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REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 2019 
 
Dit reglement is opgesteld en aangenomen op de algemene vergadering van 2019 en vervangt alle 
vorige reglementen, huisregels en/of vroegere beslissingen op algemene vergaderingen over de 
materie hieronder behandeld in onderhavige RIO. 
 

GEGEVENS VME 

 
Naam van de Vereniging van Mede-eigenaars (VME) 
De VME draagt de benaming: VME "I Love Studentlife Falco" te Falconrui 46-52, 2000 Antwerpen 
 
Maatschappelijke zetel   
De zetel van de Vereniging van Mede-Eigenaars is gevestigd in deze residentie, meer bepaald te: 
Falconrui 46-52, 2000 Antwerpen zijnde de ligging van het goed 
 
Nummer Kruispunt Bank van Ondernemingen (KBO) 
De VME is ingeschreven onder het nummer 0549.895.770 
 
Rechtspersoonlijkheid 
De VME is als rechtsvorm een privaatrechtelijke rechtspersoon met burgerlijk doel. 
 
Basisakte = wet en RIO enkel ter aanvulling 
De oorspronkelijke statuten werden opgemaakt door notaris Carlos De Baecker te Antwerpen op 20 
september 2013 en gewijzigd voor zelfde notaris op 7 juli 2014. 
Er werden verder geen wijzigende akten voorgebracht. 
 
Het reglement van interne orde blijft inhoudelijk ondergeschikt aan de bepalingen opgenomen in de 
statuten van het gebouw en hebben enkel een aanvullend karakter. 
 
Doel 
De VME heeft uitsluitend als doel het behoud en het beheer van het gebouw (artikel 577-5 § 3 BW) en 
meer bepaald het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en de diensten waar elke private kavel 
kan van genieten via de tussenkomst van de gemeenschap.  
 
Duur 
De VME bestaat voor onbepaalde duur. 
 
Vermogen 
De VME kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking 
van haar doel. 
 
Boekjaar 
Het boekjaar van de VME volgt het academiejaar en begint op 1 september van elk jaar tot 31 augustus. 
 
Periode AV 
De jaarvergadering wordt gehouden in de twee laatste weken van de maand oktober behoudens een 
wettelijke vakantie in deze periode waarna de  vergadering met twee weken kan worden opgeschoven. 
 
Conform de gewijzigde wet van 18 juni 2018 (publicaties BS van  2 juli) dienen binnen onderstaande 
reglement bepalingen te worden opgenomen die thans hun plaats in de statuten, meer bepaald binnen 
het reglement van mede-eigendom, hebben. 
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Deze bepalingen worden geacht van rechtswege te worden vervangen door deze hierna opgenomen. 
M.a.w. de bepalingen die zich na opmaak van onderhavig reglement van interne orde nog in het 
(gecoördineerde) reglement van mede-eigendom bevinden en die in strijd zouden zijn met en/of 
zouden indruisen tegen de vigerende wet, worden door opname hierna vervangen.  
Zij dienen aldus als onbestaande te worden beschouwd. 

REGELS EIGENAARS ONDERLING INZAKE DE LEEFBAARHEID VAN HET GEBOUW 

Een affiche ‘te koop’ of ‘te huur’ kan enkel aangebracht worden op een centrale plaats en dit in 
onderlinge overeenkomst. 

REGELS STUDENTEN INZAKE DE LEEFBAARHEID VAN HET GEBOUW  

ARTIKEL 1. HUISREGLEMENT HUURDER-STUDENT (HS)  
 
1. De HS zal zich steeds gedragen als een goede huisvader. 
 
2. De voordeur van het gebouw dient steeds gesloten te worden en enkel op slot bij een bolslot. 
 
3. De HS mag de sleutels niet uitlenen aan anderen, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van 
werkzaamheden in samenspraak met de beheerder/syndicus. Bij sleutelverlies dient U zich te richten 
tot de syndicus via help@oi.be. Er zal U in dit geval een kost aangerekend worden van 75 Euro bovenop 
de kost van nieuwe sleutels en/of badge.  
 
4. Bezoekers vallen tijdens hun aanwezigheid onder de verantwoordelijkheid van de HS.  
De gemeenschappelijke ruimtes mogen enkel dienen voor de functie die ze hebben. 
 
5. De HS zorgt er steeds voor dat de gangen vrij worden gehouden (geen fietsen, bagage, vuilzakken, 
etc.), teneinde de doorgangen vrij te houden voor de poets- en hulpdiensten.  
 
6. De HS verplicht zich ertoe de rust te bewaren en zich aan geen buitensporigheden schuldig te maken. 
Het gebruik van TV, audio, computer dient van die aard te zijn dat ze op geen enkel moment storend 
is voor de andere gebruikers van het gebouw. Sub woofers en dergelijke zijn niet toegestaan. 
Respecteer de nachtrust van iedereen.  
 
7. De HS zorgt ervoor dat alle ramen en deuren gesloten worden bij het verlaten van de kamer.  
 
8. Douches: aflopen graag steeds vrijmaken van haren 
 
9. Toiletten: geen vochtige doekjes, maandverbanden, toiletrolletjes in het toilet werpen. 
  
10. Klevers, posters en affiches aan deuren of ramen zijn verboden, behoudens te koop & te huur 

borden. Deze zijn toegelaten aan eigen raam, aan gemene delen toegestaan mits niet groter dan A4 
 
11. De HS zorgt ervoor dat zowel het afval uit de kamer als dat van de gemene delen verpakt en 
gesorteerd wordt. Alle huisvuil dient gedeponeerd te worden in de bedoelde containers.  

mailto:help@oi.be
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Maak grote stukken afval kleiner en deponeer deze in de vuinisbak en ruim na elk gebruik de 
keuken/dakterras zelf op 
 
12. Het reinigen van de gemeenschappelijke delen (gangen, trappen, keuken) gebeurt door het 
aangestelde poetsteam. De afwas dient door de studenten zelf te gebeuren, evenals het opruimen van 
de keuken onmiddellijk na het eten en verwijderen van afval op de daarvoor voorziene plaatsen.  
 
13. Alle opmerkingen over het gedrag, het werk of de vlijt van het schoonmaakpersoneel worden 
uitsluitend aan de syndicus overgemaakt. Deze personeelsleden hebben de formele opdracht 
gekregen geen instructies op te volgen van eigenaars of gebruikers.  
 
