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I. Inleiding

De Wet van 30 juni 1994 betrefende de mede-eigendom is in 

werking getreden op 1 augustus 1995 en bestaat binnenkort 

anderhalf decennium. De toepassing van de wet leidt in de 

praktijk tot heel wat discussies, problemen en controverses. 

Gelukkig zegeviert het gezond verstand meestal. De creativi-

teit van de rechtspraktijk in combinatie met een open en prag-

matische houding van de vrederechters slagen erin om vele 

moeilijkheden op te lossen. Toch lijkt iedereen het erover eens 

dat er nood is aan een hervorming. In de toelichting bij het 

wetsvoorstel van 7 juli 2008, “teneinde de werking van de me-

de-eigendom te moderniseren en transparanter te maken”1, is 

er zelfs sprake van een malaise waarvoor dringend oplossin-

gen moeten worden uitgewerkt en goedgekeurd.

In deze bijdrage wil ik kort drie krachtlijnen schetsen die 

een hervorming van ons appartementsrecht zouden kunnen 

stroomlijnen. De aangepaste wet zou een resultaat moeten op-

leveren dat leidt tot meer solidariteit (II), meer transparantie 

(III), meer pragmatiek (IV).

II. Meer solidariteit

In de toelichting van genoemd wetsvoorstel wordt een beklag 

gedaan over de houding van veel mede-eigenaars. Zij zetten 

zich onvoldoende in voor het beheer van het gebouw, wonen de 

* Slotlezing op het congres over Appartementsrecht georganiseerd 

door het Instituut voor Goederenrecht van de K.U. Leuven en de 

Subfaculteit Rechten van de KULAK, in samenwerking met de 

KFBN en het Tijdschrit voor Vrederechters, te Leuven op 25 no-

vember 2008 en te Kortrijk op 4 december 2008. Hiervan ver-

scheen een mooi verslagboek: V. Sagaert & G. Rommel (eds.),  

Appartementsrecht, Brugge, die Keure, 2008. Hierna verwijs ik 

naar dit boek als: Appartementsrecht 2008. Mijn dank aan Mr. 

Steven Snaet voor de interessante gedachtewisseling over diverse 

knelpunten in het appartementsrecht.
1 Parl. St. Kamer, 1334/001 DOC 52; in extenso opgenomen in  

Appartementsrecht 2008, 209-246.

algemene vergaderingen niet bij en hebben geen interesse in 

een mandaat in de raad van beheer. Voor de meesten tellen 

enkel de persoonlijke aangelegenheden. Terecht wordt betoogd 

dat wie een goed koopt in een appartementsgebouw, een ze-

kere solidariteit moet aanvaarden en zich dient te schikken 

naar de regels van de mede-eigendom. Het lijkt mij inderdaad 

wenselijk dat kandidaat-kopers van een appartement op dit 

punt meer worden gesensibiliseerd. De aankoop van een huis 

en de aankoop van een appartement in mede-eigendom ver-

schillen in die zin substantieel. Met het appartement koopt 

men zich ook in een collectief in. Dit brengt een aantal bijko-

mende verantwoordelijkheden met zich mee. De solidariteits-

gedachte is aldus onlosmakelijk verbonden met de mede- 

eigendom.

Het appartementsrecht van morgen dient deze solidariteit 

in de regelgeving beter in te bedden en vorm te geven. Ik be-

perk mij tot een aantal illustraties.

A. Betrokkenheid bij de algemene vergadering

Vooreerst is het aangewezen om meer betrokkenheid te creë-

ren bij de algemene vergadering. Zo wordt gesuggereerd in het 

voorgestelde artikel 577-6 § 12 dat de algemene vergadering 

moet worden voorgezeten door een mede-eigenaar. In § 1bis 

dat één of meer mede-eigenaars aan de syndicus de vragen 

kunnen bezorgen waarvan zij willen dat deze op de agenda 

van een algemene vergadering worden geplaatst. In § 2 derde 

lid dat elke mede-eigenaar na de vergadering aan de syndicus 

een samenvattend commentaar kan toezenden waarin hij het 

door hem ter vergadering toegelichte punt herneemt en waar-

van hij wenst dat het als bijlage bij het proces-verbaal van de 

vergadering wordt gevoegd.

Ook een precisering en beperking van de werking van vol-

machten leidt tot meer directe betrokkenheid en engagement. 

