
 

vzw NICM - Nationaal Informatie Centrum voor Mede-e igenaars 

Maatschappelijke Zetel - Burgemeesterstraat 05 
1050 BRUSSEL 

Administratieve zetel - Twee Leeuwenweg 20/32 
1800 VILVOORDE 

DAG van de mede-eigenaar 
De organisatie van deze jaarlijkse dag wordt gekoppeld 
aan een symposium handelend over een welbepaald 
thema dat perfect past bij de mede-eigendomproblematiek 
en zo nauw mogelijk aansluit met de actualiteit.  

Dit jaar wordt tijdens het symposium 
“ N I E U W E  W E T  O P  D E 
APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM 
2010: Wat is, was of had kunnen 
zijn… de nieuwe wet op de 
appartementsmede-eigendom 1 
j aar  la te r . ”  besp roken  en 
geanalyseerd. 

Naar aanleiding van de wet van 2 juni 
2010 is het appartementsrecht grondig 
hervormd. Fundamentele regels inzake 
groepen van gebouwen, de algemene 
vergadering, syndicus, overdracht van een kavel enz. 
moeten een oplossing bieden voor pijnpunten die in de 
praktijk waren ontstaan. 

De wetgever streefde een drievoudige doelstelling na: een 
hogere transparantie in de verschillende relaties in de 
mede-eigendom, een modernisering van de mede-
eigendom en tenslotte een verheldering op het vlak van 
discussies hangende in rechtsleer en rechtspraak. 

Hoe worden deelverenigingen opgericht? Welke zijn de 
bevoegdheden van de algemene vergadering, de 
syndicus, de raad van mede-eigendom of commissaris van 
de rekeningen? Loont het nog de moeite om zelf het 
beheer waar te nemen als occasionele syndicus? Welke 
zijn de nieuwe financiële voorschriften voor de VME met 
betrekking tot haar vermogen (reservefonds & 
werkingsfonds)? Wat wijzigt er voor huurders van een 
appartement binnen een VME?  

Deze en nog vele andere vragen werden geanalyseerd 
vanuit verschillende invalshoeken door vrederechters, 
advocaten, juristen en beroepsorganisaties. Hun 
meningen en bevindingen werden samengebundeld en 
kunnen één of meer antwoorden bieden op de vele vragen 
van elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks met 
appartementsmede-eigendom te maken heeft. 
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15 oktober 2011 
 

Met de steun van : 

Met aanwezigheidsattest in het kader van de Permanente Vorming. 
Erkenning door de Orde van Vlaamse Balies (OVB) voor 6 juridische 
punten  en door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) (6 uren). 

Een initiatief van: 



Wanneer ? 
Het symposium vindt plaats op de Dag van de Mede-eigenaar 
2011 op zaterdag 15 oktober 2011 . Deuren openen vanaf 08u15. 
Onthaal met welkomstkoffie. 

Waar ? 
In het Best Western “TER ELST” 
Hotel (Zalen Permeke 1 & 2) -    
Kattenbroek 1 te 2650 Edegem 
(Antwerpen). 
 

Voor wie ? 
Dit congres is gericht naar alle mede-eigenaars van 
appartementen, advocaten, magistraten, juristen, notarissen, 
bewoners  van appar tementsgebouwen,  huurders , 
vastgoedmakelaars, beroepssyndici of gelegenheidssyndici (mede
-eigenaars die het beheer van hun gebouw waarnemen) en ieder 
ander persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks met mede-
eigendom te maken heeft. 

Hoe inschrijven ? 
U stuurt of faxt het ingevuld inschrijfformulier terug naar : vzw 
NICM - Administratieve zetel, Twee Leeuwenweg 20/32  te 1800 
Vilvoorde - Fax: (02) 751 74 03.  Het verschuldigde bedrag dient 
binnen de 7 dagen betaald te worden, zo niet wordt uw inschrijving 
automatisch vernietigd. U ontvangt een bevestiging van 
inschrijving en alle nodige informatie m.b.t. het programma zodra 
de betaling door vzw NICM werd ontvangen. Annulatie van de 
inschrijving is niet mogelijk. Deelnemers ontvangen ter plaatse hun 
syllabus. Inschrijven ter plaatse is mogelijk voor zover er nog vrije 
plaatsen beschikbaar zijn op de dag zelf. 

Afzonderlijk inschrijven workshops 
Dit jaar organiseert het NICM voor het eerst tijdens de Dag van de 
Mede-eigenaar enkele workshops handelend over zeer actuele 
onderwerpen. De workshops zijn inbegrepen in de 
inschrijvingsbijdrage voor de ingeschreven deelnemers aan het 
symposium. Afzonderlijk deelnemen aan één of meerdere 
workshops is mogelijk zonder inschrijving voor het symposium. 
Inschrijven is verplicht. U stuurt of faxt het ingevuld 
inschrijfformulier terug naar bovenvermeld adres of faxnummer. U 
ontvangt een bevestiging van inschrijving voor deelname aan de 
workshops naar keuze. Annulatie of inschrijving ter plaatse is niet 
mogelijk.  