14. Bij eventuele defecten of storingen dient men steeds de syndicus op de hoogte te brengen, zodat 
het nodige kan worden gedaan via help@oi.be. 
Geen enkele eigenaar of huurder mag in naam van de hele gemeenschap opdrachten geven. Indien 
wegens hoogdringendheid een persoonlijke ingreep noodzakelijk is, dient de beheerder/verhuurder 
daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld te worden. De facturen voortvloeiend uit opdrachten 
die niet door de syndicus gegeven werden namens en ten laste van de gemeenschap, kunnen voor 
betaling geweigerd worden. In voorkomend geval zal de opdrachtgever de rekeningen zelf moeten 
betalen.  
 
15. Opmerkingen over Privé-kavels zijn niet voor de syndicus maar voor de beheerder/verhuurder. 
De syndicus beheert alleen de gemeenschappelijke zaken en bezit in deze aangelegenheden geen 
enkele bevoegdheid. Als je twijfelt kan je terecht op student@oi.be  
 
16. De HS mag geen elektrisch toestel van meer dan 700 watt gebruiken.  
 
17. . Wegens brandveiligheid is het op de kamer, de gemeenschappelijke terrassen en 
gemeenschappelijke keukens verboden te frituren, roosteren, (af)bakken en gebruik te maken van 
barbecuesets, gasbranders, gasvuren, kaarsen, bakovens en ander type vuur.  
 
18. Krachtens een overheidsinstructie heerst er in het gebouw een algemeen rookverbod.  
 
19. De HS brengt enkel eigen – bij voorkeur een brandvertragende - drapering aan in een zwarte kleur 
buitenzijde stof (kant straat) . De kleur van de binnenzijde is vrij te kiezen. De HS brengt geen eigen 
vloerbekleding aan.  
 
20. Er mogen geen gaten in muren, vloeren of plafond worden geboord. Plakbanden die de verf van 
de muur trekken, nagels, duimspijkers e.d. zijn niet toegestaan. Er bestaan kneedbare blokjes om 
dingen op te hangen. Denk eraan dat elke beschadiging aan het gehuurde goed aan de huurder zal 
worden doorgerekend.  
 
21. De HS zorgt voor het poetsen van zijn individuele kamer. Regelmatig poetsen draagt ertoe bij 
aangenaam te wonen.  
 
22. Huisdieren – hoe lief ook- zijn verboden in het gebouw.  
 
23. dit studentenhuis is voorzien van een overdekte fietsenstalling, maak er dus gebruik van en plaats 
nooit fietsen in de gang. De fietsenstalling is enkel beschikbaar voor de bewoners van het gebouw 
m.a.w. één fiets per bewoner. Er werden helaas al wat fietsen gestolen dus deur altijd sluiten en de 
fiets op slot met bij voorkeur een ketting of gelijkaardig. 
 

mailto:student@oi.be
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24. Diefstal, vandalisme en het verhandelen van sterke drank of verdovende middelen/drugs zijn een 
dringende reden tot verbreking van de huurovereenkomst.   
 
25. Wees zuinig met energie & water. Zet de verwarming af als je vertrekt. Doe de verlichting uit 
wanneer je je kamer verlaat. Trek opladers uit het stopcontact. Wees ook niet kwistig met water.  
26. Het is verboden aan de technische installaties te prutsen.  
 
27. De HS is verplicht het rustig genot van de andere huurders te respecteren: houd het rustig in het 
studentehuis overdag, maar zeker ’s nachts. Tussen 22.00 uur en 7.00 uur en tijdens de blokperiode 
moet het stil zijn. Dit geldt in het bijzonder op het dakterras waar geen enkele vorm van 
geluidsdemping aanwezig is. Het gebruik van muziekinstallaties in de keukens en gangen is niet 
toegelaten. 
 
 
Ter info de Engelse vertaling 
 
Rules of conduct for Student Tenants (ST)  
1. ST must always behave as responsible homeowners. 
 
2. The front door of the building must always be closed and only locked by a bolt lock. 
 
3. ST may not lend their keys to others, unless this is necessary for carrying out works in consultation 
with the property manager/owner. In case you lose a key, you should contact the property manager 
via help@oi.be. In such case, you will be charged 75 Euro on top of the cost of new keys and/or badge.  
 
4. ST are responsible for their visitors for the duration of the visitors’ presence on the premises.  
The common areas may only be used for the purpose assigned to them. 
 
5. ST must always ensure that the corridors are kept free (no bicycles, luggage, garbage bags, etc.) for 
the cleaning and emergency services.  
 
6. ST undertake to keep the peace and not to engage in any excesses. The use of TV, audio, computer 
equipment should be such that it does not interfere with the other users of the building at any time. 
Subwoofers and the like are not allowed. Make sure everyone can get some sleep.  
 
7. ST must ensure that all windows and doors are closed when leaving the room.  
 
8. Showers: keep drains free from hair, please 
 
9. Toilets: do not try to flush damp wipes, sanitary towels and toilet rolls.  
 
10. Stickers and posters may not be affixed to the doors or windows.  
 
11. ST must ensure that the waste from their own room and that from the common parts is packed 
and sorted. All household waste must be disposed of in the appropriate containers.  
Reduce big pieces in size and drop them in the container and clean up the kitchen/roof top terrace 
after each use. 
 
12. The cleaning of the common areas (corridors, stairs, kitchen) is done by the appointed cleaning 
team. Students must do their own washing up after dinner, clean the kitchen and remove any waste 
to the appointed locations.  
 

mailto:help@oi.be
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13. Any comments about cleaning staff behaviour, work or diligence should be made exclusively to the 
property manager. Cleaning staff have been formally instructed not to follow instructions from owners 
or users.  
 
14. In the event of any defects or malfunctions, the property manager must always be informed via 
help@oi.be so that the necessary action(s) can be taken 
No owner or tenant may give orders on behalf of the whole community. If urgent personal 
interventions are necessary, the property manager/manager must be informed as soon as possible. 
Invoices resulting from orders not given by the property manager on behalf and at the expense of the 
community may be denied. In such cases, the person who placed the order will have to pay the bill(s) 
himself.  
 