Daarom stelt men voor om in artikel 577-6 § 5 te bepalen dat 

de volmacht met de hand moet worden ingevuld en onderte-

2 De verwijzingen naar wetsartikelen zijn naar het Burgerlijk Wet-

boek, tenzij anders aangeduid.
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kend, de naam van de lasthebber moet vermelden en in prin-

cipe maar kan gelden voor één algemene vergadering. Boven-

dien wordt voorgesteld dat niemand aan een algemene 

vergadering kan deelnemen als gevolmachtigde als hij meer 

dan tien procent van het totaal aantal stemmen zou vertegen-

woordigen.

B. Algemene vergadering en privatieve delen

De solidariteitseis noopt ook tot een herziening van het al te 

restrictieve arrest van het Hof van Cassatie van 1 april 2004.3 

Hierin poneert het Hof dat de vereniging van mede-eigenaars 

slechts de bevoegdheid heet om te beslissen over werken be-

trefende die gedeelten van gebouwen waarvan vastgesteld is 

dat zij niet privatief zijn. Het enkele feit dat de werken noodza-

kelijk zijn om te verhinderen dat privatieve gedeelten schade 

zouden veroorzaken aan gemene delen of die nadelig zouden 

beïnvloeden, is niet van aard om de algemene vergadering de 

bevoegdheid te verlenen om te beslissen zelf werken te laten 

uitvoeren aan die privatieve gedeelten. De algemene vergade-

ring kan dus niet zelf rechtstreeks beslissen om waterdich-

tingswerken te laten uitvoeren aan de terrassen die volgens de 

statuten privatief zijn.4

Het is volgens het Hof echter wel mogelijk dat de algemene 

vergadering van de eigenaar van de privatieve delen zou eisen 

dat deze de nodige werken uitvoert, om te vermijden dat er 

schade ontstaat aan de gemeenschappelijke gedeelten of om 

dergelijke schade te herstellen. Dit is een soort van positief in-

junctierecht.5 Zo besliste de Vrederechter van Anderlecht II 

dat de algemene vergadering een individuele mede-eigenaar 

niet enkel kan verplichten om over te gaan tot waterdichtings-

werken aan het terras, maar ook dat hij daarvoor een beroep 

moet doen op dezelfde aannemer als deze die van de vereni-

ging van mede-eigenaars de opdracht krijgt voor dergelijke 

werken aan de gemeenschappelijke delen.6 Casman suggereert 

in haar referaat dat kan worden overwogen om het principe 

van dergelijke collectieve uitvoering op te nemen in de statu-

ten. Dit is een explicitering van de solidariteitsgedachte die 

ertoe kan leiden dat particuliere eigenaars misschien minder 

geneigd zullen zijn om te beweren dat een algemene vergade-

ring die een dergelijke beslissing neemt, buiten haar wettelijke 

of statutaire bevoegdheden treedt.7

Vandenberghe en Soens wijzen erop dat de bevoegdheid 

van de algemene vergadering niet noodzakelijk stopt aan de 

deur van het appartement van de mede-eigenaar. Zij verwijzen 

daarbij naar de evidente situaties dat een eigenaar zijn mede-

werking en toestemming moet verlenen om toegang te ver-

schafen tot zijn privatief of het gebruik daarvan, voor zover 

dit noodzakelijk is voor het verrichten van handelingen met 

3 Cass. 1 april 2004, T. Not. 2004, 382.
4 Casman, in Appartementsrecht 2008, 46.
5 VANDENBERGHE/SOENS, in Appartementsrecht 2008, 71.
6 Vred. Anderlecht II 21 oktober 2004, T. Vred. 2006, 101.
7 CASMAN, in Appartementsrecht 2008, 47.

betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten.8 Zo bijvoor-

beeld wanneer een gemeenschappelijke leiding binnenskamers 

in het privégedeelte moet worden hersteld.9

Het lijkt mij dat wij hun uitspraak, in het licht van een 

meer uitgesproken solidariteitsvereiste, verder moeten door-

trekken. Het eigenaarschap in een collectief geheel brengt een 

inherente verplichting tot verantwoordelijkheid en solidariteit 

met zich mee. Daaruit volgt dat de algemene vergadering van 

dat collectief in een zekere mate een bepaalde vorm van zeg-

genschap moet hebben, ook over het privatieve eigendoms-

recht van de diverse mede-eigenaars. Voor zover een en ander 

aantoonbaar in het belang is van de collectiviteit van de mede-

eigendom, moet de algemene vergadering bevoegd zijn om be-

slissingen te nemen, ook al zou dit privatieve delen raken. Hoe 

dit concreet moet worden ingevuld of vormgegeven, moet na-

der worden bekeken. Hier poneer ik slechts het principe, in 

afwijking van de m.i. te strikte leer van ons hoogste Hof. In het 

verlengde daarvan rijst trouwens ook de vraag in hoeverre de 

unanimiteitsvereiste voor belangrijke beslissingen aangaande 

de mede-eigendom nog houdbaar is. Kan men aanvaarden dat 

één mede-eigenaar een vetorecht blijt uitoefenen waarmee hij 

het ganse collectief gegijzeld kan houden?

C. Modelreglement van statuten

Een laatste illustratie van de manier waarop de solidariteitsge-

dachte in de nieuwe wet kan worden ingebed, betret de wijze 

waarop de statuten worden opgesteld. Vandaag worden deze al 

te vaak eenzijdig geredigeerd, naar het beeld en de wensen van 

de bouwpromotor of projectontwikkelaar.

Solidariteit impliceert ook een evenwicht tussen de diverse 

belangen die op tafel liggen. Een betere balans, een meer door-

dachte regeling, zou mogelijk kunnen worden gemaakt door 

de uitwerking van een modelreglement van statuten. Het nota-

riaat zou hierin een voortrekkersrol kunnen spelen. Inspiratie 

daarvoor kan worden gevonden in Nederland, waar de KNB 

modelreglementen heet ontwikkeld voor het splitsen van ge-

bouwen in appartementseigendom.10

III. Meer transparantie en informatie

In het nieuwe appartementsrecht moet op verschillende pun-

ten aandacht worden besteed aan een meer transparante rege-

ling en werking met checks and balances. In aansluiting daarop 

is er op vele vlakken ook nood aan meer informatie en ken-

nisgeving. Ook hier enkele illustraties.

8 VANDENBERGHE/SOENS, in Appartementsrecht 2008, 71 in 

ine.
9 Rb. Antwerpen 27 augustus 2002, T. App. 2003, nr. 295; Vred. 

Hasselt 8 april 2003, T. App. 2004, nr. 335.
10 In 2006 verscheen de laatste editie van het modelreglement (Mo-

delreglement bij splitsing in appartementsrechten, Model 2006, 

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie; zie ook Commissie 

Beekhuis, “Kanttekeningen bij de nieuwe KNB-modelreglemen-

ten 2006 voor splitsing in appartementsrechten”, W.P.N.R. 2006, 

nr. 6661, p. 283).
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A. Werking van de mede-eigendom

In het genoemde wetsvoorstel worden op dit vlak vele voorstel-

len geformuleerd. In de toelichting worden onder meer ver-

meld11: het bezorgen van de adresgegevens van alle mede-eige-

naars aan elk van hen, zodat zij met elkaar contact kunnen 

opnemen voor elke aangelegenheid in verband met de mede-

eigendom. Verder dat alle documenten met betrekking tot de 

punten op de agenda van de algemene vergadering moeten 

kunnen worden ingezien bij de syndicus of via het internet. 

Ook de eis dat de inhoud van de notulen van de algemene ver-

gadering nader moet worden gepreciseerd en dat moet worden 

bepaald binnen welke termijn die notulen aan alle betrokke-

nen worden bezorgd. Voorts wordt gevraagd dat men per com-

puter inzage krijgt van elk document met betrekking tot de 

mede-eigendom. Er wordt aan toegevoegd dat de mede-eigen-

dommen idealiter over een eigen website zouden moeten 

beschikken.

Tevens wordt voorgesteld om de boekhoudregels die de 

vereniging van mede-eigenaars moet naleven, nader te preci-

seren (voorgesteld art. 577-8 § 4, 16°).12 Ook evidente informa-

tie, zoals wie de syndicus is, zou beter moeten worden bekend-

gemaakt. In het voorgestelde artikel 577-8 § 2 blijt dit beperkt 

tot een aanplakking aan het gebouw. Publicatie in een register 

of in het Staatsblad lijkt nochtans geen overbodige luxe.

B. Taak van de syndicus

Aansluitend bij het voorgaande, is de rol van de syndicus cru-

ciaal. Zijn takenpakket wordt steeds ruimer en belangrijker. 

