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Syndicus: een knelpuntberoep? 

 
 Overuren : kantooruren + avondvergaderingen = 70u per week… soms ook 

vergadering in het weekend… ook zich gaan voorstellen op externe Av's 

 Lange dagen :  problem solving 

 Portefeuille van 50 gebouwen = minimum 150 vergaderingen per jaar (RVME + AV + 
rekencommissaris) 

 Vereiste kennis :all round 

 juridisch 

 boekhoudkundig : (MAR stelsel) 

 technisch  

 bemiddelaar / communicator 

 Het ereloon is nog altijd te laag : voor een gebouw van 32 app aan 17€ per app. 
per maand = € 544,00  tegenover € 850,00 excl. BTW voor de poetsdienst… 

 quid bij renovaties? Vaak is het volledig traject inbegrepen in het ereloon 

 Zeer grote verantwoordelijkheid van de syndicus : de syndicus is alleen aansprakelijk 
voor zijn beheer  en  voor alles wat misloopt kijkt men naar de syndicus 

 



Syndicus: een knelpuntberoep? 

 Mondigheid van de mede-eigenaar (weinig respect voor de syndicus/ slecht imago 

van het beroep) 

 Klachten bij het BIV kunnen zomaar ingediend worden  

 Beperkingen van de geschilsoplossingen 

 Vredegerecht is altijd bevoegd 

 Arbitrage  : Art. 577-4.   § 4. Ieder beding van de statuten dat de rechtsmacht om geschillen die in 

verband met de toepassing van deze afdeling zouden rijzen aan één of meer arbiters opdraagt, 

wordt voor niet geschreven gehouden 

 Bemiddeling : nog niet ingeburgerd. 

 Context van de algemene vergadering is te zwaar en beperkend  

 Evolueren naar het Nederlandse benadering van mede-eigendom? 

 (RVME die alle  mede-eigenaars vertegenwoordigt – AV zonder syndicus) 

 

 

 



Context van de mede-eigendom 

 115,000 gebouwen in Vlaanderen (cijfers VCB), beheerd door een syndicus  

 Wat koop de mede-eigenaar ? 

 Privatieve delen = 100% 

 Gemeenschappelijke delen = ? % 

 In het kader van deze presentatie behandelen wij de renovatie van de 
gemeenschappelijke delen bv: 

 Dak 

 Vensters 

 Gebouwschil 

 Gekwalificeerde meerderheid voor alle werken aan de gemene delen 

 ¾ de  van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars 

 Opgelet wie de beslissing opsplits: werken ¾de, leverancier 50%+1: is vatbaar voor 
betwisting 

 

 

 

 

 

 



Specifieke context van de gedwongen 

mede eigendom 

 Democratisch context : de meerderheid “wint” de minderheid moet volgen 

 Meerderheden: 50% , 3/4de , 4/5de of eenparigheid  (bovenop dubbele 

aanwezigheidsquorum) 

 Mede-eigenaars hebben verschillende achtergronden (werk, pensioen 

werkloosheid, ziekte…etc.) 

 Mede-eigenaars beschikken over verschillende financiële middelen 

 Verschillende visies en het ontstaan van groepen 

 Mede-eigendom kan een zeer conflictueus gegeven zijn, wat een storend invloed 

heeft op de besluitvorming 

 

 

 



Gebouwrenovatie: initiatief 

 Mede-eigenaars 

 RVME 

 AV 

 Syndicus 

 Naar aanleiding van schade, of slijtage installaties 

 Naar aanleiding van een begroting of analyse van de kosten 

 Naar aanleiding van normen en wettelijke verplichtingen (bvb lift, dak, dubbele 
beglazing) 

 Derden  

 Bv. huurders:  art 577-8 §4 8° de syndicus dient ‘aan elke persoon, die het gebouw 
bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene 
vergadering geen stemrecht heeft, de datum van de vergaderingen mede te delen 
om hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met 
betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten te formuleren. Deze zullen als 
zodanig aan de vergadering worden medegedeeld’. 