15. Comments relating to the private areas should not be sent to the property manager but rather to 
the manager / lessor. 
The property manager only manages the common areas and has no authority with regard to the private 
areas. In case of doubt, please contact student@oi.be  
 
16. ST may not use electrical appliances of more than 700 watts.  
 
17. For reasons of fire safety, you are not allowed to fry or roast foods or use barbecue sets, gas 
burners, gas fires, candles, oven and other fires inside the rooms or common terrace.  
 
18. In accordance with a government decree, a general smoking ban applies within the building.  
 
19. ST must apply their own - preferably fire retardant - draping which is black on the outside (side 
facing the street). The colour of the inside can be selected freely. ST do not need to provide their own 
floor covering.  
 
20. Do not drill holes in the walls, floors or ceilings. Adhesive tapes that pull the paint off the wall, nails, 
thumbtacks, etc. are not permitted. You can use malleable adhesives to hang things up. Please note 
that any damage to the rented property will be charged to the tenant.  
 
21. The ST must clean their individual room. Regular cleaning contributes to a pleasant living 
environment.  
 
22. Pets - however sweet they may be - are not allowed in the building.  
 
23. this student house has a covered bicycle shed, so use it and never place bicycles in the hallway. The 
bicycle storage facility is only available to the occupants of the building. In other words: one bicycle 
per occupant. Unfortunately, some bicycles have been stolen in the past, so make sure to always close 
the door and to lock your bicycle with for instance a chain. 
 
24. Theft, vandalism and the trading of spirits or narcotics/drugs are reasons for immediate 
termination of the rental agreement.   
 
25. Use energy & water economically. Turn off the heating when you leave. Turn off the lights when 
you leave your room. Unplug chargers from the wall outlet. Do not waste water either.  
 
26. It is forbidden to tamper with the technical installations.  
 
27. The ST is obliged to respect the quality of living of the other tenants: therefore, please keep it 

quiet during the day and particularly at night. Between 22.00H and 07.00H and during the exam 

mailto:help@oi.be
mailto:student@oi.be
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period (blokperiode), it needs to be quiet. This is especially important for the roof terrace, because 

there are neighbours and students under and next to this terrace. The use of “music” devices in 

kitchens and corridors is not allowed. 

 

DEEL 2  - WETTELIJKE BEPALINGEN 

A. Regels m.b.t. de bijeenroeping, werkwijze en bevoegdheid van de Algemene Vergadering 

ARTIKEL 2. WERKWIJZE VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
 
Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de 
beraadslagingen. 
In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel of ingeval de eigendom van een 
privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, 
wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen, geschorst 
totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn. Wanneer één van de 
belanghebbenden en zijn wettelijke of conventionele vertegenwoordiger niet kunnen deelnemen aan 
de aanwijzing van een lasthebber wijzen de andere belanghebbenden rechtsgeldig een lasthebber aan. 
Deze laatste wordt opgeroepen voor de algemene vergaderingen, oefent het recht van deelname aan 
de beraadslagingen ervan uit en ontvangt alle documenten die afkomstig zijn van de vereniging van 
mede-eigenaars. De belanghebbenden delen de syndicus schriftelijk de identiteit van hun lasthebber 
mee.  
 
De syndicus houdt jaarlijks een algemene vergadering tijdens de vastgelegde periode of telkens als er 
dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen.  
 
Tevens houdt de syndicus een algemene vergadering op verzoek van één of meer mede-eigenaars die 
ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Dit verzoek wordt bij 
ter post aangetekende brief aan de syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de ontvangst van 
het verzoek de bijeenroeping verzendt aan de mede-eigenaars. Wanneer de syndicus geen gevolg 
geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de 
algemene vergadering bijeenroepen. 

ARTIKEL 3. BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING  
 
De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering 
plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden 
voorgelegd. De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-
eigenaars of van de raad van mede-eigendom, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het 
dit reglement van interne orde bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet 
plaatsvinden. De bijeenroeping vermeldt volgens nadere regels waar de documenten over de 
geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd.  
 
De bijeenroeping geschiedt bij een ter post aangetekende brief, tenzij de geadresseerden individueel, 
uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een ander communicatiemiddel te 
ontvangen. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik 
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van de verzending gekende adres, worden geacht geldig te zijn. Behalve in spoedeisende gevallen 
wordt de bijeenroeping ten minste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering ter kennis 
gebracht. 
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ARTIKEL 4. VOORZITTER EN SECRETARIS VAN DE ALGEMENE VERGADERING  
 
De algemene vergadering wordt door een mede-eigenaar voorgezeten. De voorzitter ‘leidt’ de 
vergadering naar vorm, procedure, verloop en orde , terwijl de syndicus de inhoudelijke taken invult. 
 
Bij ontstentenis van een kandidaat of indien de algemene vergadering na twee stemronden niet tot de 
aanduiding van deze bureauleden kan overgaan, wordt van rechtswege voorzitter van de vergadering, 
de persoonlijk aanwezige mede-eigenaar die het grootst aantal aandelen in de gemeenschappelijke 
delen bezit, en, indien verscheidene mede-eigenaars een zelfde aantal aandelen bezit, de oudste van 
hen in jaren. 
 
Naast de aanstelling van een voorzitter moet tevens een secretaris van de vergadering worden 
aangesteld. De algemene vergadering kan met de vereiste meerderheid beslissen om de syndicus aan 
te duiden als secretaris die alsdan de notulen zal opstellen.  

ARTIKEL 5. AANWEZIGHEIDSVEREISTE OP DE ALGEMENE VERGADERING 
 
De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene 
vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover 
zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.  
 
Niettemin beraadslaagt de algemene vergadering ook rechtsgeldig wanneer de mede-eigenaars die 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn aan het begin van de algemene vergadering, meer dan drie vierde 
van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen.  
 
Indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken 
van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van mede-eigendom waarvan ze houder zijn. 

ARTIKEL 6. VOLMACHTEN OP DE ALGEMENE VERGADERING 
 
Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de 
algemene vergadering.  
 
Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door haar in dienst is genomen 
of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet 
persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen over de opdracht 
die hem werd toevertrouwd. 
 
De volmacht vermeldt de naam van de lasthebber.  
 