De functie van syndicus wordt meer en meer gespecialiseerd. 

Professionalisering is daarom noodzakelijk.13 Zijn verplich-

ting om rekening en verantwoording af te leggen, en de daar-

uit eventueel volgende aansprakelijkheid14, kan alleen maar de 

goede werking van de mede-eigendom en het belang van het 

collectief ten goede komen.15

In het wetsvoorstel worden verschillende verbeterpunten 

naar voren geschoven. Zo is er de suggestie om de raad van 

beheer om te vormen tot een raad van toezicht die als taak zou 

hebben om te controleren of de syndicus de beslissing van de 

algemene vergadering naar behoren uitvoert (voorgesteld art. 

577-8/1). Deze raad zou zelf een omstandig haljaarlijks verslag 

over de uitoefening van zijn taak moeten bezorgen aan de mede-

eigenaars.

Verder worden de transparantie en de controle op de syn-

dicus op verschillende manieren vormgegeven. Hij moet voor 

belangrijke contracten en opdrachten waarvoor vrije mede-

dinging verplicht is, drie kostenramingen voorleggen op grond 

van een vooraf opgemaakt bestek (voorgesteld art. 577-8 § 4, 

12°). Hij zal aan de algemene vergadering een evaluatierapport 

11 Zie Appartementsrecht 2008, 212.
12 Cf. CAUSIN, in Appartementsrecht 2008, 247-280.
13 Over de keerzijde van de medaille, zie verder in § 3.
14 In het voorgestelde art. 577-8 § 4, 10° wordt de syndicus opgelegd 

om een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan.
15 SNAET, in Appartementsrecht 2008, 75-124.

voorleggen in verband met de contracten voor geregeld gele-

verde verrichtingen (voorgesteld art. 577-8 § 4, 13°). In geval 

van belangenconlict zal hij de algemene vergadering vooraf 

om toestemming moeten verzoeken om contracten te kunnen 

sluiten (voorgesteld art. 577-8 § 4, 14°). Ook wordt voorgesteld 

het mandaat van de syndicus te beperken tot drie jaar (in plaats 

van vijf jaar vandaag), weliswaar hernieuwbaar (voorgesteld 

art. 577-8 § 1).

C. Overdracht van een kavel

Informatie aan een kandidaat-koper van een appartement is 

essentieel. Als wij de solidariteitsgedachte ernstig nemen, en 

van de nieuwe eigenaar verwachten dat hij in volle verant-

woordelijkheid solidair meewerkt met het collectief, dan moet 

hij dit natuurlijk met kennis van zaken kunnen doen. Hij moet 

volledig en correct, en ook tijdig, worden geïnformeerd, alvo-

rens hij beslist om tot het collectief toe te treden.

Ook hier loopt het in de huidige praktijk niet altijd per-

fect.16 Vandaar dat ook op dit vlak een aantal suggesties wor-

den gedaan in het wetsvoorstel. Zo zou de optredende notaris 

verplicht worden om aan de syndicus de datum mee te delen 

waarop de betrokken verrichting van overdracht van eigen-

dom of van verdeling van het eigendomsrecht plaatsvindt, 

evenals de identiteit van de betrokken personen (voorgesteld 

art. 577-11 § 1bis). Tevens moet de notaris in het vooruitzicht 

van de eigendomsoverdracht van een kavel aan de koper voor 

de ondertekening van de koopakte een reeks inlichtingen ver-

strekken zoals deze hem door de syndicus zijn overgemaakt 

(voorgesteld art. 577-11 § 1ter). Idealiter zouden deze inlich-

tingen zelfs moeten worden verstrekt nog voor het aangaan 

van de onderhandse verkoopovereenkomst. Daarom moet 

worden bekeken hoe de nodige inlichtingen al aan de koper 

zouden kunnen worden meegedeeld voor het ondertekenen 

van de compromis.

D. Procedures

Ook in het raam van procedures gevoerd tegen de mede-eigen-

dom is het essentieel dat de individuele eigenaars de nodige 

informatie verkrijgen. Zij moeten in kennis worden gesteld 

van een dagvaarding, zodat zij de kans krijgen om in de zaak 

tussen te komen en hun belangen te verdedigen.17

IV. Meer pragmatiek

De Appartementswet en de huidige rechtspraak zijn op diverse 

punten te dogmatisch. Er moet in belangrijke mate rekening 

worden gehouden met de realiteit, de noden van de praktijk. 

