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DEEL III : REGLEMENT VAN INTERNE ORDE 
 

Onderhavig onderhands reglement van interne orde is bestemd voor VME Vakantiedomein Sigoma 
– Duinenweg 541 – 8430 Middelkerke, KBO-nummer 0829.181.932 
 
Het reglement van interne orde kan ter plaatse op de zetel van de Vereniging van Mede-Eigenaars en 
zonder kosten door iedere belanghebbende geraadpleegd worden. 
 
Doel : 
Het gebruik van de gemeenschappelijke delen van een residentieel gebouw en het leven binnen een 
gemeenschap vragen enkele duidelijke afspraken en regels, opdat er enerzijds op die wijze respect 
kan worden betoond voor eenieders wooncomfort en anderzijds het esthetische geheel wordt 
gevrijwaard van individuele ingrepen, waardoor er afbreuk zou worden gedaan aan de huur- en 
investeringswaarde van het gebouw.  
Daarnaast bevat dit reglement ook nuttige inlichtingen over het gebouw en het functioneren van de 
beheersvoering. Voor nieuwe bewoners kunnen zij een welkome hulp zijn; voor de anderen helpen 
zij een en ander te memoriseren.  
 
Tegenstelbaarheid : 
Iedere bepaling van het reglement van interne orde kan rechtstreeks worden tegengesteld door 
degenen waaraan zij tegenstelbaar zijn.  
Het is 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. 
 

Aanvullingen en/of wijzigingen  
De syndicus werkt zonder verwijl het reglement van interne orde bij, telkens wanneer de algemene 
vergadering tot een wijziging besluit. De syndicus heeft ook de verplichting om het reglement van 
interne orde aan te passen indien de toepasselijke wettelijke regels wijzigen, zonder dat hij hiervoor 
een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering nodig heeft. In voorkomend geval deelt de 
syndicus dit mee op de eerstvolgende algemene vergadering.  
Het reglement van interne orde kan alleen worden gewijzigd door de algemene vergadering met een 
meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-
eigenaars. Dergelijke wijzigingen moeten op hun datum worden vermeld in het register van de 
notulen van de algemene vergaderingen. 

HOOFDSTUK 1  - WETTELIJKE BEPALINGEN 

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

1. WERKWIJZE VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
 
Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de 
beraadslagingen. 
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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 in de vastgelegde periode die aanvangt op 25 
januari en eindigt op 8 februari 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. 
 
Bij gebrek aan een syndicus kan de raad van mede-eigendom of, bij gebreke daarvan, de voorzitter van 
de laatste algemene vergadering of, bij gebreke daarvan, een of meer mede-eigenaars die ten minste 
een vijfde van de aandelen in de gemene delen bezitten, de algemene vergadering bijeenroepen 
teneinde een syndicus aan te wijzen.  

2. BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
 
De bijeenroeping vermeldt de plaats waar op fysieke wijze of, indien de bijeenroeping daarin voorziet, 
vanop afstand, 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. Kunnen die punten 
evenwel niet op de agenda van die vergadering worden geplaatst, rekening houdend met de datum 
waarop de syndicus het verzoek daartoe heeft ontvangen, dan worden ze op de agenda van de 
daaropvolgende algemene vergadering geplaatst. 
 
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 
van de verzending gekende adres, worden geacht geldig te zijn. De administratieve kosten voor de 
oproeping van de algemene vergadering komen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars. 
Behalve in spoedeisende gevallen wordt de bijeenroeping ten minste vijftien dagen vóór de datum van 
de vergadering ter kennis gebracht. 
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3. 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.  

4. 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. Volgen sommige 
mede-eigenaars de vergadering vanop afstand, dan zullen zij ook als aanwezig worden opgetekend. 
 
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. 

5. 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.  
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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.  
 
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. 

6. STEMMING OP DE ALGEMENE VERGADERING 
 
Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de 
gemeenschappelijke delen.  
 
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. 
 
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. 

7. 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) […] is opgeheven  

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

voor de in artikel 577-8, § 4, 4º, bedoelde daden;  
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e) 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;  

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. (arrest 20.02.2020 Grondwettelijk Hof). 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 
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beslissing met eenparigheid van stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars 

kan worden genomen.  

8. 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.  
 
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. 

9. MEDEDINGING 
 
Op de Algemene Vergadering van 12.02.2011 (punt6) werd volgend bedrag vastgelegd van de nieuwe 
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):  
2.500 EUR excl. b.t.w. en jaarlijks te indexeren 
 
Voor opdrachten en contracten boven dit bedrag zal de syndicus meerdere kostenramingen 
voorleggen, op grond van een vooraf opgemaakt bestek. 

10. 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 

11.  DE SYNDICUS 
 
11.1 Benoeming van de syndicus en publicatie 

 
De syndicus wordt benoemd door de algemene vergadering of, bij ontstentenis daarvan, bij beslissing 
van de rechter, op verzoek van iedere mede-eigenaar of van iedere belanghebbende derde. Indien de 
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syndicus is aangesteld in het reglement van interne orde, neemt zijn mandaat van rechtswege een 
einde bij de eerste algemene vergadering. 
 
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.  
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. 
 
Een uittreksel uit de akte betreffende de aanstelling of benoeming van de syndicus wordt binnen acht 
dagen te rekenen van de datum waarop zijn opdracht een aanvang neemt, op onveranderlijke wijze 
en zodanig dat het op ieder tijdstip zichtbaar is, aangeplakt aan de ingang van het gebouw waar de 
zetel van de vereniging van mede-eigenaars gevestigd is.  
 