De volmacht kan algemeen of specifiek zijn en mag slechts gelden voor één algemene vergadering, 
tenzij gebruik wordt gemaakt van een algemene of specifieke notariële volmacht. Een volmacht 
verleend voor een algemene vergadering geldt ook voor de algemene vergadering die georganiseerd 
wordt omdat voor de eerste algemene vergadering het quorum niet werd bereikt, tenzij anders 
bepaald.  
 
Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lastgever of lasthebber, voor een groter aantal 
stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-
eigenaars beschikken.  
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Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden. Een lasthebber mag evenwel meer dan drie 
volmachten krijgen als het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn 
volmachtgevers niet meer dan 10 % bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle 
kavels van de mede-eigendom. 

ARTIKEL 7. STEMMING OP DE ALGEMENE VERGADERING  
 
Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de 
gemeenschappelijke delen.  
 
Wanneer het reglement van mede-eigendom de lasten van een gemeenschappelijk deel van het 
gebouw of van de groep van gebouwen uitsluitend ten laste legt van bepaalde mede-eigenaars, nemen 
enkel die mede-eigenaars deel aan de stemming op voorwaarde dat die beslissingen het 
gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom niet in het gedrang brengen. Elk van hen stemt met 
een aantal stemmen naar evenredigheid van zijn aandeel in voornoemde lasten. 
 
De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de 
stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist.  
 
Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige 
stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen. 

ARTIKEL 8. BEVOEGDHEDEN -  MEERDERHEDEN ALGEMENE VERGADERING  
 
De algemene vergadering beslist:  

1° bij meerderheid van twee derde van de stemmen:   

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

de gemeenschappelijke gedeelten betreft, onverminderd artikel 577-4, § 1/1;  

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

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

besloten bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-

eigenaars, onverminderd artikel 577-8, § 4,4°;  

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

voor de in artikel 577-8, § 4, 4º, 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 over de mede-

eigenaars.  

2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:  

a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de 

lasten van de mede-eigendom;  
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b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan;  

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

van gedeeltelijke vernietiging;  

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

worden;  

e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen dit omvat ook de 

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

op voorwaarde dat dit gemotiveerd wordt door het rechtmatig belang van de vereniging van mede-

eigenaars, in voorkomend geval tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die 

zulks mocht veroorzaken;  

f) over de wijziging van de statuten in functie van artikel 577-3, vierde lid;  

g) over de verdeling van een kavel of over de volledige 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, in voorkomend geval, tegen een in onderling akkoord of door de rechter 

vastgestelde compensatie. Indien de voornoemde redenen ontbreken, moet de beslissing tot afbraak 

of tot volledige heropbouw genomen worden bij eenparigheid, overeenkomstig de bepalingen 

beschreven in paragraaf 3;  

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

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

in artikel 577-4, § 1, tweede lid.  

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

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

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

van mede-eigendom in geval die wijziging noodzakelijk is.  

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

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

door de algemene vergadering bij dezelfde meerderheid worden beslist.  

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

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

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

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

kan worden genomen.  

ARTIKEL 9. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING  
 
De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene 
vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die 
tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden.  
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Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de 
algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat 
ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.  
 
De syndicus neemt binnen dertig dagen na de algemene vergadering de beslissingen bedoeld in de 
paragrafen 10 en 11 op in het register bedoeld in artikel 577-10, § 3, en bezorgt die binnen diezelfde 
termijn aan elke titularis van een zakelijk recht op een kavel die, in voorkomend geval krachtens artikel 
577-6, § 1, tweede lid, stemrecht heeft in de algemene vergadering, en aan de andere syndici. Als een 
van hen het proces-verbaal niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, brengt hij de syndicus 
daarvan schriftelijk op de hoogte. 

ARTIKEL 10. MEDEDINGING 
 
Op de Algemene Vergadering van 2019 werd volgend bedrag vastgelegd van de opdrachten en 
contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 577-8, § 4, 4º BW, 
bedoelde daden (zijnde  alle bewarende maatregelen en alle daden van voorlopig beheer): € 15.000,- 
exclusief BTW. 
 
Voor opdrachten en contracten boven dit bedrag zal de syndicus meerdere offertes opvragen en naar 
beschikbaarheid voorleggen. Dus als gemeld: spoedopdrachten in regie tot behoud van het goed 
zonder voorafgaandelijk gekend aantal te factureren uren vallen logischerwijs niet onder deze regeling. 
 
Niettegenstaande voormelde heeft de algemene vergadering in het kader van aanbestedingen steeds 
het recht om te beslissen tot het laten opmaken en voorleggen van een bestek/lastenboek door de 
syndicus, op basis waarvan dan meerdere offertes worden opgevraagd, zelfs als het beoogde project 
de 15.000€ exclusief BTW niet benadert of niet overschrijdt. 

ARTIKEL 11. BIJSTAND OP DE ALGEMENE VERGADERING 
 
Een mede-eigenaar kan zich laten bijstaan door één persoon op voorwaarde dat hij de syndicus ten 
minste vier werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering daarvan bij aangetekende zending 
in kennis stelt. Deze persoon mag tijdens de algemene vergadering de discussie niet leiden, noch ze 
monopoliseren. 
 

B. Regels m.b.t. de syndicus 

ARTIKEL 12. DE SYNDICUS 
 
12.1 Benoeming van de syndicus  

 
De syndicus wordt benoemd door de algemene vergadering of, bij ontstentenis daarvan, bij beslissing 
van de vrederechter, op verzoek van iedere mede-eigenaar of van iedere belanghebbende derde.  
De bepalingen met betrekking tot de relatie tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars 
worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst. 
 
Het mandaat van de syndicus mag niet langer zijn dan drie jaar, maar kan worden hernieuwd door een 
uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Het feit dat het mandaat van de syndicus niet 
wordt vernieuwd, geeft op zich geen aanleiding tot een vergoeding.  
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Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, kan hij geen 
verbintenissen aangaan voor een termijn die de duur van zijn mandaat te boven gaat. 
 