Daarom moet het nieuwe appartementsrecht op meerdere 

vlakken meer het gezond verstand laten primeren en kiezen 

voor een pragmatische oplossing. Enkele voorbeelden.

16 SAGAERT, in Appartementsrecht 2008, 175-195.
17 MOSTIN, in Appartementsrecht 2008, 151.
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A. Groepen van gebouwen

De Appartementswet is niet enkel van toepassing op één enkel 

gebouw waarin verschillende appartementen zijn onderge-

bracht, maar ook op groepen van gebouwen. Op die manier 

kan men een juridische eenheid brengen in het beheer van 

meerdere naburige gebouwen.18 Daarbij rijst de vraag of het 

mogelijk is om voor de onderscheiden gebouwen van een groep 

van gebouwen, aparte subverenigingen van mede-eigenaars op 

te richten, met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid en een ei-

gen algemene vergadering. Het is inderdaad nogal absurd dat 

eigenaars van een ander gebouw mee zouden oordelen en be-

slissen over aangelegenheden die slechts één gebouw betref-

fen.

Een bepaalde strekking in rechtspraak en rechtsleer meent 

evenwel dat dit niet mogelijk is. Afzonderlijke deelverenigin-

gen voor aparte gebouwen uit een groep van gebouwen zouden 

geen rechtspersoonlijkheid hebben.19 Deze visie werd bekrach-

tigd door het arrest van het Hof van Cassatie van 3 juni 2004.20 

Het Hof oordeelde dat de rechtspersoonlijkheid voor de ver-

eniging van mede-eigenaars enkel toepassing vindt op de ver-

eniging van mede-eigenaars van een groep van gebouwen, en 

niet op een vereniging van mede-eigenaars van een afzonder-

lijk gebouw van een dergelijke groep van gebouwen. Daaruit 

volgt dat beslissingen genomen door een deelvergadering van 

een apart gebouw niet rechtsgeldig zijn. De mede-eigenaars 

van een groep van gebouwen vormen slechts één vereniging 

van mede-eigenaars, met één algemene vergadering en één 

syndicus die de mede-eigendom vertegenwoordigt.

Deze visie leidt tot tal van praktische problemen en inei-

ciënties.21 In de praktijk wordt daarom terecht aangeraden om 

van bij den beginne goed na te denken en het grondperceel zo 

op te delen dat er per constructie een afzonderlijke mede- 

eigendom bestaat, zodat er tussen de diverse gebouwen geen 

algemene gemeenschappelijke delen worden gevormd.22

In het wetsvoorstel wordt een poging gedaan om aan deze 

problematiek te remediëren. In het voorgestelde artikel 577-

4/1 wordt het mogelijk gemaakt om een vereniging van mede-

eigenaars op te richten (met rechtspersoonlijkheid), voor delen 

van de groep van gebouwen met betrekking tot limitatief op-

gesomde aangelegenheden die noodzakelijk zijn voor de in-

standhouding en het beheer van voormelde delen. Hoewel het 

uitgangspunt van dit voorstel steun verdient, wordt het terecht 

bekritiseerd als nodeloos gecompliceerd.23 Waarom moet de 

bevoegdheid van een deelvereniging worden beperkt tot limi-

tatief opgesomde gevallen? Beter is dat het nieuwe apparte-

18 TIMMERMANS, in Appartementsrecht 2008, 3-6.
19 Zie de verwijzingen bij VANDENBERGHE/SOENS, in Apparte-

mentsrecht 2008, 53.
20 Cass. 3 juni 2004, Arr. Cass. 2004, 969, JT 2005, 482, NFM 2005, 

137, noot TIMMERMANS, Pas. 2004, 955, RW 2005-06, 143, 

noot SAGAERT, TBO 2004, 134, noot VANHOVE en BAUDON-

Cq.
21 VANDENBERGHE/SOENS, in Appartementsrecht 2008, 54.
22 R. TIMMERMANS en S. SNAET, “Kroniek appartementsmede-

eigendom (2000-2005)”, RW 2005-06, 1602-1603.
23 VANDENBERGHE/SOENS, in Appartementsrecht 2008, 55.

