
REGLEMENT VAN INTERNE ORDE 
"Residentie Justitia" 

met zetel te Gent, Koophandelsplein 1/5 

Opgemaakt meteen na het verlijden van de statuten van "Residentie JUSTITIA", nog vóór de 
overdracht of toekenning van een kavel uit de mede-eigendom en dus nog vóór het ontstaan 
van de onverdeeldheid (art. 577-5, §1, 1° B.W.), door de hierna genoemde vennootschap die op 
heden eigenaar is van volgend onroerend geheel: 

De besloten vennootschap "DELAL INVEST"  met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Karel 
Custisstraat 12, met ondernemingsnummer 0848.142.957 RPR Brugge. Deze vennootschap 
is opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Hendrik Debucquoy te 
Diksmuide, op 10 augustus 2012, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 
31 augustus 2012 onder nummer 0149040. De statuten werden sindsdien nog niet 
gewijzigd. Deze vennootschap wordt hier vertegenwoordigd krachtens artikel 15 van haar 
statuten door haar (niet-statutaire en tevens enige) zaakvoerder, de heer PRINGIER Patrick  
Philippe Edith, geboren te Brugge op 13 april 1974, met rijksregister nummer 74.04.13-
069.56, wonende 8200 Brugge (Sint-Andries), Karel Custisstraat 12, daartoe benoemd in de 
buitengewone algemene vergadering gehouden onmiddellijk gehouden na de oprichting van 
de vennootschap en er samen mee gepubliceerd zoals voormeld. 

REGLEMENT VAN INTERNE ORDE 

Dit reglement van interne orde omvat - overeenkomstig 577-4 §2 van het Burgerlijk Wetboek 
- onder meer: 
- de regels met betrekking tot de wijze van bijeenroepen, de werking en de bevoegdheden 

van de algemene vergadering, 
de wijze van benoeming van een syndicus, de omvang van zijn bevoegdheden, de duur 
van zijn mandaat, de modaliteiten voor de hernieuwing ervan en de eventuele opzegging 
van zijn contract alsook de verplichtingen die resulteren uit de beëindiging van zijn 
opdracht, 
de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarbinnen de gewone algemene vergadering van 
de vereniging van de mede-eigenaars wordt gehouden. 

HOOFDSTUK I - ALGEMENE VERGADERING VAN DE MEDE-EIGENAARS: WIJZE VAN 
OPROEPING, WERKING EN BEVOEGDHEDEN 

Artikel 1. 	Algemeen  
Voor zover het gemeenschappelijke belangen betreft, wordt het beheer en het bestuur van de 
eigendom verzekerd door de algemene vergadering van de mede-eigenaars van de betrokken 
onverdeeldheid, die terzake het hoogste en meest absolute gezag heeft. Zij kan die 
uitoefening van dit gezag slechts overlaten aan de syndicus binnen de grenzen door de wet 
en deze statuten bepaald. 

Artikel 2. 	Bevoegdheden 
De algemene vergadering van mede-eigenaars beschikt over alle bevoegdheden van beheer 
en van bestuur van de vereniging van mede-eigenaars, met uitzondering van die welke op 
grond van de wet en van deze statuten zijn toegewezen aan de syndicus alsook aan elke 
mede-eigenaar of bewoner. 

Onder dit voorbehoud is de algemene vergadering van mede-eigenaars het opperste 
bestuursorgaan van het gebouw wanneer het gaat om de gemene belangen. Ze beschikt dan 
ook over de meest uitgebreide bevoegdheden om soeverein te beslissen over de 
gemeenschappelijke belangen, in overeenstemming met de statuten van mede-eigendom, het 
reglement van interne orde en de wetten ter zake. 

Bij wijze van voorbeeld behoren onder meer tot haar bevoegdheden: 



de benoeming en de herroeping van de syndicus, 
de benoeming van een commissaris van de rekeningen, 
de ontbinding van de vereniging van mede-eigenaars. 

De algemene vergadering is niet bevoegd om de vereniging van mede-eigenaars geldig te 
vertegenwoordigen, behalve wanneer alle mede-eigenaars optreden. 

Artikel 3. 	Samenstelling 
De algemene vergadering bestaat uit alle mede-eigenaars, ongeacht het aantal aandelen die 
ze bezitten in de gemeenschappelijke delen. 

Iedere mede-eigenaar mag zich laten bijstaan door een persoon, op voorwaarde dat syndicus 
per aangetekende brief en minstens vier werkdagen vóór de datum van de algemene 
vergadering wordt ingelicht. Die persoon mag de bespreking tijdens de algemene vergadering 
leiden noch monopoliseren. 

In geval van verdeling van het eigendomsrecht met betrekking tot een privatieve kavel of 
wanneer de eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, 
opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, en behalve wanneer de titel die de verdeling van 
het eigendomsrecht teweegbrengt de houder aanduidt van het recht om deel te nemen aan 
de algemene vergadering, wordt het recht op deelname aan de beraadslagingen van de 
algemene vergadering opgeschort tot de belanghebbenden de persoon aanduiden die hun 
lasthebber zal zijn. Wanneer één van de belanghebbenden en zijn wettelijke of conventionele 
vertegenwoordiger niet mogen deelnemen aan de aanduiding van deze lasthebber, duiden de 
andere belanghebbenden laatstgenoemde geldig aan. Laatstgenoemde wordt opgeroepen 
voor de algemene vergaderingen, oefent het recht van deelname aan de beraadslagingen 
ervan uit en ontvangt alle documenten die uitgaan van de vereniging van mede-eigenaars. 
De belanghebbenden delen de identiteit van hun lasthebber schriftelijk mee aan de 
syndicus. 

Artikel 4. 	Volmachten  
Elke mede-eigenaar mag een lasthebber aanduiden, al dan niet mede-eigenaar, om hem te 
vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen, waarbij niemand een mede-eigenaar mag 
vertegenwoordigen als hij geen houder is van een schriftelijke lastgeving waarin 
uitdrukkelijk de datum van de algemene vergadering en de naam van de lasthebber wordt 
vermeld, bij gebrek waaraan de lastgeving als onbestaande zal worden beschouwd. De 
volmacht kan algemeen of bijzonder zijn en heeft slechts betrekking op één algemene 
vergadering, behalve in geval van een algemene of bijzondere notariële volmacht. Behoudens 
andersluidende bepaling, geldt een volmacht die wordt verleend voor een algemene 
vergadering eveneens voor de algemene vergadering die wordt georganiseerd na een 
onvoldoende quorum tijdens de eerste algemene vergadering. 

Het bureau van de algemene vergadering controleert de regelmatigheid van de volmachten 
en beslist hieromtrent soeverein. 

Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden. Een lasthebber mag echter meer dan 
drie stemvolmachten krijgen wanneer het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt 
en die van zijn volmachten niet hoger is dan tien procent van het totale aantal stemmen dat 
verbonden is aan alle kavels van de mede-eigendom. 

De syndicus mag niet tussenkomen als lasthebber van een mede-eigenaar op de algemene 
vergadering, niettegenstaande zijn recht om, als hij mede-eigenaar is, in die hoedanigheid 
deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering. 

De volmachten zullen gehecht blijven aan de notulen. 

