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LEVEN	  IN	  EEN	  MEDE-‐EIGENDOM	  

	  

Vereniging	  van	  Mede-‐Eigenaars	  (VME)	  
Een	  eigenaar	  in	  een	  mede-‐eigendom	  is	  door	  de	  aankoop	  van	  zijn	  vastgoed	  van	  rechtswege	  
lid	  van	  de	  Vereniging	  Van	  Mede-‐Eigenaars.	  De	  VME	  is	  de	  groep	  van	  alle	  eigenaars	  van	  een	  
gebouw	  in	  mede-‐eigendom.	  

Gemeenschappelijke	  delen	  –	  privatieve	  delen	  
Elke	  Mede-‐Eigendom	  bestaat	  ui	  privatieve	  delen	  en	  gemeenschappelijke	  delen.	  Als	  eigenaar	  
zorgt	  u	  zelf	  voor	  het	  onderhoud	  en	  beheer	  van	  uw	  privatieve	  gedeelten.	  Voor	  het	  onderhoud	  
en	  beheer	  van	  de	  gemeenschappelijke	  delen	  (waarvan	  elke	  eigenaar	  in	  het	  gebouw	  volgens	  
de	   bepaalde	   quotiteiten	   in	   de	   basisakte	   deels	   eigenaar	   is)	   heeft	   de	   wet	   voorzieningen	  
getroffen	  dat	  het	  beheer	  en	  onderhoud	  gestructureerd	  en	  volgens	  bepaalde	  spelregels	  kan	  
lopen.	  Hiervoor	  bestaan	  de	  verschillende	  rollen	  van	  Syndicus,	  Raad	  Van	  Mede-‐Eigendom,	  de	  
Commissaris	  der	  Rekeningen	  en	  de	  Algemene	  Vergadering.	  

Het	  beheer	  en	  onderhoud	  van	  de	  gemeenschappelijke	  delen	  brengt	   kosten	  met	   zich	  mee,	  
deze	  worden	  door	  de	  syndicus	  beheerd	  en	  volgens	  de	  juiste	  verdeelsleutels	  aangerekend	  bij	  
alle	  eigenaren.	  

Syndicus	  
De	  syndicus	  staat	  in	  voor	  het	  beheer	  van	  een	  gebouw	  in	  mede-‐eigendom.	  	  

Het	  takenpakket	  van	  de	  syndicus:	  

• Het	  technische	  beheer:	  de	  syndicus	  staat	  in	  voor	  het	  behoud	  van	  het	  gebouw	  en	  
zorgt	  voor	  de	  onderhouds-‐	  en	  herstellingswerken.	  

• Het	  administratieve	  beheer:	  de	  syndicus	  staat	  in	  voor	  de	  volledige	  administratie.	  Dit	  
wil	  zeggen	  dat	  hij	  tijdig	  een	  algemene	  vergadering	  samenroept,	  een	  verslag	  stuurt,	  
alle	  contracten	  sluit	  met	  leveranciers	  en	  hij	  voert	  alle	  beslissingen	  van	  de	  algemene	  
vergadering	  uit.	  

• Het	  financiële	  beheer:	  de	  syndicus	  stelt	  een	  begroting	  van	  de	  kosten	  op,	  vraagt	  
provisies	  op	  aan	  de	  mede-‐eigenaars	  en	  staat	  in	  voor	  de	  betaling	  van	  de	  facturen.	  
Kortom,	  hij	  beheert	  de	  inkomsten	  en	  de	  uitgaven.	  

• De	  vertegenwoordiging	  in	  rechte:	  de	  syndicus	  vertegenwoordigt	  de	  mede-‐eigendom	  
in	  rechte;	  dit	  voor	  het	  invorderen	  van	  niet-‐betaalde	  voorschotten	  voor	  eventuele	  
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rechtsvorderingen	  tegen	  de	  aannemer,	  voor	  vorderingen	  tegen	  derden	  bij	  
beschadiging	  van	  de	  gemene	  delen,	  …	  

Het	  mandaat	  van	  de	  syndicus	  mag	  niet	  langer	  zijn	  dan	  3	  jaar,	  maar	  kan	  worden	  hernieuwd	  
door	  een	  uitdrukkelijke	  beslissing	  van	  de	  algemene	  vergadering.	  	  