PROGRAMMA SYMPOSIUM(*) 

08u15 - 08u45 : Deuren open en onthaal deelnemers met 
welkomstkoffie (koffie, thee, fruitsap en versnaperingen) 
 
08u45 - 08u55 : Welkomstwoord door de heer Marc André , Voorzitter 
vzw NICM 

09u00 - 10u20 : Toepassingsgebied - Notariële splitsingsakte - 
overdracht kavels - deelvereniging van mede-eigenaars - het 
beslissingsorgaan van de Vereniging van Mede-eigenaars - Door Mr. 
Roland Timmermans, Advocaat Balie Leuven, Plaatsver vangend 
Juridisch Assessor BIV  

10u20 - 10u40 : Koffiepauze met versnaperingen 

10u40 - 12u00 : Het uitvoerend orgaan van de Vereniging van Mede-
eigenaars : de syndicus - benoeming - contract - bevoegdheden - 
administratief, financieel en technisch beheer - minimale 
boekhoudstelsel - verzekeringstechnisch beheer - Door de Heer 
Winand Van Coillie, Vastgoedbeheerder, Stichter Uni e Vlaamse 
Syndici (UVS) vzw  

12u00 - 12u30 : Vraag & Antwoord 

12u30 - 13u30 : Lunchpauze (broodjeslunch met luxebeleg, vers 
dagsoepje van de chef, inclusief dranken) 

13u30 - 14u50 : De toezichtorganen binnen de Vereniging van Mede-
eigenaars: De raad van mede-eigendom - benoeming - 
toezichtfunctie - werkingsmiddelen - boekhoudkundige verplichtingen 
van de Vereniging van Mede-eigenaars - De commissaris van de 
rekeningen - aanstelling - bevoegdheden - duur mandaat - 
controlerechten - nieuwe financiële voorschriften met betrekking tot 
het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars - Door Prof. 
Dirk Meulemans, Directeur Studiecentrum Vastgoedrec ht en 
Financieel Recht , Docent Beurs- en Effectenrecht H .U.B. 

14u50 - 15u10 : Koffiepauze met versnaperingen 

15u10 -  15u30 : De bijdrage in de gemeenschappelijke lasten - Door 
Mevr. Veerle Puttemans, Advocaat Balie Brussel, Jur idische 
Dienst vzw NICM, Advocatenkantoor ADVAS Vilvoorde  

15u30 - 15u50 : De huurders en de appartementsmede-eigendom - 
Door Mevr. Yeliz Karaca, Advocaat Balie Turnhout, J uridische 
Dienst vzw NICM, Advocatenkantoor YELKA-LAW Beringe n 

15u50 - 16u10 : Geschillen - VME & Vrederechter - nieuwe 
procedureregels - Door Mevr. Veerle Puttemans, Advocaat Balie 
Brussel, Juridische Dienst vzw NICM, Advocatenkanto or ADVAS 
Vilvoorde  

16u10 - 16u30 : Wetsvoorstel ter bevordering van een kwalitatieve 
samenleving tussen mede-eigenaars en syndici - Door Eresenator 
de heer André Van Nieuwkerke  

16u30 - 17u00 : Vraag & Antwoord 
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Symposium: NIEUWE WET OP DE 
APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM 2010:  
Wat is, was of had kunnen zijn… de nieuwe wet 
op de appartementsmede-eigendom 1 jaar later 

* Door onvoorziene omstandigheden kan vzw NICM genoodzaakt zijn het programma, de 
locatie of de lijst van de deelnemende gastsprekers te wijzigen.  

PROGRAMMA WORKSHOPS(*) 

09u20 - 10u00 : Onderhoud & Reservefonds: door  
vzw NICM  

10u00 - 10u40 : Liften: de toestand vandaag: door Koen 
Vandewalle - De Liftingenieur DLI  

10u40 - 11u00 : Koffiepauze 

11u000 - 11u40 : Welke risico's zijn er 
verbonden aan een mede-eigendom en  
hoe kan een VME zich hiervoor  
correct verzekeren?: door Annemie  
Bamps - B-Cover  

11u40 - 12u20 : Energie Prestatie  
Certificatie bij  appartementen : door Fréderic Wauters - 2 se - TO 
SAVE ENERGY 

13u50 - 14u30 : Website voor de VME : door Philip Vandaele - 
Syndiccom - Index  

14u30 - 15u10 : Een efficiënte controle van boekhouding bespaart u 
heel wat kopzorgen…: door vzw NICM  

15u10 -  15u30 : Koffiepauze 

15u30 - 16u10 : Liften met open schachten: alternatieve 
oplossingen: door Paul Mariën & Pierre Six van het Comité 
tegen de Verplichte Moderniseringen van Liften  

16u10 - 16u50 : Hoe dient een raad van mede-eigendom te 
functioneren? : door Karel Vanbosch  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijvingsformulier “Dag van de Mede-eigenaar 2011” 
Terug te sturen of te faxen op het nummer (02) 751 74 03 (DRUKLETTERS AUB) 

Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van 
persoonsgegevens van 8.12.1992 heeft U het recht op inzage en correctie van de door ons 

bewaarde informatie. 