Elke mede-eigenaar mag zich op de algemene vergadering laten bijstaan door een persoon 
van zijn keuze op voorwaarde dat hij de syndicus ten minste vier werkdagen voor 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 5. 	Datum en plaats van de gewone algemene vergadering 
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de plaats die is vermeld in de 
bijeenroepingen en, bij gebrek daaraan, op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars, 
in de tweede helft van de maand juni en voor het eerst binnen de twee maanden nadat 
zoveel kavels zijn verkocht waaraan minstens één vijfde van het totaal der aandelen in de 
gemeenschappelijke delen van het gebouw zijn overgedragen en door de kopers of bewoners 
ervan in gebruik genomen zijn. 

Artikel 6. 	Oproepingen  
a) Principes 
De bijeenroeping vermeldt de plaats, de dag en het uur waarop de vergadering zal 
plaatsvinden, alsook de agenda met de lijst van de te bespreken punten. Ze vermeldt 
eveneens de modaliteiten voor raadpleging van de documenten die betrekking hebben op de 
punten die op de agenda zijn ingeschreven. 

De syndicus moet de gewone algemene vergadering bijeenroepen. 

Hij kan bovendien te allen tijde een algemene vergadering bijeenroepen wanneer er dringend 
een beslissing moet worden genomen in het belang van de mede-eigendom. 

Een of meerdere mede-eigenaars die minstens een vijfde van de aandelen in de 
gemeenschappelijke delen bezitten, kunnen de bijeenroeping van de algemene vergadering 
vragen. Dat verzoek moet aangetekend worden gericht aan de syndicus die de 
bijeenroepingen moet versturen binnen de dertig dagen na ontvangst ervan. Wanneer de 
syndicus geen gevolg geeft aan dat verzoek, kan één van de eigenaars die het verzoek mee 
heeft ondertekend zelf de algemene vergadering bijeenroepen. Bij gebrek aan een syndicus, 
mogen de raad van mede-eigendom of, bij ontstentenis, de voorzitter van de laatste 
algemene vergadering of, bij ontstentenis, een of meerdere mede-eigenaars die minstens een 
vijfde van de aandelen in de gemene delen bezitten, de algemene vergadering bijeenroepen 
ten einde een syndicus te benoemen. 

Wanneer, in de schoot van de algemene vergadering, de vereiste meerderheid niet wordt 
bereikt, kan elke mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig, op 
kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de 
gemeenschappelijke delen. Hij kan eveneens de toestemming vragen om de werken die hij 
nuttig acht, uit te voeren op eigen kosten, ook wanneer ze betrekking hebben op de 
gemeenschappelijke delen, wanneer de algemene vergadering zich ertegen verzet zonder 
grondige reden. Zodra hij één van de vorderingen heeft ingesteld waarvan sprake in artikel 
577-9 §§ 3 en 4 van het Burgerlijk Wetboek, en op voorwaarde dat zijn vordering niet wordt 
afgewezen, is de eiser bevrijd van elke aansprakelijkheid voor alle schade die zou kunnen 
voortvloeien uit het ontbreken van een beslissing. 

Iedere mede-eigenaar kan eveneens aan de rechter vragen de bijeenroeping van een 
algemene vergadering te gelasten binnen de termijn die laatstgenoemde bepaalt, ten einde te 
beraadslagen over het voorstel dat voormeld mede-eigenaar bepaalt, wanneer de syndicus 
verzuimt of onrechtmatig weigert dit te doen. 

De syndicus dient 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 o 
een goed zichtbare plaats in de gemeenschappelijke delen van het gebouw. 

d) Termijnen en manieren van verzending 



Behoudens dringende gevallen, worden de bijeenroepingen verstuurd minstens vijftien 
kalenderdagen vóór de datum van de algemene vergadering. 

De bijeenroeping wordt verstuurd bij een ter post aangetekende brief, tenzij de 
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en door middel van om het even welk schriftelijk 
communicatiemiddel, zelfs wanneer het niet getekend is, hebben aanvaard om de 
bijeenroeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. 

e) Adres van bijeenroeping 
De belanghebbenden moeten aan de syndicus, per aangetekende brief of tegen 
ontvangstbewijs, elke adresverandering melden. De bijeenroepingen worden geldig gedaan 
aan het laatste, door de syndicus gekende adres op de datum van verzending. 

J) Syndicus en voorlopig syndicus 
Wanneer de syndicus of de voorlopig syndicus geen mede-eigenaar is, zal hij worden 
opgeroepen voor de algemene vergaderingen, maar zal hij slechts een raadgevende stem 
hebben, onverminderd de toepassing van artikel 577-6, §7, lid 6, van het Burgerlijk 
Wetboek. 

g) Raadpleging 
De bijeenroeping duidt de modaliteiten aan voor het raadplegen van de documenten die 
betrekking hebben op de geagendeerde punten. 

h) Kosten 
De administratieve kosten in verband met de bijeenroeping voor de algemene vergadering 
vallen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars. 

Artikel 7. 	Agenda 
De agenda wordt bepaald door diegene die de algemene vergadering bijeenroept. 

De syndicus moet de schriftelijke voorstellen van de mede-eigenaars agenderen, die hij heeft 
ontvangen minstens drie weken vóór de eerste dag van de periode bepaald in het reglement 
van interne orde, waarbinnen de algemene vergadering moet plaatsvinden. 

Een of meerdere mede-eigenaars mogen te allen tijde aan de syndicus de punten te kennen 
geven waarvan ze vragen dat ze worden ingeschreven op de agenda van een algemene 
vergadering. Die punten worden in aanmerking genomen door de syndicus, in 
overeenstemming met de bepalingen van artikel 577-6 § 3 van het Burgerlijk Wetboek. 
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. 

Alle geagendeerde punten moeten op een heldere manier in de bijeenroepingen worden 
vermeld. 

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen en stemmen over geagendeerde punten. 
Over de punten die aan bod komen in de rubriek "varia" kan alleen geldig warden gestemd 
als ze in detail op de agenda voorkomen. Alle ander kwesties mogen besproken worden, 
doch daarover kan niet geldig worden gestemd, tenzij alle mede-eigenaars aanwezig zijn op 
de algemene vergadering en daarmee instemmen. 

De eerste algemene vergadering zal worden bijeengeroepen, in voorkomend geval door de 
syndicus aangeduid in het reglement van mede-eigendom of door de syndicus aangesteld 
door de algemene vergadering of, bij gebreke daaraan, bij beslissing van de rechter, op 
verzoek van iedere mede-eigenaar of van iedere belanghebbende derde overeenkomstig 
artikel 577-8, §1 van het Burgerlijk Wetboek, zodra de vereniging van mede-eigenaars 
rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. 



Deze eerste algemene vergadering moet verplicht een syndicus kiezen volgens de normen 
van de gewone algemene vergaderingen, zoals hierna toegelicht. 

Artikel 8. 	Samenstelling van de algemene vergadering 
De algemene vergadering is pas geldig samengesteld wanneer alle betrokken mede-eigenaars 
aanwezig, vertegenwoordigd of geldig bijeengeroepen zijn. 

De beraadslagingen en beslissingen van een algemene vergadering verbinden alle betrokken 
mede-eigenaars omtrent de geagendeerde punten, ongeacht of ze al dan niet 
vertegenwoordigd zijn, niet hebben gestemd of zich onthouden hebben. 

Artikel 9. 	Voorzitterschap - Bureau - Aanwezigheidslijst 
De algemene vergadering duidt jaarlijks, met de volstrekte meerderheid van de stemmen van 
de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars, haar voorzitter en minstens *twee 
bijzitters aan, die het bureau vormen. De voorzitter moet een mede-eigenaar zijn. 

Ze kunnen worden herverkozen. 