Behalve de datum van de aanstelling of de benoeming, bevat het uittreksel de naam, de voornamen, 
het beroep en de woonplaats van de syndicus, of indien het gaat om een vennootschap, haar 
rechtsvorm, haar naam, haar maatschappelijke zetel, alsmede haar ondernemingsnummer indien de 
onderneming ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het uittreksel moet worden 
aangevuld met alle andere aanwijzingen die het iedere belanghebbende mogelijk maken onverwijld 
met de syndicus in contact te treden, met name de plaats waar het reglement van interne orde en het 
register met de beslissingen van de algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd. De 
aanplakking van het uittreksel moet geschieden door toedoen van de syndicus. 
 
Conform artikel 577-8, §2/1 BW moet de aanstelling/benoeming van de syndicus tevens 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 dient een inschrijvingsrecht  
door de vereniging van mede-eigenaars te worden betaald. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 
 
 
 
 
 
11.2 Takenpakket van de syndicus 

 
Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend, heeft 
de syndicus 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; 
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3/ het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars te beheren; voor zover als mogelijk dient dit 
vermogen in zijn geheel geplaatst te worden op diverse rekeningen, waaronder verplicht een 
afzonderlijke rekening voor het werkkapitaal en een afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal; 
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; Behoudens andersluidende bepalingen in de wet, wordt aangetekende 
briefwisseling, op straffe van nietigheid, geadresseerd aan de woonplaats, of bij ontstentenis daarvan, 
aan de verblijfplaats of de maatschappelijk zetel van de syndicus en aan de zetel van de vereniging van 
mede-eigenaars. 
 
5/ de lijst van de schulden bedoeld in artikel 577- 11, § 2, over te leggen binnen dertig dagen te rekenen 
van het verzoek van de notaris; 
 
6/ aan elke persoon, die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in 
de algemene vergadering geen stemrecht heeft, de datum van de vergaderingen mede te delen om 
hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking tot de 
gemeenschappelijke gedeelten te formuleren. Deze zullen als zodanig aan de vergadering worden 
medegedeeld. De mededeling wordt aangeplakt op een goed zichtbare plaats in de 
gemeenschappelijke delen van het gebouw. 
 
7/ indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, binnen een termijn van 
dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw 
aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering te 
overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, 
van een historiek van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken 
die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen 
van de mede-eigendom terug te vinden is; 
 
8/ een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt, 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 op de wijze die door de Koning is vastgesteld; 
 
11/ ten behoeve van de in artikel 577-7, § 1, 1°, d), bedoelde mededinging meerdere kostenramingen 
over te leggen, op grond van een vooraf opgemaakt bestek vanaf €  2.500 excl. btw, jaarlijks te 
indexeren (vanaf 2011); 
 
12/ aan de gewone algemene vergadering een evaluatierapport voor te leggen in verband met de 
overeenkomsten voor geregeld verrichte leveringen; 
 
13/ de algemene vergadering vooraf om toestemming te verzoeken voor alle overeenkomsten tussen 
de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus, diens aangestelden, naaste familieleden, 
bloedverwanten of aanverwanten tot en met de derde graad, dan wel die van zijn of haar 
echtgeno(o)t(e) tot in dezelfde graad; hetzelfde geldt voor de overeenkomsten tussen de vereniging 
van mede-eigenaars en een onderneming waarvan de hierboven vermelde personen eigenaar zijn of 
in het kapitaal waarvan ze een aandeel bezitten, een onderneming waarin zij directiefuncties of 
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toezichthoudende functies bekleden, dan wel een onderneming waarbij zij als loontrekkende in dienst 
zijn of waarin zij zijn aangesteld; indien de syndicus een rechtspersoon is, mag hij, zonder daartoe 
specifiek te zijn gemachtigd bij wege van een beslissing van de algemene vergadering, geen 
overeenkomst voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars sluiten met een onderneming die 
direct of indirect een aandeel bezit in zijn kapitaal; 
 
14/ de lijst en de persoonsgegevens bij te werken van wie gerechtigd is deel te nemen aan de 
beraadslagingen van de algemene vergadering, en de mede-eigenaars op hun eerste verzoek en de 
notaris indien hij de syndicus hiertoe verzoekt in het kader van de overschrijving van akten die 
overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851 op het bevoegde 
kantoor van de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie worden overgeschreven, 
de naam, het adres, de gedeelten en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars te 
bezorgen; 
 
15/ de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars te voeren op een duidelijke, nauwkeurige 
en gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning op te stellen minimum genormaliseerd 
rekeningenstelsel. 
 
16/ de begrotingsraming voor te bereiden voor de lopende uitgaven voor het onderhoud, de werking 
en het beheer van de gemeenschappelijke delen en de gemeenschappelijke uitrusting van het gebouw, 
alsook een begrotingsraming voor te bereiden voor de buitengewone te verwachten kosten; die 
begrotingsramingen worden jaarlijks ter stemming voorgelegd aan de vereniging van mede-eigenaars; 
zij worden toegevoegd aan de agenda van de algemene vergadering die over die begrotingen moet 
stemmen. 
 
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.  
 
11.3 Voortijdige beëindiging van de overeenkomst met de syndicus 
 
De Algemene Vergadering kan de syndicus te allen tijde ontslaan mits in achtneming van het 
syndicuscontract. De vereniging van mede-eigenaars mag de syndicus in principe kosteloos, zonder 
opgave van enige reden en zonder opzegtermijn ontslaan, behoudens afwijkend beding in het 
syndicuscontract. 
 
11.4 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. 
 
