

Gemeenschappelijke delen 

Artikel 10. Principe 

De mede-eigenaars mogen in geen geval gebruik maken van de gemene delen buiten hun bestemming 

en buiten hetgeen gestipuleerd staat in onderhavig reglement. 

 

Artikel 11. Verandering aan gemene delen 

De veranderingswerken aan de gemene delen mogen alleen uitgevoerd worden na goedkeuring door 
de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars bij meerderheid van twee/derde van 

de stemmen en onder toezicht van de bouwmeester, aanvaard door de algemene vergadering. 

 

Artikel 12. Onderhoud en herstellingen 

1. De onderhoudswerken en herstellingen zowel aan de gemene delen als aan de privatieve 

delen worden uitgevoerd door de zorgen van de vereniging van mede-eigenaars onder 
toezicht door de syndicus. 

2. De mede-eigenaars aanvaarden wijzen, voor zoveel als nodig, de architect aan voor de 
begeleiding van werken. 
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3. Iedere eigenaar moet de lasten en de ongemakken dragen, die ontstaan door de uitvoering 

van de werken, waarvan de beslissing rechtmatig en regelmatig door de algemene vergadering 
werd genomen of door de syndicus uitgevoerd in geval van hoogdringend. 

 

Artikel 13. Stijl en harmonie 

1. De syndicus duidt de plaats aan in de ingang of op de gevel waar borden van verhuring of 

verkoop van de verschillende loten aangebracht mogen worden. Het model moet door de 
syndicus goedgekeurd worden.  

2. Het is toegelaten in de ingang naamplaten van de bewoners aan te brengen, die tevens hun 

beroep zouden aanduiden met verdiepingsnummer, dag en uur van bezoek. Hun model moet 
door de syndicus goedgekeurd worden. 

 

Artikel 14. Erfdienstbaarheden 

Het woningcomplex in zijn geheel is zonder vergoeding belast met erfdienstbaarheden van doorgang 

en afloop ten gunste van de drie woningcomplexen en de garagegebouwen, die gebouwd worden op 

een aanpalend perceel. Binnen dit perceel mogen ondergronds alle buisleidingen geplaatst mogen 
worden ten nutte en ten koste van de volgende complexen. 

 

Artikel 15. REGLEMENT VAN ORDE 

1. Algemeenheden 

Dit reglement is tegenstelbaar aan alle mede-eigenaars en bewoners van het gebouw. De syndicus 

werkt dit bij telkens wanneer de algemene vergadering tot een wijziging besluit. 

 

2. Onderhoud 

2.1. Schoonmaken en schilderen 

Het schoonmaken en schilderen van de buitengevels en van de privatieve elementen, die van buiten 

zichtbaar zijn, worden samen geordend door de syndicus en uitgevoerd op de tijdstippen, aangeduid 
door de algemene vergadering en volgens een plan door de algemene vergadering vastgesteld. 

 

2.2. Schouwvegen 

De mede-eigenaars moeten de schoorstenen, kachelbuizen en ovens, die afhangen van de door hun 
bezette lokalen, laten vegen telkens het nodig blijkt en minstens een maal per jaar voor wat betreft 

degene waarvan ze gebruik maken. Het bewijs van het vervullen van deze werken moet aan de 

syndicus voorgelegd worden. Deze zal op aanvraag van de mede-eigenaars deze verder samen 
ordenen. 

 

3. Inwendige orde, uitzicht, veiligheid en rust 
3.1. Hout en kolen 

De mede-eigenaars zullen geen hout mogen zagen, klieven of breken dan in de garages. In geval van 

gebruik van hout en kolen mogen deze slechts ’s morgens tussen zeven en tien uur boven gedragen 

worden. 
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4. Uitzicht 

De gemene delen, namelijk de inkomhal, de trappen en de doorgangen, moeten te allen tijde 

vrijgehouden worden. Bijgevolg zal er nooit iets aangehangen of opgelegd mogen worden. Alle gevels 

van het gebouw moeten een uitzicht bewaren dat de standing er van geen schade kan berokkenen. Zo 
is het uitdrukkelijk verboden aan vensters, terrassen of balkons was of beddengoed te spreiden. De 

syndicus zal alle maatregelen treffen om deze voorwaarden stipt in acht te nemen. 

 

5. Veiligheid 

Het is streng verboden in het woningcomplex rubberen of plooibare gaspijpen te gebruiken. De 

gasverbindingen dienen uit vaste buizen te bestaan. 

 

6. Dieren 

Het is verboden in de privé-gedeelten dieren te herbergen die de mede-eigenaars zouden kunnen 

storen. 

 

7. Vuilniskokers 

De vuilniskokers mogen overeenkomstig de wet niet gebruikt worden. 

 

8. Rust 

De mede-eigenaars, huurders en alle bewoners in het algemeen zullen als een goede huisvader het 

woningcomplex bewonen en van hun eigendom gebruik maken. Zij zullen ervoor zorgen dat de rust 

van het woningcomplex op geen enkel ogenblik verstoord wordt door hun toedoen of dat van hun 

familieleden, van de personen die bij hen in dienst zijn, van hun huurders of bezoekers. Het is verboden 
in de privatieve lokalen over te gaan tot een openbare roerende verkoping, zonder voorafgaande 

toelating van de syndicus. Zij zullen in het algemeen de voorschriften van de syndicus volgen, die de 

rust en het goede onderhoud van het gebouw op het oog hebben. 

 

9. Elektrische apparaten 

Het gebruik van muziekinstrumenten en van multimedia, radio- en televisieapparaten is toegelaten 
voor zover het de andere mede-eigenaars niet stoort. Zij mogen slechts bespeeld of gebruikt worden 

volgens de mogelijk in voege zijnde politiereglementen, enkel tussen zeven uur en vierentwintig uur. 

Deze instrumenten en apparaten zullen op dubbele vilten kleden moeten geplaatst worden. De 

elektrische apparaten moeten ontstoord zijn. Er mag geen gebruik gemaakt worden van andere 

motoren dan degene die normaliter de huishoudelijke apparaten drijven, of die noodzakelijk zijn tot 
het uitoefenen van een toegelaten beroep, op voorwaarde dat alle maatregelen genomen worden om 

buurtstoornissen uit te schakelen. 

 

10. Dienst 

De dienst van het onderhoud betreft alles wat gebruikelijk is voor het degelijk onderhoud van het 

gebouw, onder meer: 

1° de gemeenschappelijke plaatsen van het woningcomplex alsmede de voetpaden in perfecte staat 
onderhouden; 

2° het vuilnis ontruimen; 

3° de liften onderhouden volgens de gegeven aanduidingen; 



www.syncura.be 

21 

 

VM Vastgoedbeheer BV  
Kortrijksesteenweg 1174 – 9051 Sint-Denijs-Westrem 

RPR 0437.396.556 
 

Verzekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid en Borgstelling: nv AXA Belgium met polisnummer 730.390.160.  
  BIV 511088 - BIV 200957 -  BIV 504722 - ING 390-0638403-04  

 

4° in het algemeen alles verrichten wat de syndicus nuttig oordeelt voor het goede onderhoud van de 

gemene delen en voor het nut van de mede-eig 


