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I. INLEIDING 

 Algemene actualiteit 

 Toenemend aantal appartementsgebouwen

 Nieuwe woonvormen (co – housing, …) 

 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

 Renovatievraagstukken (grote maar verschillende financiële 
belangen)

 Regelgeving, vaak door de mensen onbekend of onbegrepen 

 … 

Binnen dit bestek beperken wij ons tot bemiddeling in het 
appartementsgebouw.



I. INLEIDING 

 De VME … 

 Een vereniging, een … groep ! (onderhevig aan groepsdynamische 

processen)

 Verschillende individuen bij mekaar (emoties, misverstanden, …) 

 die niet kozen voor een samenleven dicht “op” mekaar

 Met verschillende achtergrond, leeftijd, vooruitzichten, … 

 Die bij aanvang van de aankoop van hun onroerend goed niet voldoende 
beseften wat het gezamenlijk beheer van een gebouw vergt of inhoudt .. 

 Onderhevig aan allerhande regelgeving en wetgeving 



II. WETGEVEND KADER 

 De  werking van de VME wordt beheerst door 

 A. De statuten van het gebouw (basisakte, reglement van mede 
eigendom en reglement van interne orde) (huidige situatie v. 
wetsontwerp toekomst …), de mede – eigenaren verhouden zich hier 
contractueel tot mekaar.

 B. Daarnaast is er de wet op de mede – eigendom, die een dwingend 
karakter heeft (artt. 577-3 B.W. t/m 577-14 B.W.), en welke onder andere 
de organisatie en structuur van de VME oplegt (organen…)

 C. Tevens spelen de normale beginselen en regelen zoals onder andere 
deze inzake burenhinder (art. 544 B.W.), art. 1382 e.v. 
B.W.(buitencontractueel) en erfdienstbaarheden, ruimtelijke ordening, 
… 



A. STATUTEN

 A. De statuten van het appartementsgebouw

 De statuten betreffen een drieluik :

 A.1. Basisakte

 A.2. Reglement van Mede Eigendom

 A.3. Reglement van inwendige orde 



A.1. BASISAKTE

 A.1. Basisakte 

- 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



A.2. REGLEMENT VAN MEDE 

EIGENDOM

 A.2. Reglement van mede - eigendom moet bevatten :

- 1° de beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede - eigenaar 
betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten;

- 2° 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;

- 5° de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarbinnen de gewone algemene 
vergadering van de vereniging van mede-eigenaars plaatsvindt.



A.3. REGLEMENT VAN (INTERNE) ORDE

 A.3. Reglement van orde 

- Bij de onderhandse akte worden opgemaakt (flexibel)

- Vanaf 1 januari 2019 : overheveling van inhoud reglement van 
mede eigendom.



B. DE APPARTEMENTSWET 

 Art. 577-4 B.W. § 4. Ieder beding van de statuten dat de 
rechtsmacht om geschillen die in verband met de toepassing 
van deze afdeling zouden rijzen aan één of meer arbiters 
opdraagt, wordt voor niet geschreven gehouden

 Vanaf 1 januari 2019 : 

§ 4. Ieder beding dat de rechtsmacht om geschillen die in 
verband met de toepassing van deze afdeling zouden rijzen 
aan één of meer arbiters opdraagt, wordt voor niet geschreven 
gehouden. Dat sluit de toepassing van de artikelen 1724 en 
volgende van het Gerechtelijk Wetboek inzake bemiddeling 
niet uit.



B. DE APPARTEMENTSWET 

 In de Appartementswet is voorzien in de oprichting van de VME, 
vertegenwoordigd door haar organen, elke met een eigen functie ! 

 VME met rechtspersoonlijkheid

 Syndicus, uitvoerend orgaan (behoudens dringende en bewarende 
maatregelen, behoudens bijzondere mandaten, … )

 AV : Alle mede – eigenaren, ook igv gesplitste eigendomsrechten 
binnen 1 kavel 

 Raad van Mede Eigendom

 Commissaris van de Rekeningen 

NIET : De voorzitter 

Een goed begrip van de verschillen profielen en taken is cruciaal … 



V. BESLUIT

De bemiddeling is een valabel alternatief van geschillenoplossing naast de gerechtelijke 
procedure. De jurist kan hierin bij uitstek een waardevolle rol spelen.

Een uitgangspunt of – vraag bij aanvang van bemiddeling in dergelijk klimaat houdt vandaag 
de dag erg in : 

waar zit een gezond evenwicht tussen het gemeenschappelijk belang (gebouw, 
onderhoud, …) v. individueel belang … 

Vaak wordt deze discussie vermeden omdat er tot hiertoe werd geoordeeld op basis 
van privatieve delen en gemeenschappelijke delen.

Deze grens is vandaag troebeler (schouwproblematiek, korter op mekaar met subjectieve 

beoordeling van geluidshinder, de financiële belangen … ) 

Men mag toejuichen dat voor problemen binnen het appartementsgebouw een beroep wordt 
gedaan op de alternatieve geschillenbeslechting die bemiddeling is, temeer nu nadien de 
leefgemeenschap binnen 1 dak best zo weinig averij oploopt en met frisse kijk de toekomst 
tegemoet gaat.