11.5 Onverenigbaarheden 

 
Binnen eenzelfde vereniging van mede-eigenaars mag een syndicus niet tegelijkertijd lid van de raad 
van mede-eigendom of commissaris van de rekeningen zijn. 
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C. Regels m.b.t. de commissaris van de rekeningen 

12. 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. 
 
Bevoegdheden en werkingsregels : 

1/Omschrijving van de verplichtingen/opdracht van de commissaris:  
 Jaarlijks zal de commissaris van de rekeningen zich, op afspraak, kunnen aanbieden op het 
kantoor van de syndicus om alle boekhoudkundige stukken (facturen, kostennota’s, 
bankafschriften, boekhoudkundige documenten, …) in te kijken.  

 
2/ Het betreft een niet-bezoldigde functie  

3/ De commissaris van de rekeningen is een mede-eigenaar. 

4/ Is cumul mogelijk of niet met deze van lid van de raad van mede-eigendom ? Ja 

 

5/ Op basis van welke praktische regels zal de commissaris de financiële documenten van de syndicus 

kunnen verifiëren? Na afspraak 

 

6/ Volgens welke praktische regels zal de commissaris van de rekeningen verslag uitbrengen aan de 

mede-eigenaars over zijn vaststellingen? Er wordt mondeling verslag uitgebracht op de algemene 

vergadering.  

 

D. Regels m.b.t. de Raad van mede-eigendom 

13. RAAD VAN MEDE-EIGENDOM 
 
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.  
 
Werkingsregels: 

1/De raad van mede-eigendom telt minimum 2 leden. 

2/ Verkiezingsmodaliteiten van de leden van de raad van mede-eigendom (procedure 
kandidaatstelling en verkiezingswijze): 

o Voorwaarden kandidaatstelling: moet mede-eigenaar zijn 
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o De algemene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid over de benoeming van de leden 
van de raad van mede-eigendom, zulks voor elk lid afzonderlijk. Het mandaat van de leden van 
de raad van mede-eigendom loopt tot de volgende gewone algemene vergadering en is 
hernieuwbaar.  
 

3/ Het betreft een niet-bezoldigd mandaat. 

4/ Periodiciteit en modaliteiten :  

o De raad van mede-eigendom komt jaarlijks samen op het kantoor van de syndicus om het 
voorbije en komende boekjaar grondig te bespreken. De algemene vergadering wordt hier 
grondig voorbereid. Bij dringende gevallen kunnen er extra samenkomsten gepland worden. 

 

5/ Taken en verslaggeving: 
Om zijn opdracht uit te voeren kan de raad van mede-eigendom, na de syndicus op de hoogte te 
hebben gebracht, kennis nemen en kopie maken van alle stukken of documenten die verband houden 
met het beheer van laatstgenoemde of  die van belang zijn voor de mede-eigendom.  
Hij kan andere opdrachten of bevoegdheidsdelegaties krijgen in de mate dat de algemene vergadering 
daartoe beslist met een meerderheid van twee derde van de stemmen en zulks geen afbreuk doet aan 
de wettelijke bevoegdheden van de syndicus, de algemene vergadering en de commissaris inzake de 
rekeningen. Een door de algemene vergadering verleende opdracht of bevoegdheidsdelegatie mag 
slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar.  
Tijdens de algemene vergadering bezorgt de raad van mede-eigendom de mede-eigenaars een 
omstandig jaarverslag over de uitoefening van zijn taak.  
 

6/ Extra  

De raad van mede-eigendom vormt het aanspreekpunt tussen eigenaars en syndicus. 

14. INZAGEMOGELIJKHEID VAN DE MEDE-EIGENAARS 

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

Het ter beschikking stellen van de documenten zal gebeuren op de zetel van de vereniging van mede-
eigenaars of op de plaats waar de syndicus is gevestigd.  

Om organisatorische redenen dient de mede-eigenaar hiertoe voorafgaand een afspraak te maken met 
de syndicus of dossierbeheerder.  

HOOFDSTUK 2 – PRIVACY BELEID VME 

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). 
De vereniging van mede-eigenaars conformeert zich hiermee aan (i) de Europese verordening nr. 
2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van hun persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 
intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - beter bekend als 
‘GDPR’ of ‘AVG’) (ii) de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot 
de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en (iii) de adviezen en aanbevelingen van de 
Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.  
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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 het 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 dringende 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 voorkomen. 
 
7. 
Elke mede-eigenaar kan steeds inzage 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 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 heeft tevens het recht om de verwerking van bepaalde Persoonsgegevens te 
beperken, of bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen. 
Elke mede-eigenaar heeft het recht om zijn Persoonsgegevens te verkrijgen of om ze over te dragen 
aan een nieuwe vereniging van mede-eigenaars. 
 
8. 
Bij vragen of bemerkingen omtrent het privacy beleid van de vereniging van mede-eigenaars, kan 
contact met de vereniging van mede-eigenaars worden opgenomen op het volgende e-mailadres: 
info@jonckershof.be 
Bij klachten over het privacy beleid van de vereniging van mede-eigenaars, kan de 
Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) worden gecontacteerd. 

http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
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HOOFDSTUK 3 - REGELS INZAKE DE LEEFBAARHEID VAN HET GEBOUW 

15. ONDERHOUD  
 

Aan het algemeen uitzicht van het gebouw mag niets gewijzigd worden zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de algemene vergadering. 
Aan ramen, terrassen en borstweringen mogen geen voorwerpen hangen of zichtbaar zijn die het 
ordelijk en esthetisch uitzicht van het gebouw kunnen schaden.  
 
Artikel 47. 