Raad	  Van	  Mede-‐Eigendom	  (RVME)	  
De	  Raad	  Van	  Mede-‐Eigendom	  is	  een	  groep	  van	  tenminste	  2	  mensen	  die	  aangesteld	  worden	  
door	   alle	   eigenaars	   met	   als	   doel	   toezicht	   uit	   te	   oefenen	   op	   de	   syndicus.	   De	   RVME	   is	  
facultatief	   voor	   elke	   mede-‐eigendom	   bestaande	   uit	   minder	   dan	   20	   kavels	   (excl.	   kelders,	  
parkeerplaatsen	  en	  garages).	  Vanaf	  20	  dergelijke	  kavels	  is	  de	  RVME	  verplicht.	  In	  de	  praktijk	  
zal	   deze	   groep	   vaak	   betrokken	   worden	   door	   de	   syndicus	   in	   het	   dagelijks	   beheer	   van	   het	  
gebouw.	  

De	   RVME	   kan	   van	   de	   Algemene	   Vergadering	   welbepaalde	   bevoegdheden	   krijgen	   voor	  
uitdrukkelijk	  vermelde	  handelingen	  en	  slechts	  geldig	  voor	  1	  jaar;	  

De	  RVME	  bezorgt	  de	  mede-‐eigenaars	  een	  omstandig	  halfjaarlijks	  verslag	  over	  de	  uitoefening	  
van	  zijn	  taak.	  

	  

Commissaris	  der	  rekeningen	  
De	  Algemene	  Vergadering	  duidt	  jaarlijks	  een	  commissaris	  der	  rekeningen	  aan.	  Dit	  kan	  al	  dan	  
niet	  een	  mede-‐eigenaar	  zijn.	  Deze	  persoon	  staat	  in	  voor	  het	  nazicht	  der	  rekeningen.	  

Algemene	  Vergadering	  
De	  algemene	  vergadering	  dient	   jaarlijks	  gehouden	  tijdens	  een	  vastgestelde	  periode	  van	  15	  
dagen.	  

Een	   bijzondere	   algemene	   vergadering	   kan	   georganiseerd	   worden	   als	   er	   dringende	  
beslissingen	  moet	  worden	  genomen	  worden.	  

BIJEENROEPING	  

De	   bijeenroeping	   gebeurt	   door	   de	   syndicus	   ten	   minste	   15	   dagen	   voor	   de	   datum	   van	   de	  
vergadering	  per	  aangetekend	  schrijven.	  Een	  eigenaar	  kan	  zijn	  toestemming	  geven	  om	  bv	  per	  
email	  uitnodigingen	  te	  versturen.	  
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VOORZITTER	  EN	  SECRETARIS	  

Bij	  aanvang	  van	  de	  Algemene	  Vergadering	  wordt	  een	  voorzitter	  (een	  mede-‐eigenaar)	  en	  een	  
secretaris	  (dit	  mag	  de	  syndicus	  zijn)	  aangesteld.	  

AANWEZIGHEIDSQUORUM	  

De	  vergadering	  kan	  rechtsgeldig	  beraadslagen	  als	  bij	  het	  begin	  van	  de	  vergadering:	  

• meer	  dan	  de	  helft	  van	  de	  mede-‐eigenaars	  met	  ten	  minste	  de	  helft	  van	  de	  aandelen	  
aanwezig	  of	  vertegenwoordigd	  is	  

• of	   ongeacht	   het	   aantal	   mede-‐eigenaars	   meer	   dan	   drie/vierde	   van	   de	   aandelen	  
aanwezig	  of	  vertegenwoordigd	  is.	  

VOLMACHTEN	  

Iedere	  mede-‐eigenaar	   kan	   zich	   laten	   vertegenwoordigen	   door	   een	   lasthebber.	   Het	   aantal	  
volmachten	  per	  persoon	  is	  beperkt	  tot	  3.	  Dit	  aantal	  mag	  overschreden	  worden	  voor	  zover	  de	  
volmachtdrager	  over	  niet	  meer	  dan	  10%	  van	  het	  totaal	  aantal	  stemmen	  beschikt,	  zijn	  eigen	  
stemmen	  inbegrepen.	  

De	  syndicus	  kan	  geen	  volmachtdrager	  zijn.	  

Blanco	  volmachten	  zijn	  niet	  geldig.	  	  

STEMMING	  EN	  MEERDERHEDEN	  

De	  beslissingen	  van	  de	  vergadering	  worden,	  afhankelijk	  van	  hetgeen	  waarover	  moet	  beslist	  
worden,	  genomen	  bij	  verschillende	  meerderheden.	  