Conform artikel 577-8, §2/1 BW moet de aanstelling/benoeming van de syndicus in de Kruispuntbank 
voor Ondernemingen worden bekendgemaakt.  
De vereniging van mede-eigenaars of haar syndicus moeten een aanvraag tot inschrijving indienen bij 
een ondernemingsloket naar keuze en dit ten laatste op de werkdag, die de dag waarop de opdracht 
van de syndicus een aanvang neemt, voorafgaat. Uitzondering hierop is het geval waarin de beslissing 
tot aanstelling of benoeming minder dan acht werkdagen werd genomen voor de dag waarop zijn 
opdracht aanvangt. In dit laatste geval moet de inschrijving plaatsgrijpen binnen acht werkdagen na 
het nemen van de beslissing tot aanstelling of benoeming. Naast een aanvraag tot inschrijving dient 
tevens elke wijziging of doorhaling van de gegevens worden medegedeeld aan het ondernemingsloket 
naar keuze, met aanduiding van de datum waarop de wijziging of doorhaling in voege treedt. De 
mededeling dient te gebeuren volgens dezelfde procedure als bij de aanvraag van een inschrijving. 
Voor elke aanvraag, wijziging of doorhaling bij de Kruispunt Bank voor Ondernemingen (KBO) dient 
een inschrijvingsrecht door de vereniging van mede-eigenaars te worden betaald.  
 
12.2 Takenpakket van de syndicus 

 
De syndicus heeft tot opdracht:  
1/ de beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen, uit te voeren en te laten uitvoeren; 
2/ alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen; 
3/ het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars te beheren; voor zover als mogelijk dient dit 
vermogen in zijn geheel geplaatst te worden en al deze rekeningen moeten op naam van de vereniging 
van mede-eigenaars worden geplaatst; 
4/ de vereniging van mede-eigenaars, zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke 
zaken, te vertegenwoordigen;  
5/ de lijst van de schulden bedoeld in artikel 577- 11, § 2, over te leggen binnen dertig dagen te rekenen 
van het verzoek van de notaris; 
6/ aan elke persoon, die het gebouw bewoont en waarvan de digitale contactgegevens bekend zijn, 
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.  
7/ indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, binnen een termijn van 
dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw 
aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering te 
overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, 
van een historiek van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken 
die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen 
van de mede-eigendom terug te vinden is; 
8/ een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt, alsook het 
bewijs van die verzekering te leveren; in geval van een mandaat om niet, wordt die verzekering 
aangegaan op kosten van de vereniging van mede-eigenaars; 
9/ het de mede-eigenaars mogelijk maken inzage te nemen van alle niet private documenten of 
gegevens over de mede-eigendom  
10/ desgevallend, het postinterventie-dossier te bewaren; 
11/ de lijst en de persoonsgegevens bij te werken van wie gerechtigd is deel te nemen aan de 
beraadslagingen van de algemene vergadering doch hierbij kan deze enkel werken met de hem 
bezorgde gegevens. 
15/ de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars te voeren op een duidelijke, nauwkeurige 
en gedetailleerde wijze. 



  

RIO - Reglement van Inwendige Orde – versie 2019 13 

 
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;  
 
De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer; hij kan zijn bevoegdheid niet overdragen dan 
met de toestemming van de algemene vergadering en slechts voor een beperkte duur of voor 
welomschreven doeleinden. 
 
12.3 Voortijdige beëindiging van de overeenkomst met de syndicus 
 
De Algemene Vergadering kan de syndicus te allen tijde ontslaan en dit volgens de modaliteiten van 
het syndicuscontract. 
 
12.4 Verplichtingen van de syndicus bij het einde van zijn opdracht 
 
Indien het mandaat als syndicus op om het even welke wijze een einde heeft genomen, zal hij 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 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. 
 
 

C. Regels m.b.t. de commissaris van de rekeningen 

ARTIKEL 13. COMMISSARIS VAN DE REKENINGEN  
 
De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan, belast met de controle 
van de rekeningen en de boekhouding van de vereniging. De commissaris van de rekeningen brengt 
verslag uit aan de algemene vergadering. 
 
Jaarlijks zal de syndicus alle boekhoudkundige via digitale weg ter beschikking stellen aan de 
commissaris van de rekeningen. Bij vragen of onduidelijkheden kan de commissaris eventuele 
ontbrekende informatie of verduidelijkingen opvragen bij de syndicus, die er zich toe engageert om op 
korte termijn (minstens voor de algemene vergadering waarop de rekeningen ter goedkeuring 
voorgelegd worden) de noodzakelijke inlichtingen aan de commissaris te bezorgen. De commissaris 
van de rekeningen maakt een schriftelijk verslag op over zijn vaststellingen en brengt hierover verslag 
uit aan de mede-eigenaars tijdens de algemene vergadering. 
 

Een  commissaris  van  de  rekeningen  wordt aangeduid  door  de  Algemene  Vergadering,  welke  
eveneens kan beslissen  of  beroep  wordt  gedaan  op  een  vrijwillige  mede-eigenaar  of  een  externe 
deskundige.  Indien  er  geen  mede-eigenaars  met  de  vereiste  kennis  kandidaat  zijn,  kan de  
syndicus  automatisch  beroep  doen  op  een  extern  kantoor.  De  syndicus  kan  nooit 
rekeningcommissaris  zijn.  De  commissaris  zal zijn mandaat niet voortijdig kunnen opzeggen, tenzij 
voor zwaarwichtige redenen en kan zich  niet laten  vertegenwoordigen.   
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D. Regels m.b.t. de Raad van mede-eigendom 

ARTIKEL 14. RAAD VAN MEDE-EIGENDOM (RVM) 
 
In elk gebouw of elke groep van gebouwen met minstens twintig kavels met uitzondering van de 
kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt verplicht door de algemene vergadering een raad van 
mede-eigendom opgericht.  
 
In de gebouwen of groepen van gebouwen met minder dan twintig kavels met uitzondering van de 
kelders, garages en parkeerplaatsen, kan de algemene vergadering met een volstrekte meerderheid 
van de stemmen beslissen tot oprichting van een raad van mede-eigendom.  
 