Het in het wit schilderen der gevels, zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde, alsmede van de 
zijgevels van de vakantiewoningen en de garages alsmede het schilderen van de buitenzijde van de 
garagepoorten, zal gemeenschappelijk gebeuren op kosten van iedere eigenaar op uitnodiging en 
beslissing van de eenvoudige meerderheid van de eigenaars, derwijze dat het vakantiedomein een 
verzorgd en goed onderhouden uitzicht bewaart. 
Teneinde de harmonie en de esthetiek van het vakantiedomein in de hand te werken, zullen alle 
buitenmuren van het domein in dezelfde witte kleur moeten geschilderd worden. Met hetzelfde doel 
zullen alle garagepoorten in éénzelfde kleur per blok garages moeten geschilderd worden. Bij 
de Algemene Vergadering van Mede-Eigenaars, gehouden op 13 februari 2010, werd éénparig beslist 
dat er dient te worden gebruik gemaakt van de volgende verf: "Sigma-Tigron", RAL 6009, hoogglans 
lak. 

De promotor behoudt zich evenwel het recht voor deze kleuren vast te leggen zolang niet alle privatieve 
kavels vervreemd werden. 
Wat de werken in betrekking tot de privatieve delen betreft waarvan het onderhoud de harmonie van 
het domein aanbelangt (daarin begrepen het onderhoud van het houtwerk) deze zullen ten gepaste tijde 
moeten uitgevoerd worden door ieder eigenaar, derwijze dat de gebouwen hun uitzicht van zorg en 
goed onderhoud bewaren. Dit geldt onder meer voor het schilderen van de vensters, deuren en het 
houten werk over het algemeen. 
Meer bepaald wordt bedongen dat het onderhoud van het houtwerk om de twee jaar, zal dienen te 

geschieden en wel aan de hand van een product dat men zich uitsluitend bij de syndicus van het 

vakantiedomein of zijn gevolmachtigde zal kunnen aanschaffen . In geval van verzuim van dit 

onderhoud, zal de syndicus van het vakantiedomein of zijn gevolmachtigde dit kunnen laten uitvoeren 

op kosten van de in gebreke blijvende eigenaar. 

Bij de Algemene Vergadering van Mede-Eigenaars gehouden op 7 februari 2009, werd beslist dat iedere 

mede-eigenaar evenwel het houtwerk mag vervangen door gelakte aluminium of PVC mits naleving van 

de volgende voorwaarden: 

- standaardkleur (zowel voor aluminium als PVC): RAL 8017; 

- het uitzicht mag niet gewijzigd worden, inhoudende ondermeer: 

* dat de inkomdeur en bergingdeur uit vijf (5) horizontale planchetten van ongeveer dezelfde breedte, 

eventueel in kader, moet bestaan; 

* dat de oorspronkelijke onderverdeling van de ramen moet behouden blijven; 

* dat de kroonlijst uit vijf (5) horizontale planchetten moet bestaan; 

- Uitvoering van de werken: 

* er mogen geen werken worden uitgevoerd op feestdagen noch gedurende de ganse maanden juli en 

augustus; 

* de firma die de werken uitvoert mag niet tot bij de vakantiewoningen rijden, in die zin dat het vervoer 

slechts is toegelaten op de baan tot aan de parkings, en dit om de volgende redenen: het bewaren van de 

rust in het vakantiedomein, schade aan de planten en het gras te voorkomen, evenals de 

nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit, TV - distributie alsook de rioleringen die naast de 

asfaltweg liggen, van schade te vrijwaren. 

Teneinde deze doelstellingen te verwezenlijken zal de mede-eigenaar die de werken laat uitvoeren, de 

firma die hij hiertoe aanstelt, voorafgaandelijk verwittigen van dit verbod om tot bij de vakantiewoning 

te rijden. 
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16. UITZICHT 
 
Artikel 48 
De mede-eigenaars en de bewoners van de vakantiewoningen zullen aan de vensters, buitendeuren en 
op de terrassen geen kentekens, noch reclameborden, eetkastjes, vuilnisemmers, linnen en andere 
voorwerpen mogen plaatsen. 
Alleen het drogen van lijflinnen, badpakken en handdoeken is toegelaten, enkel van 20 tot 8 uur op het 
terras, en door middel van verplaatsbare droogrekken, dewelke na het toelatingsuur opnieuw moeten 
opgeborgen worden; het spannen van draden is derhalve niet toegelaten. 
Het is de eigenaars en/of gebruikers van de garages verboden de privatieve garage te verlaten zonder 
de garagepoort te sluiten. 

 

Artikel 49. 
Het achterlaten van voorwerpen op het terras, op de standplaatsen, op de wegen, op de grasperken en 
op het speelplein is verboden; alleen het ordentelijk plaatsen van tuinmeubels op het terras is 
toegelaten. 
Op de grasperken is het gebruik van tuinmeubels toegelaten, maar deze moeten na gebruik in de woning 
of op het terras (cfr. supra} geborgen worden. 
  
Artikel 50. 
Het is uitdrukkelijk verboden in de gemeenschappelijke delen veranderingen of herschikkingen te doen, 
of wat ook weg te nemen. Het is ondermeer verboden de grasperken en bloemperken om te woelen, 
groentetuinen en dergelijke aan te leggen. 
Bij overtreding hiervan kunnen door de Algemene Vergadering boeten voorzien worden. 
 

 
 
 
 
  

17. ORDE  
 
Artikel 51. 
Afval, papier, blikjes en vuilnis moeten gesorteerd worden en in de daartoe bestemde containers 
gedeponeerd worden. Het is verboden deze te werpen in de waterloop die de zuidelijke grens van het 
vakantiedomein vormt. 
Het is ten strengste verboden frietvet, verfwaren of dergelijke producten in de gootsteen of in de W.C. 
's te gieten.   
 