* Alleen professionele leden en professionele deelnemers aan het symposium 
ontvangen een aanwezigheidsattest. Gewone leden ingeschreven op het 

symposium ontvangen geen attest. 

Inschrijven kan ook via een elektronische invulformulier op www.dagvandemede-eigenaar.be of via onderstaand inschrijvingsformulier. 

Mevr./Dhr.: …………………………………………………………………….. 

Beroep: ………………………………………………………………………… 

Bedrijf: …………………………………………………………………………. 

Straat: ……………………………………………. Huisnr.: .... Busnr.: ..... 

Postcode: ........... Plaats: .................................................................... 

Telefoon:............................... Fax:......................................... 

GSM:....................................... E-mail:..................................................... 

Schrijft zich in voor het symposium  op de Dag van de Mede-
eigenaar 2011 met als thema « NIEUWE WET OP DE APPARTE-
MENTSMEDE-EIGENDOM 2010: Wat is, was of had kunnen zijn… 
de nieuwe wet op de appartementsmede-eigendom 1 jaar later. » op 
zaterdag 15 oktober 2011 en neemt gratis deel aan de workshops 
naar keuze  (Deelname aan workshops zijn inbegrepen bij deelname 
aan het symposium. Toch is het verplicht je keuze van de workshops 
die je wenst te volgen aan te stippen hiernaast). 

Schrijft zich niet in voor het symposium  op de Dag van de Mede-
eigenaar 2011 met als thema « NIEUWE WET OP DE 
APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM 2010: Wat is, was of had 
kunnen zijn… de nieuwe wet op de appartementsmede-eigendom 1 
jaar later. » op zaterdag 15 oktober 2011, maar schrijft zich in voor 
deelname aan de workshops  (keuze workshops die je wenst te 
volgen verplicht aan te stippen hiernaast). 

Facturatieadres (invullen indien afwijkend) 

□ 

□ 

Straat: ……………………………………………. Huisnr.: .... Busnr.: ..... 

Postcode: ........... Plaats: .................................................................... 

Telefoon:............................... Fax:......................................... 

GSM:....................................... E-mail:.................................................... 

Ik neem deel aan het symposium en workshops : 

Als niet-lid  van vzw NICM □ 

□ 
Als gewoon lid van vzw NICM met 

lidnummer: …..-………-…….  

□ 
Als professioneel lid van vzw NICM met 

lidnummer: …..-………-…….  

□ 
Ik wens thans gewoon lid  te worden van 
vzw NICM en vereffen het lidgeld 

□ Ik wens thans professioneel lid  te worden 
van vzw NICM en vereffen het lidgeld 

□ Als lid van vzw UVS  met lidmaatschap 
nummer: ……………………………………..  

UVS-leden kunnen deelnemen aan het symposium 
op de Dag van de Mede-eigenaar 2011 en genieten 
een afzonderlijke korting: 

Prijs: Totaal: 

150 € ….. € 

75 € 

0 € 

45 € 

250 € 

100 € 

….. € 

0 € 

….. € 

….. € 

….. € 

Ik stort bovenvermeld totaalbedrag binnen de 7 dagen op het IBAN 
rekeningnummer: BE44 7341 8133 5445 van vzw NICM.  

Totaal: ….. € 

Onder welke hoedanigheid neemt U deel aan dit sympo sium 
en/of workshops ? 

Mede-eigenaar 

Occasioneel syndicus 

Lid Raad van Mede-eigendom 

Mede-eigenaar en Commissaris van de Rekeningen 

Geen mede-eigenaar maar Commissaris van de Rekeningen 

Huurder 

Notaris 

Advocaat 

Jurist 

Professioneel Syndicus in hoofdberoep 

Vastgoedmakelaar-Syndicus 

Student 

Andere:………………………………………. 

Datum: ……………………. Handtekening:………………………………. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Ik ben niet ingeschreven voor het symposium 
maar wens alleen deel te nemen aan de 
volgende workshops : 

□ Onderhoud & Reservefonds 

Liften: de toestand vandaag 

□ Welke risico's zijn er verbonden aan een mede-eigendom 
en hoe kan een VME zich hiervoor correct verzekeren? 

Energie Prestatie Certificatie bij appartementen 

□ Website voor de VME 

□ Een efficiënte controle van boekhouding bespaart u 
veel kopzorgen… 

Liften met open schachten: oplossingen 

□ Hoe dient een raad van mede-eigendom te 
functioneren? 

□ 40 € ….. € 

□ 

□ 

□ 

  