Taken en verslaggeving: 
De bevoegdheid van een raad van mede-eigendom is dus deze van een controlerend orgaan en niet 
als beheers- of beleidsorgaan en valt uiteen in volgende deelgebieden 
 

Opstellen en begeleiden van agendapunten AV 
Wettelijke bevoegdheid van toezicht: 
Toezicht bij het opstellen van de begroting VME 
Toezicht bij het uitschrijven van AV 
Toezicht op het rustig verloop AV 
Toezicht op afsluiten overeenkomsten 
Toezicht van onderhoudswerken gemeenschappelijke delen 
Toezicht bij bewarende maatregelen en daden van voorlopig beheer genomen door de syndicus 
Toezicht bij verzekeringsvraagstukken 
Toezicht bij de wijziging van de statuten 
Toezicht bij burengeschillen 
Toezicht in geval van ontslag syndicus en eventuele overbruggingsperiode 

 
De algemene vergadering kan tevens, met een twee derde meerderheid (art 577-8/1 §4 B.W.), om het 
even welke opdracht delegeren aan de RvM. Deze opdracht moet wel duidelijk omschreven zijn en is 
slechts geldig voor de duur van een jaar. Zo kan men de raad tijdelijk bevoegdheden geven buiten het 
normale kader als aanvraag en goedkeuring van bepaalde offertes of opvolgingen van werken in het 
gebouw … zolang deze bevoegdheden goed afgelijnd zijn. 
 
Om zijn opdracht uit te voeren kan de RvM via de syndicus kennis nemen van alle stukken of 
documenten die verband houden met het beheer van de mede-eigendom.  
 
Enkel de syndicus is gerechtigd om als wettelijke vertegenwoordiger van de VME contact te hebben 
met derden zoals leveranciers behoudens een specifiek mandaat voor de RvM van de AV VME 
dienaangaande. Op straffe van directe ontzetting uit zijn/haar mandaat zal derhalve geen enkel lid van 
de RvM de VME vertegenwoordigen tegenover derden. 
 
Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering bezorgt de raad van mede-eigendom de mede-eigenaars 
een schriftelijk jaarverslag over de uitoefening van zijn taak.  
 

Werkingsregels: 
De appartementswet stelt dat men mede-eigenaar moet zijn om als lid te kunnen worden gekozen van 
de RvM.  
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Het aantal leden van de RvM wordt vastgesteld op  minimum 3 leden en maximaal 5 leden. 
Aangezien het bestaansrecht van de RvM ligt in de efficiëntie bij de controle op de uitvoerende taak 
van de syndicus, is het gebruikelijk dat de RvM slechts uit een beperkt en verhoudingsgewijs oneven 
aantal leden is samengesteld. Echter wanneer er niet genoeg kandidaten blijken te zijn op de AV is de 
RvM niet geldig geformeerd. In dit geval is er geen raad van mede-eigendom. 
 
De leden kunnen een natuurlijke persoon zijn dan wel een rechtspersoon welke uiteraard door het 
bevoegd orgaan (vaste vertegenwoordiger) wordt vertegenwoordigd vastgelegd bij de aanstelling. 
Om de continuïteit van het beheer te verzekeren wordt de duur van de mandaten leden RvM 
vastgelegd op drie jaar met mogelijkheid tot herbenoeming. Derhalve is de verkiezing van de voltallige 
RvM om de drie jaar. 
Een lid van de RvM kan in de loop van zijn mandaat ontslag nemen (tijdsgebrek, vervreemding kavel, 
ongeval, ziekte…) In geval van ontslag moet het lid van de RvM zijn ontslag formeel (per E-mail) 
aanbieden, hetzij aan de voorzitter van de RvM, hetzij aan de syndicus, waarna de syndicus het volgend 
plaatsvervangend lid zal oproepen om te zetelen oftewel, bij gebreke van een plaatsvervangend lid, bij 
de volgende algemene vergadering de vervanging van het ontslagnemend lid te agenderen. 
Van de leden van de RvM wordt zorgvuldigheid verwacht bij de uitoefening van het mandaat. Wanneer 
een of meer leden van de RvM niet actief handel(t)(en) bij de uitvoering van zijn/hun mandaat, kan de 
voorzitter danwel de syndicus dit zorgelijke gedrag aan de AV voorleggen door de herroeping van het 
mandaat te agenderen met de nodige uitleg. Bij niet navulling van zijn taken door de voorzitter kunnen 
twee leden RvM samen handelend dit voorleggen aan de AV. Het komt dan aan de AV toe daaromtrent 
een beslissing te nemen. 
  
Het mandaat van de leden RvM is niet bezoldigd behoudens andersluidend bepaling AV. 
De syndicus maakt geen deel uit van de raad van mede-eigendom doch kan desalniettemin op verzoek 
van de RvM deelnemen aan de werkzaamheden ervan. 
 
Structuur 
1/ Aan de benoeming van de effectieve leden moet een besluit van de AV ten grondslag liggen, dit 
betekent dat een lid niet buiten de algemene vergadering om benoemd kan worden. Zulks houdt op 
de eerste plaats in dat de benoeming van de leden op de agenda van de AV geplaatst wordt. De agenda 
moet duidelijk aangeven hoeveel en welke kandidaten er zijn. Kandidaturen kunnen op elk moment 
van het jaar worden ingediend en uiterlijk 4 weken voor de eerste dag van de normale statutair 
bepaalde periode AV. Deze kandidatuur kan mondeling geschieden doch vanuit het oogpunt van 
rechtszekerheid wordt ze bij voorkeur schriftelijk geformuleerd. 
Kandidaten kunnen zich op de AV kort voorstellen. Na deze toelichting zal de voorzitter vergadering 
op dat moment de stemming vragen over de benoeming van de leden, rekening houdend met het 
aantal beschikbare plaatsen. 
 
2/ De stemming: De benoeming dient te gebeuren met de volstrekte meerderheid van de stemmen 
van de op de AV aanwezige en vertegenwoordigde leden VME. Over de benoeming van de leden wordt 
individueel gestemd. Wanneer meer kandidaten de volstrekte meerderheid van de stemmen bekomen 
dan dat er mandaten zijn zullen de diverse kandidaten worden gerangschikt naar hoeveelheid 
stemmen en de eerste vijf kandidaten effectief worden benoemd. De overige leden zijn dan 
plaatsvervangende leden, mits hun goedkeuring. 
 