Indien hij wordt aangeduid door de algemene vergadering in overeenstemming met artikel 
577-6, §10, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek, vervult de syndicus de rol van secretaris. 

Het voorzitterschap van de eerste algemene vergadering zal toekomen aan de eigenaar die 
beschikt over het grootste aantal aandelen in de gemeenschappelijke delen en in geval van 
staking van stemmen aan de oudste onder hen. 

Er wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden die zal worden ondertekend bij het 
binnenkomen van de vergaderzaal door de eigenaars die de vergadering zullen bijwonen of 
door hun lasthebber; die aanwezigheidslijst zal eensluidend worden verklaard door de leden 
van het bureau. 

Artikel 10. Beraadslagingen 
a) Stemrecht 
Elke mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in 
de gemeenschappelijke delen. 

Niemand mag deelnemen aan de stemming, zelfs als lastgever of als lasthebber, voor een 
aantal stemmen dat groter is dan de som van de stemmen waarover de andere aanwezige of 
vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken. 

De syndicus beschikt over geen enkele stem, behalve wanneer hij eveneens mede-eigenaar 
is. Overeenkomstig artikel 577-6, §7, van het Burgerlijk Wetboek mag hij niet handelen als 
lasthebber van een mede-eigenaar. 

Geen enkele persoon die is gemandateerd door of in dienst is van de vereniging van mede-
eigenaars of die diensten voor haar verleent in het kader van om het even welke andere 
overeenkomst, mag persoonlijk of via volmacht deelnemen aan de beraadslagingen en aan 
de stemmingen met betrekking tot de opdracht die hem werd toevertrouwd. 

b) Aanwezigheidsquorum - Tweede algemene vergadering 
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen wanneer bij de aanvang van de 
algemene vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of 
vertegenwoordigd is en op voorwaarde dat zij minstens de helft van de aandelen in de 
gemeenschappelijke delen bezitten. 

Toch beraadslaagt de algemene vergadering eveneens geldig wanneer de aanwe 
vertegenwoordigde eigenaars bij de aanvang van de algemene vergadering meer 
vierde van de aandelen in de gemene delen vertegenwoordigen. 



Wanneer geen van beide quorums is bereikt, zal er een tweede algemene vergadering worden 
samengeroepen binnen een termijn van minstens veertien dagen en mag zij beraadslagen 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen in de mede-
eigendom waarvan zij houder zijn. 

c) Meerderheidsregels 
1° Volstrekte meerderheid 
De beslissingen worden genomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars op het moment van de stemming, behalve 
wanneer een gekwalificeerde meerderheid of de eenparigheid is vereist door de wet. 

2° Gekwalificeerde meerderheid - Eenparigheid 
De algemene vergadering beslist: 

	

1. 	met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde 
stemmen: 

a) over iedere wijziging aan de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of 
het beheer van de gemeenschappelijke delen betreft; 
b) over alle werken betreffende de gemeenschappelijke 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 577-8, § 4, 4° van het Burgerlijk Wetboek; 
c) over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging is 
verplicht, behalve voor de in artikel 577-8, §4, 4°, van het Burgerlijk Wetboek 
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. Deze beslissing wijzigt geenszins de verdeling van de kosten voor 
deze werken onder de mede-eigenaars. 

	

2. 	met een meerderheid van vier vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen: 
a) over iedere andere wijziging van de statuten, met inbegrip van de wijziging van de 
verdeling van de lasten van de mede-eigendom; 
b) over de wijziging van de bestemming van het gebouw 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 die bestemd zijn om 
gemeenschappelijk te worden; 
e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen, 
inclusief 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, desgevallend tegen betaling 
van een vergoeding in verhouding tot de schade die dit zou veroorzaken; 
f) over de wijziging van de statuten in functie van artikel 577-3, lid 4 van het 
Burgerlijk Wetboek; 
g) over de verdeling van een kavel of de gehele of gedeeltelijke vereniging van twee of 
meer kavels; 
h) over de afbraak of 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. Een mede-eigenaar kan afstand doen 
van zijn kavel ten gunste van de andere mede-eigenaars indien de waarde ervan lager 
is dan het aandeel dat hij ten laste zou moeten nemen in de totale kostprijs van de 
werken, desgevallend tegen een in onderling akkoord of door de rechter vastgestelde 
compensatie. Indien voornoemde redenen ontbreken, moet de beslissing tot afbraak 
of tot volledige heropbouw genomen worden bij eenparigheid, overeenkomstig de 
bepalingen beschreven in paragraaf 3 van artikel 577-7 van het Burgerlijk Wetboek. 

	

3. 	met eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars: 
- over de ontbinding van de vereniging van de mede-eigenaars; 



- 	over de wijziging van de verdeling van de aandelen van de mede-eigendom 
middels voorlegging van een verslag zoals voorzien in artikel 577-4, § 1, lid 2. 

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 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. 

d) Praktische overwegingen 
Onverminderd de hiervoor voorziene eenparigheidsregel wanneer meer dan twee voorstellen 
ter stemming worden voorgelegd en wanneer geen enkele ervan de vereiste meerderheid 
behaalt, wordt er overgegaan tot een twee stemronde, waarbij enkel de twee voorstellen die 
na de eerste stemronde het grootste aantal stemmen behaalden, ter stemming worden 
voorgelegd. 

Onder de vereiste eenparigheid van stemmen wordt hier niet de eenparigheid van de op de 
algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden bedoeld, maar wel de 
eenparigheid van alle mede-eigenaars. 

Wanneer een gekwalificeerde meerderheid is vereist, wordt de meerderheid van de op de 
algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden bedoeld. 

De mede-eigenaar of zijn lasthebber die zich onthoudt, is diegene die aanwezig is op de 
algemene vergadering zonder zijn stem uit te drukken. 

De onthoudingen, de nietige en blancostemmen worden niet beschouwd als uitgebrachte 
stemmen voor de berekening van de vereiste meerderheid. 

e) Schriftelijke stemming 
De leden van de vereniging van de mede-eigenaars mogen bij eenparigheid en schriftelijk alle 
beslissingen nemen die behoren tot de bevoegdheden van de algemene vergadering, met 
uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De syndicus stelt 
er de notulen van op. 

f) Notulen - Raadpleging 
De syndicus stelt de notulen op van de beslissingen die zijn genomen door de algemene 
vergadering met opgave van de bereikte meerderheden en van de naam van de eigenaars die 
hebben tegengestemd of zich hebben onthouden. 

Op het einde van de vergadering en na voorlezing worden deze notulen ondertekend door de 
voorzitter van de algemene vergadering, door de secretaris die werd aangeduid bij de 
aanvang van de vergadering en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of 
hun lasthebbers. 

De syndicus bewaart de beslissingen die zijn bedoeld in §§10 en 11 van artikel 577-6 van 
het Burgerlijk Wetboek in het register voorzien in artikel 577-10, §3, binnen de dertig dagen 
na de algemene vergadering en deelt ze binnen dezelfde termijn mee aan elke houder van 
een zakelijk recht op een kavel die, desgevallend op grond van artikel 577-6, § 1, lid 2, 
beschikt over een stemrecht op de algemene vergadering, en aan de andere synd" 
een van hen de notulen niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, 
syndicus hiervan schriftelijk in. 



Elke mede-eigenaar mag vragen het register van de notulen te raadplegen en een kopie 
ervan te nemen zonder het te verplaatsen, op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars. 