 Artikel 52. 
Buiten de woningen mag geen enkel huishoudelijk werk, zoals het uitborstelen van tapijten en 
kledingstukken, het reinigen van beddengoed en klederen, verricht worden. 

 

Artikel 53. 
Het is volstrekt verboden in het vakantiedomein gasbuizen in rubber of buigbare buizen aan te wenden; 
de gasaansluitingen zullen met vaste buizen moeten gebeuren. 
 

Artikel 54. 
De mede-eigenaars evenals hun huurders of bewoners, zullen slechts honden, katten en vogels mogen 
houden ten titel van verdraagzaamheid; indien evenwel een of ander dezer dieren een oorzaak van 
stoornis in het vakantiedomein zou zijn, door gerucht, reuk of anderszins, zou de Algemene Vergadering 
bij eenvoudige meerderheid der stemmen, kunnen bevelen dit gedogen in te trekken voor het dier dat 
oorzaak dezer stoornis is. Het gezondheidscertificaat en vaccinatiebewijs tegen razernij moet op 

aanvraag van de syndicus voorgelegd worden. 
Indien de eigenaar van het dier zich niet naar de beslissingen van de vergadering zou gedragen, zal 
deze de betaling van een som kunnen opleggen welke 300 frank, thans omgezet in euro en afgerond op 

zeven euro vijftig cent(€ 7,50) per dag vertraging zal kunnen bedragen, te beginnen van de betekening 
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der beslissing van de Algemene Vergadering, en het bedrag van deze dwangsom zal in het  
reservefonds gestort worden, alles onverminderd de beslissing van de vergadering te nemen met een 
meerderheid der 3/4 van de stemmen en inhoudende ambtshalve verwijdering van het dier door de 
maatschappij der Dierenbescherming. 
In de gemene delen van het vakantiedomein dienen de dieren aan de leiband gehouden te worden. 
 

Artikel 55. 
De gemotoriseerde voertuigen met inbegrip van de bromfietsen, moeten geplaatst worden op de 
autostandplaatsen en/of in de garages. 
Het parkeren van voertuigen op de wegen is verboden. 
De ruimte voor de garages zal steeds moeten vrij blijven om het in- en uitgaan van de voertuigen vlot te 
laten verlopen . 
In geval ten gevolge van een inbreuk op voormelde bepalingen het in- en uitgaan van de voertuigen zou 
belemmerd worden, zal de wagen aan de ingebreke blijvende eigenaar op zijn uitsluitelijke kosten 
kunnen verplaatst worden. 
Evenwel mogen de wegen en de ruimte voor de garages gebruikt worden voor de reinigings- en 
onderhoudswerken en voor de kleine herstellingen van de wagens; deze werken zullen echter derwijze 
moeten uitgevoerd worden dat het wegdek steeds zuiver en ongeschonden blijve. 
 

18. RUST EN ZEDELIJKHEID 
 
Artikel 56. 
De mede-eigenaars, hun huurders, de bedienden en andere bewoners van het domein zullen altijd het 
domein moeten bewonen op een burgerlijke en eerlijke wijze en er van genieten als "een goed 
familievader", en nooit aanstoot geven door hun kleding, houding, opinie-uiting, enzovoort .... 
Zij zullen erover moeten waken dat de rust van het domein op geen enkel ogenblik gestoord wordt door 
hun handelingen, deze der leden van hun familie, van de lieden in hun dienst, van hun huurders of 
bezoekers. 

 

Artikel 57. 
Zij mogen zelf noch andere een abnormaal gerucht laten uitbrengen; het gebruik van 
muziekinstrumenten en namelijk van radioapparaten is toegelaten, doch de bewoners die ze laten 
werken, zijn uitdrukkelijk gehouden te vermijden dat de werking van deze apparaten de andere 
bewoners van het domein stoort en dit op gelijk welk ogenblik van de dag of de nacht. 
Indien elektrische apparaten worden gebruikt, die storingen teweeg brengen, zullen deze apparaten 
moeten voorzien worden van toestellen, welke deze stoornissen uitschakelen of ze verminderen, op 
zulke wijze dat zij de goede radiofonische ontvangst niet beïnvloeden. 
Geen enkele motor mag in het domein geplaatst worden, met uitzondering van degene die nodig zijn 
voor de gemeenschap, evenals de apparaten voor het reinigen, de koelinstallaties en de motoren der 
huishoudelijke apparaten . 
 
 
Artikel 58. 

De verkeersnelheid op de wegen in het vakantiedomein is beperkt tot 15 kilometer per uur en de 
voorrang van rechts dient geëerbiedigd te worden. De verkeerssnelheid is tevens beperkt tot 15 km/u 
voor steps en fietsen (al dan niet elektrisch). 
Tussen 22 uur en 7 uur is het verkeer binnen het vakantiedomein verboden, behoudens voor het 
normaal verlaten van en het terugkeren naar het domein en behoudens uitzonderlijke omstandigheden. 
De eigenaars van auto's zullen hun motor niet luidruchtig mogen laten draaien en noch rook of olie laten 
ontsnappen; het is verboden de waarschuwingstoestellen in werking te zetten. 

 

Artikel 59. 
De toegang van tenten, caravans en mobilhomes  tot het domein is verboden. 
Gevaarlijke spelen zijn ten strengste verboden. 
 