mentsrecht aansluit bij de realiteit en voldoende zin voor prag-

matiek heet. Daarom moet het mogelijk zijn dat voor elk 

afzonderlijk gebouw een vereniging van mede-eigenaars wordt 

opgericht, met als doel het behoud en beheer van het betrok-

ken gebouw te waarborgen, en daarnaast een gezamenlijke 

vereniging van mede-eigenaars voor het bestuur van de in-

richtingen die gemeenschappelijk zijn aan de gebouwen-

groep.24

B. Procedures

Ook getuigend van een gebrek aan pragmatiek zijn de vele on-

duidelijkheden en knelpunten rond procedures inzake appar-

tementsmede-eigendom.25 Zo bijvoorbeeld de discussie rond 

wie in rechte kan optreden als eiser of verweerder, aangaande 

de eigendom van de gemeenschappelijke delen. Omdat de ver-

eniging van mede-eigenaars geen eigenaar is van deze gemeen-

schappelijke delen, rijst nog steeds de vraag of het wel mogelijk 

is dat deze alleen zou optreden, dan wel of ook alle individuele 

mede-eigenaars daarbij moeten worden betrokken.26

Het wetsvoorstel suggereert de nodige pragmatiek en stelt 

voor een bepaling in te voegen die duidelijk maakt dat de ver-

eniging van mede-eigenaars wordt geacht bevoegd te zijn en 

het nodige belang te hebben om de rechten te verdedigen die 

betrekking hebben op het gebouw, met inbegrip van de rech-

ten die voortvloeien uit de eigendom van het onroerend goed 

(voorgesteld art. 577-9 § 1 tweede lid). In een voorgesteld derde 

lid wordt toegevoegd dat de syndicus de bevoegdheid heet om 

elke vordering tot bewaring van recht in te stellen, op voor-

waarde dat dit zo snel mogelijk wordt bekrachtigd door de al-

gemene vergadering.

C. Ontbinding en verefening van de vereniging van 

mede-eigenaars

Een andere illustratie van het huidige gebrek aan pragmatiek is 

de analoge toepassing van de regels van verefening van gewone 

vennootschappen op een vereniging van mede-eigenaars. Dit 

heet geen enkele zin.27 Een dergelijke vereniging heet een 

heel eigen proiel en logica. Het is een iguur sui generis, die 

zeer speciieke noden heet en particuliere vragen oproept. 

Daarom is het nodig dat de analoge toepassing van het Wet-

boek van Vennootschappen wordt losgelaten.

D. De rol van de syndicus

Ik wees al op de sterke professionalisering en specialisatie van 

de taken van de syndicus. Dit is op zich een goede zaak. Meer 

controle en transparantie, meer verantwoordingsplicht, kan 

maar in het belang zijn van de mede-eigenaars. Maar deze ont-

wikkeling heet ook een keerzijde. Er is een enorme kostprijs 

24 H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Mede-eigendom, Antwer-

pen, Kluwer, 1997, 215.
25 MOSTIN, in Appartementsrecht 2008, 125-163.
26 MOSTIN, in Appartementsrecht 2008, 144-145.
27 Cf. WEyTS, in Appartementsrecht 2008, 202-204.
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duidelijk dat het beroep op arbitrage in deze materie vaak zal 

leiden tot langere procedures en hogere kosten dan het beroep 

op de vrederechter. Aldus wordt de zwakkere partij benadeeld 

en rijst een fundamenteel probleem van toegang tot het recht. 

Er is m.i. in deze en in vele andere materies veel te weinig aan-

dacht voor het levensgrote probleem van de access to justice. 

Wij kunnen ons allen samen zorgen maken over de best moge-

lijke en billijke regels. Wat baten zij echter als de gewone mens 

er niet toe komt om de toepassing van die mooie regels te vra-

gen, omdat het te lang duurt en te duur is om hun efectieve 

afdwinging in rechte te bewerkstelligen? Precies omwille van 

deze toegang tot het recht, ook voor de zwakke partij, is de 

vrederechter een wezenlijke spiliguur die niet zonder meer 

mag worden uitgeschakeld.

Als men werkelijk een beroep wil doen op ADR-clausules, 

dan lijkt het mij meer aangewezen inspiratie te zoeken in mo-

derne contractvormen van partnering en alliancing.30 Hierbij 

worden iguren als een Dispute Review Board, Dispute Adjudi-

cation Board of een Dispute Resolution Advisor in de contract-

verhoudingen ingevoerd. Dit maakt het mogelijk, en cours de 

route, zodra onenigheid of conlicten rijzen, een beroep te 

doen op een neutrale derde of commissie. Aldus wordt samen-

werking gestimuleerd. Men focust op preventie van conlicten 

en probeert escalatie op deze manier te voorkomen. Het zou 

interessant zijn om te onderzoeken hoe dergelijke mechanis-

men op aangepaste wijze zouden kunnen worden uitgewerkt 

in de statuten van een mede-eigendom.