De beslissingen van de algemene vergadering zijn, mits kennisgeving zoals hierna bepaald, 
tegenwerpelijk aan iedere titularis van een zakelijk of persoonlijk recht op een privatieve 
kavel in het gebouw, en aan hen aan wie toelating tot bewoning werd verleend, met andere 
woorden aan iedere bewoner van het gebouw. De beslissingen kunnen worden 
tegengeworpen door hen aan wie ze tegenwerpelijk zijn. 
Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars is verplicht persoonlijke rechten 
die hij aan derden op zijn privatieve kavel zou hebben toegestaan, onverwijld ter kennis te 
brengen van de syndicus. 
Beslissingen die vóór de verkoop of het verlenen van een zakelijk of persoonlijk recht of een 
toelating tot bewoning, zijn genomen, worden ter kennis van de bewoner gebracht door 
degene die het recht of de toelating verleent: hij moet de koper of bewoner melden dat de 
beslissingen in een register zijn opgetekend en waar hij dit register kan inzien. 
De verkoper of vestiger van een zakelijk of persoonlijk recht of van een toelating tot 
bewoning, is tegenover de vereniging van mede-eigenaars en de koper of titularis 
aansprakelijk voor de schade die ontstaat door vertraging of afwezigheid van dergelijke 
kennisgeving. 
De koper of bewoner kan zich ook rechtstreeks tot de syndicus wenden om inzage van het 
register te bekomen. 
Beslissingen die na de verkoop of het verlenen van een zakelijk of persoonlijk recht of een 
toelating tot bewoning, zijn genomen, zijn aan degene die stemgerechtigd waren op de 
algemene vergadering die ze getroffen heeft van rechtswege en zonder kennisgeving 
tegenwerpelijk. 
De bewoner wordt over deze beslissingen ingelicht door een bericht van de syndicus die hem 
daarover inlicht bij ter post aangetekende brief, binnen de twee weken nadat de beslissing 
werd getroffen. 

Artikel 11. Verhaal tegen beslissingen van de algemene vergadering 
Verhaal tegen beslissingen van de algemene vergadering staat enkel open indien en in de 
mate waarin de wet daarin voorziet. Hetzelfde geldt voor rechtstreeks verhaal tegen de 
rechter, onder meer omtrent iedere aangelegenheid die de mede-eigendom, de verdeling van 
de aandelen daarin of de verdeling van de lasten betreft. 
Nochtans kan iedere mede-eigenaar aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of 
onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen. Deze 
vordering dient te worden ingesteld binnen vier maanden te rekenen vanaf de datum waarop 
de algemene vergadering plaatsvond. De mede-eigenaar die op regelmatige wijze is 
opgeroepen wordt geacht kennis te hebben van de beslissing op het tijdstip dat ze door de 
algemene vergadering is goedgekeurd. 
Anderzijds kan iedere benadeelde mede-eigenaar zich tot de rechter wenden wanneer een 
minderheid van de mede-eigenaars de algemene vergadering op een onrechtmatige wijze 
belet een beslissing te nemen met de door de wet of de statuten vereiste meerderheid, zodat 
de rechter zich in de plaats van de algemene vergadering stelt en in haar plaats de vereiste 
beslissing neemt. 
Ieder die het gebouw bewoont krachtens een zakelijk of persoonlijk recht, maar die in de 
algemene vergadering geen stemrecht heeft, kan de rechter echter om de vernietiging of 
wijziging verzoeken van elke bepaling van het reglement van orde of van elke beslissing van 
de algemene vergadering aangenomen na het verlenen van het recht, indien deze hem een 
persoonlijk nadeel berokkent. De vordering moet binnen drie maanden na de kennisgeving 
van de beslissing worden ingesteld. Alvorens recht te doen, kan de rechter op verzoek van de 
aanvrager de schorsing van de betwiste bepaling of beslissing bevelen. 

HOOFDSTUK II - BIJZONDERE VERGADERING 

Artikel 12. Statuut en organisatie  



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. 

Die lasten worden uitsluitend betaald door een speciaal kapitaal dat moet worden geopend 
door de syndicus op naam van de vereniging van mede-eigenaars. De gelden die erop 
worden geplaatst behoren echter toe aan die mede-eigenaars in evenredigheid tot de 
aandelen van de lasten die elk van hen draagt. 

Die vergadering komt minstens één keer per jaar samen telkens het belang van de mede-
eigendom dit vereist, na bijeenroeping van de syndicus. 

De regels in verband met de overdracht van een kavel zullen eveneens van toepassing zijn. 

Voor het overige zijn voormelde regels voor de algemene vergadering van mede-eigenaars 
mutatis mutandis van toepassing op die bijzondere vergadering, waaronder de manier van 
bijeenroeping, de meerderheden, de tegenstelbaarheid van de beslissingen enz. 

Er wordt evenwel verduidelijkt dat de stemmen die op deze bijzondere vergadering werden 
uitgebracht voorlopig zijn, behalve indien de werken dringend zijn. De definitieve stemmen zullen 
slechts worden uitgebracht op de gewone of buitengewone algemene vergadering van de vereniging 
van mede-eigenaars. De voorzitter of een ander lid van de bijzondere vergadering zal op deze 
algemene vergadering de overwogen werken toelichten teneinde de andere mede-eigenaars die voor 
deze werken geen stemrecht hebben de mogelijkheid te geven na te gaan of deze werken het 
gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom niet in het gedrang brengen. 

HOOFDSTUK III - BENOEMING, DUUR VAN HET MANDAAT EN BEVOEGDHEDEN VAN 
DE SYNDICUS 

Artikel 13. Algemene opdracht.  
Het dagelijks beheer van het gebouw en van de vereniging van mede-eigenaars wordt door 
een syndicus waargenomen. 

Artikel 14. Benoeming 
De syndicus wordt benoemd door de algemene vergadering of, bij ontstentenis, bij beslissing 
van de rechter, op verzoek van iedere mede-eigenaar of van iedere belanghebbende derde. 
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, een of meer mede-
eigenaars die ten minste een vijfde van de aandelen in de gemene delen bezitten, de 
algemene vergadering bijeenroepen teneinde een syndicus aan te wijzen. 
Wanneer de syndicus een vennootschap is, duidt de algemene vergadering bovendien de 
natuurlijk persoon of personen aan die gemachtigd zijn om te handelen in hoedanigheid van 
syndicus. 

Ze mag de syndicus kiezen binnen of buiten de mede-eigenaars. 

Indien hij werd aangeduid in het reglement van interne orde, verstrijkt zijn mandaat van 
rechtswege op de eerstvolgende 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, kan op zich geen aanleiding geven tot een 
vergoeding. Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene 
vergadering, mag hij geen enkele verbintenis aangaan voor een termijn die langer : dan de 
duur van zijn mandaat. 



De bepalingen die de verhouding regelen tussen de syndicus en de vereniging van mede-
eigenaars en de daaraan gekoppelde vergoeding, staan in ccn schriftelijke overeenkomst. 

Artikel 15. Herroeping - Delegatie - Voorlopig syndicus 
De algemene vergadering mag de syndicus te allen tijde herroepen. Alleen de rechter kan 
evenwel een bij vonnis aangestelde syndicus herroepen. Ze moet haar beslissing niet met 
redenen omkleden. Ze mag eveneens een voorlopig syndicus toevoegen voor een welbepaalde 
duur of welbepaalde doelstellingen. 