Artikel 60. 
Het aanleggen van kamp- en open vuur is eveneens verboden. Het is verboden brandende sigaretten 
of andere brandende voorwerpen in het domein weg te gooien.  
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Artikel 61. 
De toegang en het gebruik van het park wordt voorbehouden aan de mede-eigenaars van het domein, 
die vrij in het park mogen wandelen en zitten. 

  

Artikel 62. 
Het is verboden te overnachten in wagens op het domein. 

 

Artikel 63. 
De huurovereenkomsten, door de eigenaars en vruchtgebruikers toegestemd, zullen de verbintenis der 
huurders moeten bevatten op burgerlijke en eerlijke wijze de vakantiewoningen te bewonen en de 
garages en autostandplaatsen te gebruiken, met de zorgen van een goed familievader, alles 
overeenkomstig de voorschriften van dit reglement van mede-eigendom, waarvan zij erkennen kennis 
te hebben genomen op straffe van verbreking der huurovereenkomsten, na regelmatige vaststelling der 
feiten die hun zouden ten laste worden gelegd. 
 

19. BESTEMMING DER WONINGEN EN DER GARAGES  

  

Artikel 64. 
In het ganse domein, woningen en park inbegrepen, mag geen handel gedreven worden, aangemerkt 
zijnde dat dit verbod uitsluitend geldt tegenover de promotor in wiens voordeel het bedongen wordt en 
aan derden hoegenaamd geen rechten geeft indien de verkavelaar aan de toepassing van dit beding 
zou verzaken of de bepaling ervan zou wijzigen. 
Ten einde misbruiken ten nadele van de algemene rust te vermijden, zullen enkel leveranciers (slagers, 

bakkers, enzovoort ... ) door de syndicus hiertoe toegelaten, het vakantiedomein mogen betreden. 

 

Artikel 65. 
Alle publiciteit onder de vorm van opschriften, plakbrieven, publiciteitsborden enzovoort…, is verboden 
in de woningen, de garages en in gans het vakantiedomein. 
Inzonderheid zal geen enkel uithangbord of reclame op de woningen en garages mogen voorkomen, 
zelfs niet de aankondigingen van verhuur of verkoop. 

 

Artikel 66. 
Aan de ingang van ieder woning en op de poort of de gevelmuur van elke garage mag een plaat 
aangebracht worden met de melding van de naam en voornaam van de eigenaar of gebruiker; het model 

of ontwerp van deze plaat moet onderworpen worden aan de syndicus ter goedkeuring. 

 

Artikel 67. 
In de woningen en in de garages zullen geen ontvlambare, ongezonde en gevaarlijke waren mogen 
binnengebracht worden. Hierdoor wordt meer speciaal campinggas en andere gassen in flessen 
bedoeld; alsmede voorraden benzine en gasoil die de eisen van het normale gebruik overtreffen. 
De bewoners zullen er voor waken dat geen waren en meer speciaal eetwaren in staat van ontbinding 
achtergelaten worden. 
 

Artikel 68. 
De garages zullen onder generlei voorwendsel als woning mogen aangewend worden. Zij zullen enkel 
mogen aangewend worden tot bergplaats en meer bepaald tot autobergplaats. 