3/ Bij (her)aanstelling van de RvM na elke AV is de eerste opdracht van de eerst RvM onder hun leden 
een voorzitter te kiezen.  
Die wordt het aanspreekpunt zowel voor de syndicus, de mede-eigenaars als de overige leden van de 
raad van mede-eigendom. Gegeven de spilpositie worden aan diens kwaliteiten enige eisen gesteld, 
zoals gezag, diplomatie, grondige kennis van het appartementsrecht, alsmede degelijk inzicht in het 
administratieve, boekhoudkundige en technische beheer van de VME. 
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4/ Tevens zal er een secretaris worden aangesteld die zich bezig houdt met de notulen van de 
vergadering(en) en het opstellen van het jaarlijks schriftelijk verslag. Wanneer aan de RvM belangrijke 
opdrachten zijn toegekend via de AV van de VME zal de secretaris tevens de briefwisseling doen.  
 
5/ Convocaties van de gewone bijeenkomsten van de RvM gebeuren door de raad en op initiatief van 
de raad zelf en in beginsel door de voorzitter van de RvM per E-mail naar alle leden alsmede indien 
gewenst andere partijen die worden uitgenodigd als de rekeningcommissaris en/of de syndicus. Bij 
beletsel kan de secretaris hiervoor het nodige doen op vraag (indien mogelijk) van de voorzitter.  
Diegene die de raad van mede-eigendom samenroept bepaalt, in overleg, het uur en de plaats van de 
vergadering welke zal doorgaan in de gemeente/stad van de ligging van het gebouw. 
 
6/ De voorzitter dan wel aangestelde secretaris zal na elke vergadering RvM binnen de 14 dagen de 
overige leden VME en de syndicus op de hoogte houden van de notulen/verslagen met eventuele 
besluiten RvM na goedkeuring voorzitter over de tekst.  
 
Tevens zal de secretaris minimaal 3 weken voor de AV het periodiek verslag(en) op te nemen in de 
notulen AV overhandigen aan de syndicus. 

ARTIKEL 15. INZAGEMOGELIJKHEID VAN DE MEDE-EIGENAARS 

De syndicus geeft de mogelijkheid aan alle mede-eigenaars om inzage te nemen van alle niet-private 
documenten of gegevens over de mede-eigendom. 

Alle informatie kan worden opgevraagd via digitale weg en ter beschikking worden gesteld via 
beheer@oi.be. 

ARTIKEL 16. INVORDERING ACHTERSTALLEN 
 

Navolgende clausule vervangt per 1.1.2019 deze zoals momenteel opgenomen in het reglement van 
mede-eigendom of zoals beslist tijdens een vorige algemene vergadering: 
 
Bij het niet (tijdig) betalen, binnen de 14 kalenderdagen na het versturen van een (extra) opvraging, 
van de periodieke provisie(s), de oproeping tot betaling van het aandeel in het reservekapitaal of van 
een (tussentijdse) afrekening, wordt door de syndicus per gewone post een betalingsherinnering 
verzonden.  
Bij niet betaling binnen de 14 kalenderdagen na het versturen van de eerste herinnering, wordt een 
tweede herinnering verstuurd. De administratiekost hiervoor, naar rato van 15,00 Euro, zal in de 
privatieve afrekening aan de in gebreke zijnde eigenaar(s) aangerekend worden door de syndicus.  
Bij niet-betaling na deze tweede herinnering binnen de 14 kalenderdagen, wordt per gewone post een 
derde herinneringsbrief verstuurd. De administratiekost hiervoor, naar rato van 25,00 Euro, zal in de 
privatieve afrekening aan de in gebreke zijnde eigenaar(s) aangerekend worden door de syndicus.  
Bij gebreke aan vrijwillige betaling binnen de 14 kalenderdagen na het versturen van de derde 
herinnering, zal een aangetekende aanmaning/ingebrekestelling verzonden worden. De 
administratiekost hiervoor, naar rato van 45,00 Euro, zal in de privatieve afrekening aan de in gebreke 
zijnde eigenaar(s) aangerekend worden door de syndicus.  
Vanaf het verzenden van de aanmaning/ingebrekestelling lopen van rechtswege interesten op alle 
door de mede-eigenaar(s) verschuldigde sommen, berekend per dag vertraging op basis van de 
wettelijke rentevoet. 

mailto:beheer@oi.be
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Wordt na het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen na het versturen van de aangetekende 
aanmaning/ingebrekestelling, nog niet spontaan betaald, dan is de syndicus bevoegd om de in gebreke 
blijvende mede-eigenaar(s) tot betaling van de door hem/hen verschuldigde bedragen, verhoogd met 
de gerechtelijke interesten, kosten, en met het bedrag van de schadevergoeding (zie hierna) die aan 
de vereniging van mede-eigenaars toekomt, voor de bevoegde rechtbank te doen dagvaarden.  
De syndicus behoeft hiervoor geen voorafgaande machtiging van de algemene vergadering.  
-Alle kosten, waaronder onder meer, na verrekening van de eventuele toegekende 
rechtsplegingsvergoeding, advocaatkosten, gedingkosten, kosten syndicus (met een minimum van € 
200,-) alsook een schadevergoeding naar rato van 10% op de hoofdsom met een minimum van € 150, 
die aan de vereniging van mede-eigenaars toekomt, worden in de privatieve afrekening ten laste 
gelegd van de in gebreke blijvende mede-eigenaar(s).  
-Alle kosten (o.m. erelonen, dagvaardingskosten, administratiekosten, opzoekingskosten 
gerechtsdeurwaarder, enzovoort) dienen te worden voorgefinancierd door de vereniging van mede-
eigenaars, waarna ze, indien een positieve gerechtelijke uitspraak of een tussen partijen bekomen 
buitengerechtelijk akkoord voorligt, door de syndicus worden teruggevorderd van de eigenaar(s) die 
in gebreke is/zijn gebleven.  
Bij de terugvordering zal rekening worden gehouden met een eventueel in de gerechtelijke uitspraak 
aan de VME toegekende rechtsplegingsvergoeding en/of met de toepasselijkheid van de dwingende 
wet op de gedwongen mede-eigendom. 
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DEEL 3 - PRIVACYBELEID VME 

In navolging van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, kortom de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG of beter bekend als de GDPR = General Data Protection Regulation), moet 
iedere organisatie zo ook de VME en zijn syndicus kunnen aanduiden hoe, waar en waarom zij 
persoonsgegevens verwerkt. Bovendien moet zij kunnen aantonen dat zij deze gegevens niet langer 
bijhoudt dan noodzakelijk en dat zij het nodige doet ter beveiliging van deze gegevens.  
De vereniging van mede-eigenaars conformeert zich hiermee aan door middel van het aannemen van 
onderhavig privacybeleid. 
 