De rechter kan eveneens, op verzoek van een mede-eigenaar, een voorlopig syndicus 
aanduiden voor de duur die hij bepaalt ingeval de syndicus belet is of in gebreke blijft. Deze 
laatste wordt in het geding betrokken. 

Artikel 16. Bekendmaking 
Een uittreksel uit de akte houdende de aanstelling of benoeming van de syndicus wordt 
binnen acht dagen te rekenen van de datum waarop zijn opdracht een aanvang neemt, op 
onveranderlijke en op ieder tijdstip zichtbare manier, aangeplakt aan de ingang van het 
gebouw waar de zetel van de vereniging van mede-eigenaars is gevestigd. 

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 gebeurt door toedoen van de syndicus. 

De Koning bepaalt de procedure voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank 
van Ondernemingen. 

Artikel 17. Verantwoordeliikheid - Overdracht  
De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer. 

Hij kan zijn bevoegdheid niet overdragen zonder de toestemming van de algemene 
vergadering. Deze overdracht kan slechts gebeuren voor een welbepaalde duur of voor 
welomschreven doeleinden. 

Artikel 18. Bevoegdheden 
De syndicus beschikt over een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hij heeft onder 
meer als 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 met 

artikel 577-5 § 3 van het Burgerlijk Wetboek; 
4° de vereniging van mede-eigenaars te vertegenwoordigen, zowel in rechte als voor het 

beheer van de gemeenschappelijke zaken; behoudens andersluidende bepalingen in dit 
hoofdstuk, 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; 

5° de lijst van de schulden bedoeld in artikel 577-11, § 2, van het Burgerlijk Wetboek over 
te leggen binnen dertig dagen te rekenen van het verzoek dat de notaris hem doet 
alsook, in voorkomend geval, de bijgewerkte lijst van alle schulden die door het 
onroerend voorrecht waarover de vereniging van mede-eigenaars beschikt, gedekt 



zouden worden evenals de actualisatie van de informatie waarvan sprake in artikel 577-
11 § 1 van het Burgerlijk Wetboek; 

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 mee te delen om hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of 
opmerkingen met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten te formuleren. Deze 
zullen als dusdanig 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 en 
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, op alle wijzen die zijn bepaald bij het 
reglement van interne orde of door de algemene vergadering; 

10° desgevallend het postinterventiedossier te bewaren op de wijze die door het reglement 
van interne orde is vastgesteld; 

11° ten behoeve van de in artikel 577-7, § 1, 1°, d) van het Burgerlijk Wetboek bedoelde 
mededinging, meerdere kostenramingen over te leggen op grond van een vooraf 
opgesteld 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 vragen 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 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 het recht heeft om deel te nemen 
aan de beraadslagingen van de algemene vergadering, en aan 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 1, eerste lid, van de 
hypotheekwet van 16 december 1851, de naam, het adres, de aandelen en de 
referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars, te bezorgen; 

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 minstens een weerspiegeling is van de 
ontvangsten en uitgaven, van de toestand van de kasmiddelen, alsook van de mutaties 
van beschikbare middelen in contant geld of op de rekeningen, van het bedrag van het 
werkkapitaal en het reservekapitaal bedoeld in artikel 577-11, § 5, tweede en derde lid 
van het Burgerlijk Wetboek, van de schuldvorderingen en de schulden van 
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 vraag aangaande de in de komende jaren te 
plannen buitengewone werken op de agenda van de algemene vergadering; 

17° het reglement van interne orde onverwijld aan te passen en bij te werken. 
De algemene vergadering zal bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde mede-eigenaars beslissen over de delegatie van bevoegdheid toe te kennen aan 
de syndicus om in geval van overdracht van een kavel, hetzij de uittredende mede-eigenaar, hetzij 
de instrumenterende notaris, binnen de drie werkdagen na de aanvraag, een attest af te leveren 
waarin staat dat alle door de uittredende mede-eigenaar verschuldigde schulden betaald zijn. Deze 
vergadering bepaalt de duur van deze delegatie. Deze is onbepaald, behoudens andersluidende 
beslissing van de algemene vergadering van mede-eigenaars. 
De syndicus waakt over de goede werking van elke gemeenschappelijke uitrusting. 

Hij staat in voor de nodige aankopen en waakt erover dat het beheer op een economische 
manier gebeurt. 

Hij ondertekent de contracten voor het onderhoud van elke installatie die een regelmatig 
onderhoud door specialisten vergt. 

De syndicus werft de eventueel loontrekkenden van de mede-eigendom aan, leidt en ontslaat 
ze en geeft hen de nodige bevelen. 

Hij ziet toe op de werking van alle algemene diensten (verlichting - verwarming - lift - 
waterdistributie - afvalverwijdering - schoonmaak van de gangen en andere gemene delen). 

Alle onderhouds- of herstellingswerken gebeuren onder het toezicht van de syndicus of, 
desgevallend, van een door de syndicus technisch afgevaardigde. 

De syndicus heeft eveneens de opdracht om het bedrag van de gemeenschappelijke uitgaven 
te verdelen onder de mede-eigenaars, om de kapitalen te centraliseren en ze door te storten 
naar wie er recht op heeft. 

Hij verbindt de vereniging van de mede-eigenaars voor alle courante zaken die betrekking 
hebben op de gemeenschappelijke delen, ten aanzien van de maatschappijen die water, gas 
en elektriciteit verdelen, de meest uiteenlopende leveranciers en de besturen. 

Artikel 19. Vergoeding 
Het mandaat van de syndicus of van de voorlopige syndicus wordt vergoed. De algemene 
vergadering bepaalt zijn vergoeding bij de benoeming. Die vergoeding is een 
gemeenschappelijke algemene kost. Die overeenkomst omvat met name de lijst van de 
forfaitaire prestaties en de lijst van de aanvullende prestaties en de daaraan verbonden 
vergoedingen. Elke niet-vermelde prestatie kan geen aanleiding geven tot vergoeding, 
behoudens beslissing van de algemene vergadering. 

Artikel 20. Aansprakelijkheid.  
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 bepaalde doeleinden. 

Artikel 21. Ontslag - Einde van zijn opdracht 
De syndicus mag te allen tijde ontslag nemen mits hij een opzegperiode van minstens drie 
maanden naleeft, zonder dat die opzeg uitwerking kan hebben vóór het verstrijken van het 
kalenderkwartaal. 



De wijzigingen moeten op hun datum worden vermeld in het register van de notulen 
algemene vergaderingen. 

Artikel 25. Regeling van alle geschillen 

Dat ontslag moet per aangetekende brief worden meegedeeld aan de voorzitter van de laatste 
algemene vergadering. 

Wanneer het mandaat van de syndicus eindigt om welke reden ook, met uitsluiting van het 
verstrijken van de termijn ervan, zullen de overeenkomsten die hij heeft ondertekend in 
naam van de vereniging van de mede-eigenaars vóór zijn herroeping of zijn ontslag (datum 
van verzending van de aangetekende brief), blijven bestaan tot hun vervaldatum. De 
contracten die erna zijn ondertekend worden geacht onregelmatig te zijn afgesloten, 
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, en impliceren zijn 
aansprakelijkheid. 