20. OVERDRACHT  
 
In het vooruitzicht van de overdracht van het eigendomsrecht van een kavel deelt de optredende 
notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de overdrager aan de verkrijger, vóór 
de ondertekening van de overeenkomst of, in voorkomend geval, van het aankoop bod of van de 
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aankoopbelofte, de volgende inlichtingen en documenten mee, die de syndicus hem op eenvoudig 
verzoek bezorgt binnen een termijn van vijftien dagen: 
1 ° het bedrag van het werkkapitaal en dat van het reservekapitaal, zoals bepaald in § 5, tweede en 
derde lid; 
2° het bedrag van de eventuele door de overdrager verschuldigde achterstallen; 
3° de toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng met betrekking tot het reservekapitaal en waartoe 
de Algemene Vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten; 
4 ° in voorkomend geval, het overzicht van de hangende gerechtelijke procedures in verband met de 
mede-eigendom; 
5° de notulen van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van de vorige drie jaar, 
alsook de periodieke afrekeningen van de lasten van de vorige twee jaar; 
6° een afschrift van de recentste balans die door de Algemene Vergadering van de vereniging van 
mede-eigenaars werd goedgekeurd. 
Indien de syndicus niet antwoordt binnen vijftien dagen na het verzoek, stelt naar gelang het geval de 
notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de overdrager, de partijen in kennis 
van diens verzuim. 
§ 2. In geval van overdracht of van aanwijzing van het eigendomsrecht van een kavel onder de levenden 
of wegens overlijden verzoekt de optredende notaris, bij een ter post aangetekende brief, de syndicus 
van de vereniging van mede-eigenaars hem de volgende inlichtingen en documenten mee te 
delen: 
1° het bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de 
Algemene Vergadering of de syndicus vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft 
besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht; 
2° een staat van de oproepen tot kapitaalinbreng die door de Algemene Vergadering van de mede-
eigenaars zijn goedgekeurd vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, alsook de kostprijs van 
de dringende werkzaamheden waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht; 
3 ° een staat van de kosten verbonden aan het verkrijgen van gemeenschappelijke delen, waartoe de 
Algemene Vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar 
waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht; 
4° een staat van de door de vereniging van mede-eigenaars vaststaande verschuldigde bedragen, ten 
gevolge van geschillen ontstaan voor de vaste datum van de eigendomsoverdracht, maar waarvan de 
syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht. 
De documenten vermeld in § 1 worden door de notaris op dezelfde wijze aan de syndicus gevraagd als 
de nieuwe mede-eigenaar ze nog niet in zijn bezit heeft. De notaris deelt vervolgens deze documenten 
mee aan de verkrijger. Indien de syndicus niet antwoordt binnen dertig dagen na het verzoek, stelt de 
notaris de partijen in kennis van diens verzuim. 
Onverminderd andersluidende overeenkomsten tussen partijen inzake de bijdrage in de schuld, draagt 
de nieuwe mede-eigenaar het bedrag van de in het eerste lid, 1°, 2°, 3 ° en 4 °, vermelde schulden. De 
gewone lasten worden gedragen door de nieuwe mede-eigenaar vanaf de dag waarop hij effectief 
gebruik 
heeft gemaakt van de gemeenschappelijke delen. Bij een overdracht of aanwijzing van het 
eigendomsrecht 
is de verkrijger evenwel verplicht tot betaling van de buitengewone lasten en de oproepen tot 
kapitaalinbreng waartoe de Algemene Vergadering van de mede-eigenaars heeft besloten, indien deze 
heeft plaatsgehad tussen het sluiten van de overeenkomst en het verlijden van de authentieke akte en 
indien hij over een volmacht beschikte om aan de Algemene Vergadering deel te nemen. 
§ 3. In geval van overdracht, aanwijzing of splitsing van het eigendomsrecht op een privatieve kavel, 
deelt de optredende notaris aan de syndicus mee op welke dag de akte wordt verleden, alsook de 
identificatie van de betrokken privatieve kavel en de identiteit en het huidige en in voorkomend geval 
ook het nieuwe adres van de betrokken personen. 
§ 4. De kosten voor de mededeling van de krachtens § § 1 en 2 te verstrekken informatie worden 
gedragen door de overdragende mede-eigenaar. 
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§ 5. In geval van eigendomsoverdracht van een kavel: 
1 ° is de uittredende mede-eigenaar schuldeiser van de vereniging van mede-eigenaars voor het 
gedeelte van zijn aandeel in het werkkapitaal dat overeenstemt met de periode tijdens welke hij niet 
effectief gebruik heeft gemaakt van de gemeenschappelijke delen; de afrekening wordt door de 
syndicus opgesteld; 
2 ° blijft zijn aandeel in het reservekapitaal eigendom van de vereniging. 
Bij de ondertekening van de authentieke akte moet de optredende notaris de door de overdrager 
verschuldigde achterstallen op gewone en buitengewone lasten van de prijs van de overdracht 
afhouden. De optredende notaris betaalt echter eerst de bevoorrechte, de hypothecaire schuldeisers 
of de 
hypothecaire schuldeisers die hem kennis hebben gegeven van een derdenbeslag of een overdracht 
van schuldvordering. 
Indien de overdrager deze achterstallen betwist, brengt de optredende notaris binnen drie werkdagen 
na ontvangst van de authentieke akte ter vaststelling van de overdracht de syndicus daarvan bij een 
ter post aangetekende brief op de hoogte. Bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend beslag 
of van 
een uitvoerend beslag binnen twintig werkdagen na ontvangst van voormelde akte, kan de notaris 
rechtsgeldig het bedrag van de achterstallen aan de overdrager betalen.  

21. WANBETALING 
 
De Algemene Vergadering der Mede-Eigenaars geeft de algemene machtiging aan de syndicus om 
namens de vereniging van mede-eigenaars tot inning te mogen overgaan bij wanbetaling als volgt: 
- een eerste herinnering per gewone brief een maand na vervaldag van de factuur; 
- aanmaning per aangetekende brief één ( 1) of twee (2 )maand later met aanrekening van  
aanmaningskost, de nalatigheidsintresten aan tien procent (10%) per jaar, en verhogingsbeding (te 
bepalen op tien procent); 
- bij uitblijven van betaling, dan invordering in rechte van het bedrag zoals vermeld op de 
aangetekende aanmaning, te verhogen met gerechtelijke intresten en gerechtskosten ( = dit zijn de 
dagvaardingskosten en de rechtsplegingsvergoeding); 
Deze werkwijze geldt ook voor de inning van alle andere openstaande bedragen. 

HOOFDSTUK 4 – FINANCIEEL BEHEER VAN DE VME 

Het boekjaar van de VME vangt aan op 1 januari.  
Facturen van de VME zijn betaalbaar op volgende rekening :  BE40 3800 3295 0163 
Bijdragen voor het reservefonds dienen overgeschreven te worden op rekening : 
BE49 3804 0541 1571 
 
Betalingen worden steeds aangerekend op de oudste schuld en de eventueel verschuldigde intresten. 
Schuldvergelijking of compensatie tussen wat u verschuldigd bent aan de VME en hetgeen u meent 
tegoed te hebben van de VME is niet toegelaten. 

HOOFDSTUK 5 – BESLISSINGEN ALGEMENE VERGADERINGEN 

10/02/1990 :  Goedkeuring plaatsen zonnescherm onder voorbehoud van  
o Stof : basiskleur : oranje met bruine strepen  
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o Kassement en mechanisme : aluminium-kleurig 
 
11/02/1995: 
Verf muren : Lucite T1000 
Houtwerk : Sikkens Cetol Filter 7 – kleur Palissander nr. 048 
 
10/02/1996 
Forfait bij niet opgave elektriciteitstellerstand garage : 1.000 BEF 
 
08/02/2003 
Schilderen (muren en houtwerk) bungalows 401 t/m 421 met de voorgeschreven verf 
Schilderen muren en poorten garages met nrs. 165 t/m 194 met de voorgeschreven verf  
Maatregel bij niet uitvoering of gebruik andere verfkwaliteit of kleur 
 De algemene vergadering heeft unaniem beslist dat de syndicus de toelating krijgt om : 

 1/ de niet-uitgevoerde schilderwerken betreffende de poorten na de limietdatum te schilderen 
op       kosten van de mede-eigenaars en deze kosten te recupereren bij de in gebreke gebleven 
eigenaar 

2/indien er met een andere verftint geschilderd werd, 1 laag van de voorgeschreven verf te mogen 
aanbrengen op kosten van de mede-eigenaars en te recupereren bij de betreffende eigenaar. 
De in gebreke gestelde eigenaars zullen vooraf per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht 
worden. 
 