1. Dit privacy beleid legt uit hoe de VME omgaat met de persoonsgegevens van de mede-eigenaars 
en/of huurders van de privatieve delen (hierna de Persoonsgegevens). 
2. De vereniging van mede-eigenaars verwerkt uitsluitend Persoonsgegevens die haar door de mede-
eigenaars (en/of huurders) zijn meegedeeld.  
3. De Persoonsgegevens worden door de vereniging van mede-eigenaars verwerkt voor het beheer 
van de gemene delen (waaronder de oproeping voor de algemene vergadering), alsook om dringende 
interventies van derden in het belang van VME, de mede-eigenaars en/of huurders mogelijk te maken. 
De grondslag voor deze verwerking is gebaseerd op de bepalingen inzake mede-eigendom in het 
Burgerlijk Wetboek (onder meer de artikelen 577-6 §2 en §3, 577-8, 8°, 11° en 16°, en 577-10 §1/1 §1 
B.W.). Een aanvullende grondslag voor deze verwerking is de toestemming van de mede-eigenaars 
door de goedkeuring van onderhavig reglement van interne orde als van de huurders (door het 
goedkeuren van het huurcontract waarin verwezen wordt naar het reglement van interne orde).  
4. De Persoonsgegevens worden meegedeeld aan de syndicus van de vereniging van mede-eigenaars. 
De Persoonsgegevens worden tevens meegedeeld aan derden in geval interventies nodig zijn in het 
belang van de VME, de mede-eigenaars en/of huurders. 
5. De Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode van mede-eigendom en/of huur, en 
tot 10 jaar nadat de mede-eigendom en/of huur een einde genomen heeft.  
6. De VME verbindt er zich toe om de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens te behouden en 
veiligheidsmaatregelen te nemen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van de 
Persoonsgegevens te bekomen. 
7. Elke mede-eigenaar en/of huurder kan steeds inzake krijgen bij de vereniging van mede-eigenaars 
in de Persoonsgegevens die hem aanbelangen. Onjuiste gegevens worden op eerste verzoek door de 
vereniging van mede-eigenaars verbeterd. 
Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft het recht om bepaalde Persoonsgegevens die door de 
vereniging van mede-eigenaars uitsluitend op basis van toestemming worden verwerkt (bij gebreke 
aan een wettelijke grondslag) te wissen. 
Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft tevens het recht om de verwerking van bepaalde 
Persoonsgegevens te beperken, of bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen. 
Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft het recht om zijn Persoonsgegevens te verkrijgen of om ze 
over te dragen aan een nieuwe vereniging van mede-eigenaars. 
8. Eigenaar hebben altijd recht tot het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteiten, 
die voor uw woonplaats bevoegd is of tot de voor ons bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.  
Dat is: Gegevensbeschermingsautoriteit / Drukpersstraat 35 / 1000 Brussel 
 
Voor informatie en suggesties over het thema gegevensbescherming staan graag ter beschikking op 
het volgende e-mailadres: beheer@oi.be 
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Slotbepalingen 
Het ontwerp van onderhavig RIO van interne orde werd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 
2019 aan de eigenaars ter kennis gebracht en toegelicht waarna de volledige inhoud ervan door de 
vergadering werd goedgekeurd.  
Telkens wanneer de algemene vergadering tot een wijziging/aanpassing van het reglement van interne 
orde besluit, zal de syndicus het bijwerken.  
In het kader van de uitvoering van zijn wettelijke taken, zal de syndicus het reglement van interne orde 
tevens aanpassen telkens wanneer dit nodig is ingevolge het wijzigen van de toepasselijke wettelijke 
regels.  
Hij behoeft in dat geval geen voorafgaande beslissing van de algemene vergadering maar zal er wel 
kennisgeving van doen tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.  
Het reglement van interne orde kan zonder kosten door iedere belanghebbende geraadpleegd worden 
via beheer@oi.be 
 
Tegenstelbaarheid:  
Iedere bepaling van het reglement van interne orde en iedere beslissing van de algemene vergadering 
kan rechtstreeks worden tegengesteld door degenen waaraan ze tegenstelbaar zijn.  
Zij zijn bindend voor elke titularis van een zakelijk of persoonlijk recht op een kavel die stemrecht heeft 
of uitoefent in de algemene vergadering op het tijdstip van de goedkeuring ervan. Zij kunnen worden 
tegengeworpen aan de andere titularissen van een zakelijk of persoonlijk recht op een kavel, en wel 
onder volgende voorwaarden, voor zover men, in voorkomend geval, de overschrijving in het register 
van de hypotheekbewaarders heeft nageleefd:  
1° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen voor de vestiging van het zakelijk 
of persoonlijk recht, door kennisgeving die hem verplicht wordt gedaan door de persoon die het recht 
vestigt, op zijn kosten, op het ogenblik van de vestiging van het recht, van het bestaan van het 
reglement van interne orde en van het register, of bij gebreke daaraan, door de kennisgeving die hem 
wordt gedaan op initiatief van de syndicus bij een ter post aangetekende zending; de persoon die het 
recht vestigt is als enige aansprakelijk ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars eb de titularis 
van het persoonlijk of zakelijk recht, voor de schade die ontstaat door een vertraging of door 
afwezigheid van de kennisgeving.  
2° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen na de vestiging van het zakelijk 
of persoonlijk recht op een kavel, door kennisgeving die hem bij een ter post aangetekende zending 
wordt gedaan binnen dertig dagen na ontvangst van het proces verbaal, op initiatief van degene die 
dat proces verbaal heeft ontvangen overeenkomstig artikel 577-6§12 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
Tot slot wordt expliciet bepaald dat alle bepalingen in onderhavig reglement - ook zo welke eventueel 
authentiek dienen te worden bevestigd conform artikel 577-4 BW - reeds vanaf heden bij voorraad in 
voege zijn en kunnen worden geïmplementeerd in de dagelijks werking van de VME ondanks eventuele 
latere overschrijving op het kantoor van de rechtszekerheid. 
 
 
Opgemaakt op de plaats van de ligging van het goed  
en aangenomen op de Algemene Vergadering van 2019 
 
 
 
Volgend de handtekeningen van de aanwezige leden VME. 
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