HOOFDSTUK V- COMMISSARIS OF COLLEGE VAN COMMISSARISSEN 

Artikel 22. Commissaris van de rekeningen 
De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan, die al dan 
niet mede-eigenaar is. 
Hij heeft tot taak om tijdens de algemene vergadering verslag uit te brengen over de controle 
van de door de syndicus opgestelde rekeningen, met inbegrip van de overeenkomst tussen 
de boekhoudkundige cijfers op de rekeningen en de bankafschriften van de laatste dag van 
het boekjaar. Zijn schriftelijk verslag zal bij de notulen van de algemene vergadering worden 
gevoegd. Indien deze commissaris een mede-eigenaar is, moet zijn burgerlijke 
aansprakelijkheid worden verzekerd en vallen de verzekeringspremies ten laste van de 
vereniging van de mede-eigenaars. De syndicus mag geen commissaris van de rekeningen 
zijn. 
De syndicus dient hem zijn volstrekte medewerking te geven. 
De commissaris van de rekeningen zal verslag uitbrengen op de algemene vergadering over 
zijn werkzaamheden. 
Hij heeft de bevoegdheid zich te verzetten tegen de uitbetaling van iedere som waarvan de 
gegrondheid hem niet bewezen lijkt. Indien de syndicus het niet eens is met dit verzet kan 
hij zulks aangetekend kenbaar maken aan de banken waar de vereniging van mede-
eigenaars rekeninghouder is. Over één en ander zal op de eerstvolgende algemene 
vergadering, die hij desgevallend zelf kan bijeenroepen zoals hierna gezegd, een beslissing 
worden genomen. 
Hij kan aan de syndicus vragen de algemene vergadering bijeen te roepen indien hij van 
oordeel is dat er dringende maatregelen vereist zijn ; indien de syndicus hieraan geen gevolg 
geeft mag hij zelf de oproepingen versturen en de dagorde bepalen van deze vergadering. 

HOOFDSTUK VI.- DIVERSE BEPALINGEN IN VERBAND MET HET LEVEN IN 
GEMEENSCHAP 

Artikel 23. Definitie  
Er kan bovendien met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde mede-eigenaars een reglement van interne orde worden bepaald dat 
geldig is tussen de partijen en hun rechthebbenden, op welke grond ook, met betrekking tot 
de details van het leven in gemeenschap. Dat reglement is vatbaar voor aanpassingen onder 
de erin vermelde voorwaarden. 

Artikel 24. Wijzigingen  
Het reglement van interne orde kan alleen worden gewijzigd door de algemene vergadering 
met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde mede-eigenaars. 



In geval van een geschil tussen mede-eigenaars en/of bewoners van het gebouw met 
betrekking tot de gemeenschappelijke delen of het onrechtmatige gebruik van de privatieve 
delen, is de syndicus de eerste instantie aan wie het geschil wordt voorgelegd. 

Indien, ondanks de tussenkomst van de syndicus, het geschil blijft bestaan, kan het aan de 
algemene vergadering worden voorgelegd, die bemiddelt. 

Wordt er een akkoord bereikt, dan wordt er een verslag van opgemaakt. 

Als het gebrek aan akkoord blijft bestaan, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde 
rechter, met uitzondering van arbitrage. 

In geval van onenigheid tussen bepaalde eigenaars en de syndicus, onder meer in geval van 
problemen inzake de interpretatie van het reglement van interne orde, wordt het geschil 
voorgelegd aan de algemene vergadering, die bemiddelt. 

Wordt er een akkoord bereikt, dan wordt er een verslag van opgemaakt. 

Als het gebrek aan akkoord blijft bestaan, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde 
rechter. 

Artikel 26. Rust 
In overeenstemming met het reglement van mede-eigendom, moeten de eigenaars en de 
bewoners van de privatieve kavels het lawaai zoveel als mogelijk beperken. 

De eigenaars en bewoners worden aangeraden: 
- het volume van de televisies, stereoketens, piano's en andere muziekinstrumenten, 

telefoonbellen, printers en in het algemeen elk apparaat dat lawaai kan maken, zodanig 
aan te passen dat ze niet gehoord kunnen worden in aangrenzende privatieve kavels, 
met name in slaapkamers tussen tweeëntwintig uur en acht uur, of om een koptelefoon 
te gebruiken; 

- het gebruik te vermijden van de sanitaire voorzieningen (bad, douche, wc-spoeling) 
tussen drieëntwintig uur en zes uur; 

- wanneer de vloeren van de woonkamer, de hal en de gangen niet bedekt zijn met vast 
tapijt, maar met tegels of parket, geluiddempende voetjes te voorzien aan de stoelen en 
zetels en indoorschoenen te dragen; 
te vermijden in hun privatieve kavel tafels of stoelen te verslepen die niet zijn voorzien 
van geluiddempende bescherming, kranen onjuist te hanteren, deuren dicht te slaan en 
onzorgvuldig om te gaan met rolluiken. 

Lawaaierige werkzaamheden (slopen, boren, kloppen, schrapen van vloerbedekkingen, 
aftrekken van behangsel enz.) moeten worden uitgevoerd tijdens de week tussen acht en 
achttien uur, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen. 

Afval dat wordt veroorzaakt door die werken mag niet warden gedeponeerd op het 
gemeenschappelijke grondoppervlak, of in de gemeenschappelijke delen, ook niet in het 
vuilnislokaal of in containers in de kelder. Het moet worden afgevoerd door het bedrijf dat 
verantwoordelijk is voor de werkzaamheden. 

Het is verboden te spelen in alle gemeenschappelijke ruimten, inclusief de inkomhallen en 
de trappenhuizen. 

Artikel 27. Terrassen  
De terrassen van het gebouw moeten permanent in staat van netheid worden gehouden. 

Het is verboden: 
- om er meubilair te bergen, behalve tuinmeubilair; 
- om de was te drogen, kleding te luchten, tapijten, dierenvellen enz. te kloppen; 
- om het even wat naar buiten te gooien: sigarettenpeuken, vogelvoer enz.; 



- bloembakken aan de buitenkant van de balustrades op te hangen. 

Bewoners in het gebouw moeten alle maatregelen nemen om te voorkomen dat vogels de 
terrassen en balkons betreden, door onder meer geen eten en drinken te voorzien. 

Artikel 28. Adviezen en aanbevelingen 
a) Sanitair 
De bewoners moeten waken over het regelmatige onderhoud van de doorspoelbak van hun 
wc's en moeten bij een langdurige afwezigheid de stopkraan sluiten. 

Ze moeten ook waken over het regelmatige onderhoud van de dichtingen rond de baden en 
douches en toezien op de dichtheid van de afvoerbuizen. 

Ze moeten de kranen herstellen wanneer er abnormale geluiden optreden in de leidingen bij 
het tappen van water. 

b) Richtlijnen bij brand 
In geval van brand mag er geen gebruik worden gemaakt van de lift maar alleen, indien 
nodig, van de trappen. Wanneer een trappenhuis vol rook is, moet de toegangsdeur 
zorgvuldig worden gesloten. 

Tenzij de brand zich daar heeft verspreid, is het raadzaam dat de bewoner in zijn privatieve 
kavel blijft, de schachtdeur gesloten houdt en wacht op instructies en hulp. 

c) Vuilnislokaal 
Huishoudelijk afval dat in de daarvoor bestemde ruimten wordt gedeponeerd, moet 
zorgvuldig worden verpakt in hermetisch afgesloten plastic zakken. 

Daarnaast wordt er verzocht om in deze ruimten geen groot huisvuil te plaatsen, zoals kleine 
afgedankte huishoudelijke apparaten, meubelen of matrassen. 

d) Sluiting van de deuren van het gebouw 
Voor de bewoners is het raadzaam erover te waken dat de deuren van het gebouw gesloten 
zijn. Er wordt hen ook gevraagd hierop ook aan te dringen bij de personen die bij hen op 
bezoek komen. 