 

 

 

 



Gebouwrenovatie : wettelijk verloop 

Ongeacht wie initiatief heeft genomen is de syndicus, als enige uitvoerend orgaan 

van de VME, belast met het correcte verloop van deze werken van A tot Z: dwz 

 - de beslissingsproces  

 - de uitvoeringsproces  

 - de opvolging en contacten met verschillende partijen (architect, aannemer) 

 - de oplevering 

 - de juiste financiering 

 - de betalingen van de mede-eigenaars (soms diverse voorschotten) 

 - de betaling van de leveranciers/ aannemers 

Stapsgewijs dient de syndicus de juiste machtigingen en de juiste volgorde te 

respecteren. 

 

 

 

 

 



Gebouwrenovatie : beslissingsproces 

Volgend op het initiatief dient de syndicus een dossier voor te bereiden 

 Minimum 3 algemene vergaderingen 

 Extra buitengewone AV zijn mogelijk:  

 - extra onvoorziene werken  

 - extra kosten ( niet gestemd op de AV) 

 

 AV 1 : principieel akkoord van de VME over audit/scan (50% meerderheid) 

 Audit/scan/architect om omvang van de renovatie te bepalen  

 Offertes m.b.t. scan en architecten opvragen en organisatie (toegang gemeenschappelijke en 

privatieve delen) 

 



Gebouwrenovatie : beslissingsproces 

 AV 2 : akkoord van de VME over de renovatie  (3/4de meerderheid) 

1/Renovaties zelf: na bespreking audit/verslag architect  

 opdracht om lastenboek te laten opstellen 

 opdracht om offerte te vragen aan meerdere leveranciers (wet zegt niet 3) 

2/ Verdeelsleutels: eventuele aanpassing of bevestiging conform de statuten (3/4de 

meerderheid) 

3/Financiering:  

  opdracht een de syndicus om offertes vragen bij verschillen instellingen 

 

 AV 3 : akkoord van de VME over de keuze van de aannemers (3/4de meerderheid) 

 Aannemers leverancier(s), kostprijs, wijzen en termijnen van uitvoering 

 Wijze van betaling : keuze van instelling voor de lening 

 Bepalen van de voorschotten …etc. 

 



Rechtmatigheid en regelmatigheid van de 

algemene vergadering: voorbereiding 

 Voorbereiding is essentieel om mogelijke betwistingen te vermijden.  

 De syndicus moet de volgende handelingen stipt vervullen  

 Opstellen agenda : opletten volgorde van de beslissingen om chaos te vermijden op de 

algemene vergadering 

 Principiële beslissingen en bijkomende beslissingen (quid met extra kosten ? 20% extra 

budgetteren) 

 Duidelijk de meerderheden vermelden al is dit nog niet verplicht bij wet  

 Op voorhand alle offertes en documenten meedelen aan alle stemhoudende mede-eigenaars 

 Ereloon vragen voor het opvolgen van de werken : vb. Frankrijk 

 

 



Rechtmatigheid en regelmatigheid van de 

algemene vergadering: voorbereiding 

 Termijn van oproeping respecteren:  

 oproeping ten minste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering ter kennis gebracht, tenzij 
het reglement van mede-eigendom in een langere termijn heeft voorzien” 

 Alle stemhoudende mede-eigenaars uitnodigen (opletten bij splitsing van eigendom 
van een privatieve kavel) 

 Advies; laatste lijst aanvragen bij de dienst kadaster 

 Datum, uur, locatie, duidelijk vermelden alsook hoe de documenten (bvb: offertes en 
rekeningen) kunnen geraadpleegd worden, elke fout kan desastreuse gevolgen hebben 

 Aan alle stemhoudende mede-eigenaars een blanco volmacht overmaken  

 Steeds de KBO nummer van de VME vermelden 

 Steeds alle informatie van de syndicus vermelden 

 Alle stemhoudende mede-eigenaars aangetekend uitnodigen (basisprincipe in de wet) 

 De datum van de AV kenbaar maken en afficheren in de gemene delen 

 

