UNIE VLAAMSE SYNDICI vzw
Weigering betaling door mede-eigenaar van voorschotten/afrekeningen
met als voorwendsel dat de voorlopige oplevering nog niet heeft plaats gevonden.
( type antwoord in dergelijke gevallen, aan te passen aan de omstandigheden )

Geachte mede-eigenaar,

Ik heb uw e-mail in goed orde ontvangen in dewelke u mij informeert dat u nog geen genot hebt van
uw privatieve kavel. Bovendien verwijst u naar uw koopakte in dewelke vermeld staat dat u niet in de
gewone lasten dient bij te dragen zo lang u geen genot bekomt van uw kavel of appartement.
Op mijn beurt wil ik graag verwijzen naar een aantal principes of bepalingen van de wet op de medeeigendom van 02 juni 2010 die ik als syndicus dien te volgen, gezien deze wet op de medeeigendom van dwingend recht is (Art. 577-14 BW) :
 Vanaf de datum van de authentieke koopakte bij de notaris bent u effectief mede-eigenaar in
de VM (Vereniging van Mede-eigenaars), met rechten en plichten verbonden aan uw aandelen
in de gemeenschap (o.a. stemrecht op de AV en bijdragen in de kosten) zie Art. 577-2-§3, Art.
577-2-§7 en Art. 577-6-§6 BW. (in feite bent u reeds eigenaar vanaf de ondertekening van de
compromis of verkoopovereenkomst)
 De verdeling van de kosten van de VM (Vereniging van Mede-eigenaars) wordt bepaald door
de basisakte.
 Als syndicus kan ik in geen geval afwijken van de bepalingen van de basisakte; dit is de
bevoegdheid van de algemene vergadering. De bepalingen van de statuten zijn tegenstelbaar
aan iedereen die houder is van een zakelijk of persoonlijk recht op het gebouw in medeeigendom (Art. 577-10-§1 BW).
 Privatieve regelingen tussen verkoper en koper zijn niet tegenstelbaar aan de syndicus. De
syndicus is hierbij geen betrokken partij.
 Het feit dat de voorlopige oplevering nog niet plaatsvond heeft niets te maken met de verdeling
en opeisbaarheid van de gemeenschappelijke kosten.
 De verkoper is geen eigenaar meer van het privatieve kavel; hij is dus geen mede-eigenaar
meer in de VM (residentie) maar dient beschouwd als een derde. De syndicus kan zich
vervolgens niet richten tot een derde om bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten.
Op basis van deze principes van mede-eigendom kan ik geen positief gevolg geven op uw verzoek.
U dient zelf een regeling te treffen met de verkoper, of de kosten op hem te verhalen, dit op basis
van de bepalingen in uw koopakte. Maar in eerste instantie dient u, in uw hoedanigheid van medeeigenaar van de residentie, bij te dragen in de kosten van de residentie.
Daarom verzoek ik u beleefd om binnen de 14 dagen en dit ten laatste tegen ............................... het
bedrag van .......................... euro te storten op de zichtrekening ....................................... van de VM.
............................
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