Voor	  de	  berekening	  van	  de	  meerderheden	  tellen	  de	  stemmen	  van	  de	  mede-‐eigenaars	  die	  op	  
het	  ogenblik	  van	  de	  stemming	  aanwezig	  of	  vertegenwoordigd	  zijn.	  De	  onthoudingen,	  de	  
blanco	  en	  de	  ongeldige	  stemmen	  worden	  niet	  beschouwd	  als	  uitgebrachte	  stemmen.	  

• Gewone	  of	   volstrekte	  meerderheid	   van	   stemmen	   (50%	  +	  1):	   alle	   beslissingen	  die	   geen	  
gekwalificeerde	  meerderheid	  vereisen.	  

• Gekwalificeerde	  meerderheid	  van	  stemmen:	  
o Meerderheid	  van	  3/4de	  van	  de	  stemmen:	  

§ wijziging	  statuten	  voor	  zover	  zij	  slechts	  het	  genot,	  het	  gebruik	  of	  het	  beheer	  
van	  de	  gemeenschappelijke	  delen	  betreft;	  

§ werken	  aan	  de	  gemeenschappelijke	  delen;	  
§ oprichting	  en	  samenstelling	  van	  een	  raad	  van	  mede-‐eigendom	  in	  een	  gebouw	  

met	  minder	  dan	  20	  kavels,	  in	  een	  gebouw	  met	  20	  kavels	  of	  meer	  gebeurt	  dit	  
verplichtend	  op	  de	  1ste	  algemene	  vergadering;	  

o Meerderheid	  van	  4/5de	  van	  de	  stemmen:	  
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§ wijziging	   statuten,	   daarin	   begrepen	   de	   wijziging	   van	   de	   verdeling	   van	   de	  
lasten;	  

§ wijziging	   van	   de	   bestemming	   van	   het	   onroerend	   goed	   of	   een	   gedeelte	  
daarvan;	  

§ daden	  van	  beschikking	  van	  gemeenschappelijke	  onroerende	  goederen.	  
o Eenparigheid	  van	  stemmen:	  

§ Wijziging	  van	  de	  verdeling	  van	  de	  aandelen;	  
§ Volledige	  heropbouw	  van	  de	  mede-‐eigendom	  

NOTULEN	  

De	   notulen	   vermelden	   de	   beslissingen	   van	   de	   algemene	   vergadering,	  met	   opgave	   van	   de	  
behaalde	  meerderheden	  en	  de	  naam	  van	  de	  mede-‐eigenaars	  die	  tegen	  hebben	  gestemd	  of	  
zich	  hebben	  onthouden.	  Op	  het	  einde	  van	  de	  vergadering	  ondertekenen	  de	  voorzitter	  en	  de	  
secretaris	  (en	  de	  nog	  aanwezige	  eigenaars	  of	  hun	  lasthebbers)	  de	  notulen.	  De	  syndicus	  dient	  
het	   verslag	   binnen	   de	   30	   dagen	   na	   de	   algemene	   vergadering	   aan	   alle	  mede-‐eigenaars	   te	  
bezorgen.	  

	  

Werkkapitaal	  -‐	  Reservekapitaal	  
De	  wet	  onderscheidt	  twee	  types	  van	  fondsen	  van	  de	  mede-‐eigendom.	  Het	  reservekapitaal	  is	  
in	  feite	  de	  spaarpot	  van	  de	  mede-‐eigendom	  en	  wordt	  gevormd	  door	  alle	  kapitaalinbrengen	  
bedoeld	  om	  uitzonderlijke	  uitgaven	  te	  betalen,	  zoals	  vernieuwing	  van	  een	  dak.	  

Het	  werkkapitaal	  is	  de	  kassa	  van	  de	  mede-‐eigendom.	  Dit	  is	  de	  som	  van	  de	  voorzieningen	  die	  
de	  mede-‐eigenaars	  betaald	  hebben	  om	  de	  gewone	  uitgaven	  van	  de	  mede-‐eigendom	  te	  
dekken.	  

De	  bijdrage	  van	  een	  eigenaar	  in	  het	  werkkapitaal	  wordt	  teruggegeven	  bij	  verkoop	  van	  het	  
kavel.	  De	  bijdrage	  van	  een	  eigenaar	  in	  het	  reservekapitaal	  blijft	  	  eigendom	  van	  de	  mede-‐
eigendom	  bij	  verkoop.	  

	  