HOOFDSTUK VII. - REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 

Artikel 29. Draagwijdte - Wijzigingen 
Onderhavig reglement van orde vormt een onverbrekelijk geheel met de statuten van het 
gebouw. 
Het is bindend en afdwingbaar ten aanzien van de eigenaars, huurders, bewoners en 
gebruikers van het gebouw en zal slechts kunnen gewijzigd worden door de algemene 
vergadering beslissend met een meerderheid van twee/ derden der stemmen. 
Het reglement van orde zal binnen een maand na de opstelling ervan, op de zetel van de 
vereniging van mede-eigenaars neergelegd worden, op initiatief van de syndicus of, wanneer 
deze nog niet benoemd is, op initiatief van de opsteller ervan. 
De syndicus zal zonder verwijl het reglement van orde bijwerken (coördineren), telkens 
wanneer de algemene vergadering tot een wijziging besluit. Het reglement van orde kan ter 
plaatse en zonder kosten door iedere belanghebbende geraadpleegd worden. 
De wijzigingen aan het reglement van orde zijn niet aan overschrijving onderhevig, maar zij 
moeten opgelegd worden aan alle medecontractanten en rechtverkrijgenden door degenen 
die rechten van eigendom of van genot, van het geheel of een deel van het onroerend goed 
zouden overdragen. 
De beslissingen van de algemene vergadering worden in een register opgetekend, dat zich 
bevindt op de zetel van de vereniging van de mede-eigenaars. Dit register kan ter plaatse en 
zonder kosten door iedere belanghebbende, geraadpleegd worden. 
Wat de tegenstelbaarheid betreft van dit reglement van inwendige orde wordt verwe 
hetgeen hierboven werd uiteengezet onder *Artikel 10 Beraadslagingen (onder "f) otulen - 



Raadpleging" met betrekking tot de tegenwerpelijkheid van de notulen van de algemene 
vergadering). 
Artikel 30. Onderhoud  
De werken aan de gemeenschappelijke delen zullen door tussenkomst van de syndicus 
besteed worden aan firma's, die schriftelijk hun bestek zullen moeten mededelen. 
De werken aan de privatieve delen waarvan het onderhoud de harmonie van het gebouw 
aanbelangt, zullen ten gepaste tijde moeten uitgevoerd worden door ieder eigenaar op zulke 
wijze dat het gebouw steeds zijn uitzicht van zorg en goed onderhoud behoudt. Zij moeten 
zonder uitstel uitgevoerd worden als de algemene vergadering hiertoe besluit. 
Ingeval van ingebreke blijven na een aangetekend schrijven dat één maand onbeantwoord is 
gebleven, zal de syndicus de werken laten uitvoeren betrekkelijk de privatieve delen op 
kosten, risico en gevaar van de eigenaars. 
Artikel 31. Verbodsbepalingen  
1. De mede-eigenaars en bewoners zullen aan de vensters, op de terrassen en de balkons 
geen kentekens noch reclameborden, eetkastjes, linnen en andere voorwerpen zoals 
vogelkooien, keukenbenodigdheden, en dergelijke mogen plaatsen, die het goed uitzicht van 
het gebouw kunnen schaden. 
2. Het is verboden schotelantennes en andere antennes aan te brengen aan de gevels 
3. Aan de voorgevel zijn alleen eenvormig van kleur gevoerde overgordijnen en solarscreens 
gevoerde overgordijnen toegelaten. 
4. Het is verboden ontvlambare, ontplofbare of geurverspreidende stoffen in het gebouw 
binnen te brengen. 
5. Ieder eigenaar is verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn familieleden, kinderen en 
personeel. In geval de privatieve kavels worden verhuurd, wordt verwezen naar hetgeen 
hierboven werd uiteengezet onder *Artikel 7 van het reglement van mede-eigendom vervat in 
de statuten van het gebouw. 
6. De gemeenschappelijke delen zoals de inkomhall, trappen, overlopen en gangen moeten 
steeds vrij gehouden worden. Derhalve mag er nooit iets geplaatst of gehangen worden. 
Dit geldt in het bijzonder voor fietsen, scooters, moto's, kinderwagens, speelgoed, en 
dergelijke. 
7. In de gang, op terrassen en balkons mag geen enkel huishoudelijk werk verricht worden 
zoals uitborstelen van tapijten, beddegoed, klederen, meubels, het poetsen van schoenen, en 
dergelijke. 
8. De tapijten en karpetten mogen niet uitgeklopt worden. De bewoners dienen daartoe 
gebruik te maken van aangepaste huishoudelijke apparaten. 
9. Het is ten strengste verboden in het gebouw rubberen gasleidingen of buigbare buizen 
aan te wenden; de gastoevoer dient met vaste metalen buizen uitgevoerd te worden. Voor al 
deze aangelegenheden, mag geen enkele gedoogzaamheid zelf met de tijd, een verworven 
recht worden. 
10. Het is niet toegelaten alarminstallaties met binnen- en/of buitensirene te plaatsen. 
Enkel alarminstallaties die rechtstreeks verbonden zijn met de politie, rijkswacht of 
gespecialiseerde bewakingsfirma's zijn toegelaten. 
Artikel 32. Verhuizingen  
Grote meubels en zware omvangrijke voorwerpen moeten op uitsluitende verantwoordelijkheid 
van de verhuizer opgehesen worden langs de voorgevel. *indien er geen verhuishaak zal 
worden geïnstalleerd: en dit door gebruik te maken van gespecialiseerde 
verhuistransportkranen *steeds:en mogen dus niet worden verhuisd langs de trap of via de lift. 
De beschadigingen die niet op vijf dagen op voorhand schriftelijk aan de syndicus werden 
gesignaleerd als zijnde reeds bestaande, worden op onweerlegbare wijze vermoed te zijn 
veroorzaakt door de verhuis en zijn ten laste van de persoon die verhuist. 
Wanneer de bewoner van een privatief verhuist, moet hij minstens acht dagen op voorhand, in 
overleg met de syndicus, alle nodige maatregelen nemen om de andere mede-eigenaars zoveel 
mogelijk stoornissen en ongemakken te besparen. 
Artikel 33. Telefoon - kabeltelevisie - radio 
De gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw bevatten speciale leidingen voor de kabels 
voor radio- en televisiedistributie en telefoon. 
De eigenaars die over één van dergelijke toestellen beschikken zijn verplicht deze toestellen 
exclusief te laten aansluiten op de voorziene gemeenschappelijke kabels. 