V.  Conclusie

De tijd is rijp voor verandering. De gedachten zijn zich aan het 

vormen. Het inzicht is aan het voortschrijden. Ik ben ervan 

overtuigd dat het wetsvoorstel van 7 juli 2008 in combinatie 

met het boeiende verslagboek over Appartementsrecht samen 

veel stof tot nadenken en inspiratie bieden.

Ik hoop dat beide documenten de voedingsbodem vormen 

en het startsein geven voor een constructief en weloverwogen 

debat over de hervorming van het appartementsrecht. Een de-

bat dat moet resulteren in een meer evenwichtige wetgeving, 

met een voldoende dosis solidariteit, transparantie en pragma-

tiek.

30 Zie recent P. KAMMINGA, Improving Project Performance 

through Cooperation, hesis Universiteit Tilburg, December 

2008.

aan tijd en energie die wordt geïnvesteerd in het naleven van 

de verschillende regels en beschermingsmechanismen. Dit is 

acceptabel voor een groot gebouw dat deze economische kost 

kan dragen.

Men kan zich echter afvragen in hoeverre dit economisch 

en operationeel verantwoord is voor kleine mede-eigendom-

men, bijvoorbeeld met drie of vier mede-eigenaars. Hoe ab-

surd kan het zijn om de vele complexe én dwingende regels 

inzake de werking van de syndicus onverkort toe te passen op 

kleine mede-eigendommen. Voor dergelijke situaties is er 

dringend nood aan een meer pragmatische benadering. Er 

moeten afgebakende uitzonderingen of afwijkingen mogelijk 

zijn op de complexe regels.

E. Voldoende graad van abstractie

Dit brengt mij tot een belangrijk element, opgeworpen door 

Em. Prof. Vandenberghe. Hij pleit voor een wetgevend kader 

met een voldoende graad van abstractie. Hij maant aan tot 

voorzichtigheid bij een al te gedetailleerd wettelijk ingrijpen in 

de werking van de algemene vergadering van de vereniging 

van mede-eigenaars.28 De wet moet voldoende openheid bie-

den om het gezond verstand zijn werk te laten doen, aangepast 

aan de concrete omstandigheden en context.

Aansluitend daarbij kan het belang van de rol van de vre-

derechter niet worden overschat. In een aangepast apparte-

mentsrecht, met meer oog voor de realiteit en zin voor prag-

matiek, zal de vrederechter nog meer dan vandaag een 

cruciale sleutelrol moeten spelen.

F. ADR-clausules

Aldus kom ik tot een laatste knelpunt, de vraag naar de geldig-

heid van bemiddelingsbedingen, bindende derdenbeslissing 

en arbitrageclausules.29 Over de geldigheid van de eerste twee 

kan m.i. geen twijfel bestaan. Bemiddeling is overigens een 

proces dat volledig gebaseerd is op continue vrijwilligheid van 

de betrokken partijen. Onder de begeleiding van een bemid-

delaar proberen zij open en constructief met elkaar te com-

municeren en zoeken zij samen naar een oplossing voor het 

conlict.

Over de geldigheid van arbitrageclausules bestaat volgens 

sommigen wel gerede twijfel. Men verwijst daarvoor naar het 

dwingende karakter van de Appartementswet en de parlemen-

taire voorbereiding, waarin vermeld zou zijn dat arbitrage-

clausules in deze materie niet kunnen gelden. Dat laatste lijkt 

mij geen argument: men had het dan maar in de wet moeten 

schrijven. Het eerste punt overtuigt evenmin. Arbitrage is per-

fect mogelijk in materies van dwingend recht of zelfs van 

openbare orde. De arbiters zullen zich eenvoudig moeten hou-

den aan de toepassing van deze dwingende of openbare-orde-

regels.

De wezenlijke vraag is volgens mij niet de rechtsgeldigheid 

van arbitrageclausules, maar wel hun wenselijkheid. Het is 

28 VANDENBERGHE/SOENS, in Appartementsrecht 2008, 74.
29 RUTTEN, in Appartementsrecht 2008, 165-174.