 

 



Rechtmatigheid en regelmatigheid van 

de algemene vergadering: voorbereiding 

De syndicus dient de volgende documenten op te stellen 

 Correcte aanwezigheidslijst met : 

 Wettelijke informatie (KBO) 

 Namen van stemhoudende mede-eigenaars 

 Kavels per mede-eigenaars met aantal aandelen  

 Ontwerp van PV om te notuleren 

 

 Op de vergadering dient hij de in het bezit te zijn van 

 Computer 

 Printer 

 Documenten (bvb boekhouding facturen, offertes…) 

 Aan te raden; vergaderen op het kantoor van de syndicus 

 



Rechtmatigheid en regelmatigheid van 

de algemene vergadering : verloop 

De syndicus dient de volgende zaken te controleren bij aanvang van de vergadering: een foute 
berekening of volmacht kan zware gevolgen hebben voor de geldigheid van de beslissingen 

 Quorum : art 577-6 §5  

 “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”. Daarom dient de 
aanwezigheidslijst bij aanvang door de aanwezigen getekend te worden. Als de quorum niet bereikt wordt zal 
de syndicus een tweede algemene vergadering moeten bijeenroepen  

 Volmachten art 577-6 §7 

 “Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene 
vergadering” 

 “Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden” 

 “Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het 
totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken”. Zo 
ja dient de syndicus het aantal stemmen gelijk te stellen met de het aantal van de andere mede-eigenaars , 

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



Rechtmatigheid en regelmatigheid van 

de algemene vergadering : verloop 

 De syndicus dient tijdens de vergadering : 

 Alle punten te overlopen in de juiste volgorde; hij dient steeds de mede-eigenaars 

correct te informeren (informatieplicht) 

 De syndicus dient alle beslissingen te notuleren: : art 577-6 §10 “met vermelding van de 

behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich 

hebben onthouden” 

 De syndicus moet de notulen lezen voor de aanwezigen en laten onderteken : art 577-8 

§10 “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 heeft een termijn van 30 dagen om het verslag aan alle mede-eigenaars 

over te maken: : art 577-6 §12  

 

 



Na de algemene vergadering: uitvoering 

en procedures 

 577-8§4 3° de syndicus heeft als opdracht “de beslissingen die de algemene 

vergadering heeft genomen, uit te voeren en te laten uitvoeren” 

 

 Art 577-9 § 2. Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, 

bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te 

wijzigen. Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf 

de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond. 

 

 Concreet: de meeste syndici wachten 4 maanden vooraleer te starten met de 

uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering (overeenkomst 

met leverancier ondertekenen en provisies opvragen) 

 De termijn van 4 maanden is te lang 

 



Wat als… ? de meerderheid niet behaald wordt 

 
 Reden 

 Geen geld  

 Geen vertrouwen  

 Geen begrip, niet overtuigd 

 Ontgoocheling van : 

 De syndicus 

 De “ja” stemmers 

 De leveranciers 

 De financiële instellingen 

 Opties 

 Uitstel minimum 1,5 jaar  (dezelfde procedure herhalen op de volgende AV (termijn 1 jaar 
+ 4 maanden) 

 Maar vaak: demotivatie van de syndicus die vaak de moeite niet meer wilt doen 

 Achterpoortje:  Art 577-9§ 7 

 Wanneer een minderheid van de mede-eigenaars de algemene vergadering op onrechtmatige wijze belet een 
beslissing te nemen met de door de wet of de statuten vereiste meerderheid, kan iedere benadeelde mede-
eigenaar zich eveneens tot de rechter wenden, zodat deze zich in de plaats van de algemene vergadering 
stelt en in haar plaats de vereiste beslissing neemt 

 

 

 

 

 



Tips 

 Stipte voorbereiding van het dossier  

 Alle documenten tijdig op te vragen en verspreiden 

 Alle offertes tijdig op te vragen (enkel maanden op voorhand) 

 

 Grote rol van de RVME  

 Samenwerking met de raad van mede-eigendom is essentieel 

 