De eigenaars mogen bijgevolg zelf geen antennes plaatsen op het gebouw of op een andere 
plaats van de residentie, noch voor ontvangst van radio- of televisiestralen, noch voor C.B-
toestellen, radio-amateurs of andere. 
De kosten voor aansluiting op de kabeltelevisie zijn ten laste van de begunstigde. Alle 
leidingen van water, gas, elektriciteit en in het algemeen alle kanalisaties mogen door *de 
promotor en volgens haar plannen geplaatst worden in de gemeenschappelijke gedeelten van 
het gebouw en de privatieve kavels. 
De mede-eigenaars kunnen uit dien hoofde niets vorderen van *de promotor en moeten 
steeds vrije toegang geven tot hun kavel om alle werken toe te laten die nodig zouden zijn 
om deze leidingen te leggen, te vervangen of te herstellen. 
Indien de maatschappijen, leveranciers van de nutsvoorzieningen, de plaatsing zouden 
vorderen in het gebouw of op de grond van een installatie, die aangepast is aan het verbruik 
in het gebouw (bijvoorbeeld een hoogspanningscabine voor de elektriciteit), bekomt *de 
promotor van alle mede-eigenaars onherroepelijke volmacht om daarover te onderhandelen 
in hun naam en voor hun rekening en daartoe alle akten en documenten te ondertekenen, 
zelfs akten en overeenkomsten tot afstand/verkoop van de grond en de daarop opgerichte 
cabine, aan de netbeheerder of nutsmaatschappij indien dit een voorwaarde voor de 
nutstoevoer zou zijn (met de macht om de Algemene Administratie van 
Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van het nemen van een ambtshalve inschrijving), in 
welk geval de daarvoor ontvangen vergoeding exclusief aan de promotor zal toekomen, met 
uitsluiting van de (vereniging van) mede-eigenaars. 
Behoudens andersluidende overeenkomst met deze distributiemaatschappijen maken deze 
lokalen of gebouwen dan deel uit van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, te 
gebruiken door alle mede-eigenaars. De toestellen zelf blijven eigendom van de 
distributiemaatschappijen, die zullen moeten instaan voor het onderhoud ervan. 
Enkel deze distributiemaatschappijen hebben er op elk ogenblik toegang toe en alle nodige 
erfdienstbaarheden van doorgang of toegang voor hun personeel daaromtrent zijn hierbij 
reeds toegestaan ten eeuwige dage en onvergeld. 
Artikel 34. Publiciteit  
Het is verboden publiciteit te maken op de gevel van het gebouw, tenzij voor de privatieve 
kavel op het gelijkvloers, die zelf een lichtreclame mogen aanbrengen tot onder het raam van 
de verdieping erboven, mits deze reclame geschiedt zonder flitsend licht en ook niet 
lichtdoorlatend is in de richting van de verdieping erboven of eronder. 
Tenzij voor de privatieve kavel op het gelijkvloers, mag geen enkel opschrift aangebracht 
worden op de vensters en balkons, op de buitendeuren, noch op de trappen, in de hallen en 
doorgangen; 
Het is toegelaten naast de ingangsdeur een plaatje aan te brengen, welke de naam en het 
beroep van de bewoner vermeldt. 
Aan de ingang van het gebouw zal ieder eigenaar over een brievenbus beschikken. Op deze 
bus mogen de naam en beroep van de titularis aangebracht worden en de verdieping welke 
hij betrekt. Deze vermeldingen zullen volgens een door de algemene vergadering vastgesteld 
model moeten uitgevoerd worden. Ingeval van tekoop- of tehuurstelling is het de eigenaar 
toegelaten een klassiek model van plakkaat (maximum afmetingen van zestig centimeter op 
veertig centimeter) aan te brengen op het balkon met de melding "Te Koop' of Te huur", 
alsmede het telefoonnummer, de eventuele bezoekdagen en het embleem van het 
agentschap dat gelast is met de verkoop of de verhuring. Deze plakkaten mogen echter niet 
permanent aangebracht worden. 
Artikel 35. Huisdieren - gedoogzaambeden  
De mede-eigenaars evenals hun huurders of bewoners zullen slechts als gedoogzaamheid 
katten, honden, vogels of andere kleine huisdieren mogen houden. 
Indien evenwel één dezer huisdieren oorzaak ware van stoornis in het gebouw, hetzij door 
lawaai, reuk of anderszins, kan de algemene vergadering de gedoogzaamheid van het dier bij 
eenvoudige meerderheid van stemmen intrekken. Indien een eigenaar van het betrokken 
huisdier zich niet naar deze beslissing voegt, zal de algemene vergadering een 
schadevergoeding kunnen eisen ten belope van tien euro (€10,00) per dag vertraging, 
beginnende van de betekening der beslissing der algemene vergadering. Het bedrag dezer 
dwangsom zal in het reservefonds gestort worden, alles onverminderd de besliss' 
algemene vergadering te nemen met een meerderheid der drie/vierde van de ste 



inhoudende ambtshalve verwijdering van het huisdier door de maatschappij der 
dierenbescherming. 
In ieder geval zijn de eigenaars van de toegelaten huisdieren verantwoordelijk voor de door 
deze huisdieren eventuele aangerichte schade. 
Artikel 36. Moraliteit - stilte - welvoegelijkheid  
De mede-eigenaars, hun huurders, personeel en bewoners van de eigendom zullen deze 
altijd moeten bewonen op een burgerlijke en eerbare wijze, en ervan genieten als "een goede 
huisvader". 
Zij zullen erover moeten waken dat de rust in het gebouw op geen enkel ogenblik gestoord 
wordt door hun handelingen, deze der leden hunner familie, hun werknemers, hun 
huurders of bezoekers. 
Geen enkel abnormaal gerucht mag gemaakt worden. 
Het gebruik van muziekinstrumenten en van radio, televisie of andere audio-visuele 
apparatuur is toegelaten doch op uitdrukkelijke voorwaarde de werking dezer toestellen en 
instrumenten zodanig te regelen dat ze de andere bewoners van het gebouw niet stoort. 
Indien in het gebouw gebruik gemaakt wordt van elektrische apparaten die storingen 
teweegbrengen, zullen deze apparaten dienen voorzien te worden van toestellen, die deze 
storingen uitschakelen of ten minste verzachten, en wel op zulke wijze dat zij de goede 
radiofonische en televisie-ontvangst niet schaden. 
Geen enkele motor mag in het gebouw geplaatst worden ter uitzondering van degene welke 
de lift aandrijven, evenals de apparaten nodig voor het reinigen en boenen, huishoudelijke 
en sanitaire installaties, en deze welke zouden nodig zijn voor de privatieve delen die een 
handelsbestemming hebben. 
De appartementen of andere privatieve lokalen mogen slechts verhuurd worden aan eerbare 
en solvabele personen. Dezelfde verplichting berust op de huurders ingeval van 
onderverhuring of pachtoverdracht. 

HOOFDSTUK VIII. - DIVERSE BEPALINGEN 

Artikel 37. Principe  
De voorwaarde van genot en mede-eigendom niet voorzien in onderhavig reglement zullen 
geregeld worden overeenkomstig wetten van 30 juni 1994, 2 juni 2010 en 18 juni 2018 
betreffende de mede-eigendom en volgens de plaatselijke gebruiken. 
Artikel 38. Bewaring en uitdeling van tegenwoordig reglement  
Onderhavig reglement van mede-eigendom is verplichtend voor alle mede- eigenaars zowel 
tegenwoordige als toekomstige, evenals voor allen die in de toekomst een recht van gelijk 
welke aard zouden verkrijgen op het gebouw of op gelijk welk deel ervan. Bijgevolg zal dit 
reglement volledig moeten overgenomen worden in alle verklarende of overdragende akten 
van eigendom of genot betrekkelijk een deel van het gebouw. 
Ofwel zal er tenminste in deze akten moeten melding gemaakt worden dat er kennis gegeven 
wordt aan de betrokkenen van dit reglement van mede- eigendom en dat zij zich verplichten 
deze te eerbiedigen en dat zij in de plaats gesteld zijn door het enkel feit van eigenaar, 
bezitter of rechthebbende, ten welken titel ook, te zijn geworden, in al de rechten en 
verplichtingen die eruit voortvloeien of kunnen uit voortvloeien. 

Opgemaakt te Diksmuide op 22 juli 2021. 
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