Vernieuwen dakrand garageblok met nrs. 209 t/m 221 
 
12/02/2005 
Uitbreiding goedkeuring plaatsen zonnewering met wit kassement en mechanisme 
De basiskleuren van de stof blijven ongewijzigd: oranje met bruine strepen. Bij gebrek aan deze 
combinatie mag ook wit gebruikt worden. 
Aanvraag tot het veranderen van de bestaande terrassen met terrassilexdallen 40/40 door plaatsing 
van Casalgrande Agora Sparta dallen 30/30 : dit punt werd afgekeurd  
 
11/02/2006 
Verbod doorgang over de scheidingsgracht tussen VME Sigoma en VME Jonckershof A 
Plaatsen grensborder tussen VME Sigoma en VME Jonckershof A 
Verbod doorgang over de scheidingsgracht tussen VME Sigoma en VME Jonckershof B 
 
10/02/2007 
Blok garages met nrs. 195 t/m 208 : renovatie opstanden dakvlak 
 
07/02/2009 
Bij de Algemene Vergadering van Mede-Eigenaars gehouden op 7 februari 2009, werd beslist dat 
iedere mede-eigenaar evenwel het houtwerk mag vervangen door gelakte aluminium of PVC mits 
naleving van de volgende voorwaarden: 
- standaardkleur (zowel voor aluminium als PVC): RAL 8017; 
- het uitzicht mag niet gewijzigd worden, inhoudende ondermeer: 
* dat de inkomdeur en bergingdeur uit vijf (5) horizontale planchetten van ongeveer dezelfde breedte, 
eventueel in kader, moet bestaan; 
* dat de oorspronkelijke onderverdeling van de ramen moet behouden blijven; 
* dat de kroonlijst uit vijf (5) horizontale planchetten moet bestaan; 
- Uitvoering van de werken: 
* er mogen geen werken worden uitgevoerd op feestdagen noch gedurende de ganse maanden juli en 
augustus; 
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* de firma die de werken uitvoert mag niet tot bij de vakantiewoningen rijden, in die zin dat het vervoer 
slechts is toegelaten op de baan tot aan de parkings, en dit om de volgende redenen: het bewaren van 
de rust in het vakantiedomein, schade aan de planten en het gras te voorkomen, evenals de 
nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit, TV - distributie alsook de rioleringen die naast de 
asfaltweg liggen, van schade te vrijwaren. 
Teneinde deze doelstellingen te verwezenlijken zal de mede-eigenaar die de werken laat uitvoeren, de 
firma die hij hiertoe aanstelt, voorafgaandelijk verwittigen van dit verbod om tot bij de vakantiewoning 
te rijden. 
 
Het plaatsen van opbergboxen is niet toegelaten. 
 
13/02/2010 
Verplichte verf voor de garagepoorten vanaf heden : SIGMA TIGRON 6009 HOOGGLANSLAK 
 
09/02/2013 
Renovatie dakbedekking garageblok 235 t/m 248 en elektrische cabine 
 
08/02/2014 
Goedkeuring voor het plaatsen van de semi-ondergrondse containers met verdeelsleutel kosten 
 
07/02/2015 
Omheining terrassen : 
1. De terrassen mogen afgesloten worden met een windscherm van normale hoogte, die na gebruik 

wordt weggeborgen  
2. Indien er een constructie gebruikt wordt om de windschermen steviger te kunnen vastmaken, het 

windscherm aan de buitenkant van de constructie moet bevestigd worden 
3. Bij het wegnemen van de windschermen moet ook de ondersteuning/constructie weggenomen 

worden  
4. Deze constructie mag er enkel staan van 1 april tot en met 30 september, van 1 oktober tot en 

met 31 maart is deze niet toegelaten. 
 
11/02/2017 
Het houtwerk mag vanaf heden enkel behandeld worden met Sikkens-Cetol Filter 7 – Pallissander 048, 
dit om kleurschakeringen te voorkomen.  
Indien er verf wordt gebruikt is de verplicht voorgeschreven kleur : Ral 8017 
 
Het plaatsen van een warmtepomp is niet toegelaten. Dit punt werd afgekeurd. 
 
09/02/2019 
Snoeien knotwilgen wandelweg b.403 -> 476 
Renovatie dakbedekking garageblok met nrs. 222 t/m 234 
Vervangen 8 armaturen openbare verlichting. 
Zonnepanelen mogen geplaatst worden op het dak op voorwaarde dat: 

- De zonnepanelen volledig plat liggen (geen hellingsgraad) indien het dak extra 
dakisolatie heeft 

- De hellingsgraad max. 15° is indien het dak geen extra dakisolatie heeft, m.a.w. 
indien de dakbedekking zich 10-15 cm onder de dakrand bevindt. 

- De panelen horizontaal (landscape) liggen 
- Op het eigen dak liggen 

 
08.02.2020 
De schouw mag afgebroken worden bij de renovatie van het dak. 
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Nuttige telefoonnummers  :  Syndicus (Pia Versyck voor nv Jonckershof)      059/30.18.73 