 Aanwezigheid van alle betrokken partijen op de AV: 

 Architect  

 Aannemers & leverancier(s) 

 De aanwezigheid van de leveranciers is essentieel 

 

 



Aansprakelijkheid Syndicus : hoofdelijke 

aansprakelijkheid voor sociale schulden  

 artikel 20§2 van het BTW-KB nr. 1 “Voor de toepassing van de subsidiaire 

hoofdelijke aansprakelijkheid kan iedere onderneming als "opdrachtgever" beschouwd 

worden wanneer zij "werken in onroerende staat" laat uitvoeren of bepaalde andere 

ermee gelijkgestelde werken.  

 Al is de VME in de meeste gevallen opdrachtgever lijkt het wel opportuun dat 

de syndicus vanuit zijn professionele ervaring en kennis een onderzoek 

verricht naar het in regel zijn van de aannemer. Het komt weer neer op de 

informatieverplichting van de syndicus. 

 Advies 1: De syndicus informeert zich steeds best of de aannemer al dan niet 

sociale schulden heeft : www.socialsecurity.be – onderneming – inhoudingplicht. 

 Advies 2: De syndicus ondertekent steeds alle bestellingen van de VM met de 

vermelding “namens en voor rekeningen van de VME x”. 

 

http://www.socialsecurity.be/
http://www.socialsecurity.be/
http://www.socialsecurity.be/
http://www.socialsecurity.be/
http://www.socialsecurity.be/


Uitvoeren van de beslissingen: voorbereiding 

 Alle bouwplaatsrisico's (ABR) polis  afsluiten 

 Niet alleen dekt deze polis de eigenlijke bouwwerken maar ook de schade die 

veroorzaakt kan worden aan derden tijdens de werken. Hoewel deze verzekering minder 

relevant is wanneer men een beroep doet op een algemene bouwonderneming (die 

doorgaans aansprakelijk is voor de volledige werf), is het afsluiten van een ABR-

verzekering zeker aan te raden wanneer men met meerdere aannemers werkt die elkaar 

op de werf opvolgen 

 

 Asbest inventaris van de gemene delen laten uitvoeren  

 Bij werken is het verplicht een asbestinventaris ter beschikking te stellen  

 

 Tegensprekelijke staat van bevinding van alle privatieve en 

gemeenschappelijke delen  

 De tegensprekelijke staat van bevinding is een rechtsgeldig document welk als 

bewijsmateriaal kan dienen in een rechtszaak. 



Financiering versus Inkomsten genereren 

 
 Leningen  

 Besparingen: het is meersmaal gebleken dat door de optimalisatie van de 

contracten (bv liften) en onderhandelingen bij de elektriciteit en gas 

maatschappij, aanzienlijke besparingen kunnen gerealiseerd worden 

 Besparingen realiseren door financiering van derden: vb WKK gratis geplaatst: de 

mede-eigenaars realiseren nog meer besparing 

 Taak van de syndicus is deze besparingen te herinvesteren in energiebesparende 

maatregelen  

 Verkoop van gemene delen: 

 Conciërge woningen 

 Bergingen voor staanplaatsen 

 Verhuur van gevel  

 Extra lagen of dakoppervlak verkopen voor nieuwe appartementen (vb. kust) 

 

 





Enkele voorstellen van wetswijzigingen 

van UVS en UFS 
 Verplichting om een reservefonds per gebouw op te starten 

 Vermindering van de vereiste meerderheid van 3/4de naar 2/3de (of 50%+1  

zoals in Frankrijk) voor werken aan de gemene delen  m.b.t. tot 

 Isolatie 

 Milieu 

 Veiligheid en modernisatie 

 Termijn van 4 maanden terugschroeven  

 Verplichting om een EPC en/of audit van de gebouwen van meer dan 20 

appartementen: bv. om de vijf jaar met als doel de syndicus toe zal laten de 

begroting op lange termijn op te stellen 

 Zoals in Frankrijk decreet 27-12012 – Nederlandse conditiemetingen NEN 2767 


