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I. Eigendom rustend op een afzonderlijk deel van een gebouw 
(in Frankrijk aangeduid als copropriete par appartement) is niet een 
verschijnsel van de huidige tijd. Vooral in Frankrijk en Italie is in 
de grote steden en in bergachtige streken eigendom van verdiepingen 
van oudsher veel voorgekomen en zowel in verschillende coutumes 
als in de Code civil werden er dan ook bepalingen aan gewijd (I). 
Sinds de eerste wereldoorlog heeft deze vorm van eigendom echter 
in alle landen een grote vlucht genomen. De oorzaak hiervan is 
natuurlijk in de eerste plaats gelegen in de tijdens de beide oorlogen 
aangerichte verwoestingen. Misschien nog belangrijker is echter de 
trek van het platteland naar de steden als gevolg van de politiek van 
industrialisatie, waardoor men gedwongen was ten behoeve van de 
arbeiders nieuwe bouwvormen toe te passen, waarbij zo zuinig 
mogelijk met de aanwezige bouwgrond zou worden omgesprongen. 
Ten slotte valt nag te noemen de vermeerderde welvaart, als gevolg 
waarvan een veel grater deel van de bevolking voor eigen woning
bezit in aanmerking komt dan vroeger het geval was. Velen die 
vroeger met huur van de door hen bewoonde waning genoegen 
zouden hebben genomen, wensen deze thans in eigendom te be-
zitten (2). . 

2. Het spreekt wei vanzelf dat het samenbrengen van zelf
standige woningen in een gebouw tot juridische complicaties leidt, 
waarvoor de vroegere wetgevingen geen goede oplossing boden. 
Aan de Belgische wetgever komt de eer toe dit het eerst te hebben 
ingezien, en wel door invoering in I924 van enkele bepalingen over 
medeeigendom waarin ook rekening wordt gehouden met de eigen
dom van verdiepingen (art. 577bis B.W.). De regeling van I924 is 

(r) AEBY, La propriete des appartements, biz. 4I. 
(z) Over de verschillende oorzaken die tot het bouwen van appartementswoningen 

hebben geleid, vgl. : JoNAscu, Rapport general uitgebracht op het VIII0 congres van de 
Academie internationale de droit compare te Pescara (1970), nr. 2; - LrMPENs, in Rap
ports belges au VIJJe Congres international de droit compare, biz. I73· 
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echter nag wei zeer summier. Een vee! meer uitgewerkte regeling 
treft men aan in de Franse wet van 28 juni 1938 en een ltaliaans 
reglement van 24 oktober 1939, dat later vervangen is door de ar
tikelen 1II7-II39 Codice civile. In andere Europese landen is de 
wetgever eerst na de tweede wereldoorlog goed op gang gekomen. 
In dit verband vallen te noemen : Oostenrijk (wet van 8 juli 1948), 
Duitsland (wet van 15 maart 1951), Nederland (wet van 20 decem
ber 1951) en Zwitserland (wet van 19 december 1963 tot vaststelling 
van de artikelen 647-650, 655, 682 en 712a Z.G.B.). In Frankrijk 
is de wet van 1938 in 1965 vervangen door een nieuwe zeer omvang
rijke regeling (wet van 10 juli 1965 en het daarbij behorende decreet 
van 17 maart 1967) (1). 

3· Wat Nederland betreft, was v66r de hierboven vermelde 
wet van 1951, anders dan in Belgie en Frankrijk, de eigendom van 
verdiepingen, in het Ned. B.W. in het geheel niet geregeld. Dit 
heeft in de praktijk wel tot moeilijkheden geleid, vooral omdat het 
op zich zelf al twijfelachtig was of afzonderlijke eigendom van een 
verdieping wel mogelijk was (2). De wet van 1951 maakte aan deze 
onzekerheid een einde door invoeging van een nieuwe afdeling over 
appartementen in de titel over eigendom in het B.W. (art. 638a-
638t Ned. B.W.). De in deze afdeling vervatte regeling is sterk be
invloed door de- Franse wet van 1938, maar vertoont tach enkele 
zelfstandige kenmerken. Het belangrijkste verschil met de F ranse 
wet is dat men de eigendom van een zgn. appartement niet heeft 
gezien als een combinatie van valle eigendom, rustend op de ruimte 
die voor prive-gebruik bestemd is, en van medeeigendom op de 
gedeelten van het gebouw die tot gemeenschappelijk gebruik dienen. 
In Nederland heeft men het minder juist geacht de valle eigendom 
van bepaalde gedeelten van het gebouw op de voorgrond te stellen, 
omdat de rechtspositie van de appartementseigenaars in de eerste 
plaats bepaald wordt door het medegerechtigd zijn in het gebouw. 

Men heeft daarom - evenals in Oostenrijk en in Zwitserland -
de constructie gekozen dat het recht van iedere appartementseige
naar gevormd wordt door een recht van medeeigendom in het gehele 
gebouw, aan welk recht is vastgekoppeld een recht van uitsluitend 
gebruik van de prive-ruimte. Dit geheel had men misschien toen
maals reeds kunnen beschouwen als een apart zakelijk recht (3) ont
staan door splitsing van de valle eigendom in op zichzelf staande 

(r) Zie uitvoeriger : JoNAscu, o.c., nr. I. 
(2) AsSER-BEEKHUIS, Zakenrecht, Bijzonder dee!, biz. 56 en 78; - BEEKHUis, Pre

advies voor de Broederschap der Notarissen, 1940, blz. s8 e.v.;- PITLO,Zakenrecht, biz. IJ8. 
(3) Hoewel deze constructie uit juridisch oogpunt zuiverder is, spreekt zij het 

publiek minder aan. De koper van een appartementswoning beschouwt zich als volledig 
eigenaar van het door hem bewoonde gedeelte van het gebouw (zie : LIMPENs, o.c., biz. 
185; - JoNAscu, o.c., nr. 22 e.v.). 

444 



rechten. De wetgever van I95I was aan deze opvatting echter nag 
niet toe, want men heeft de nieuwe regeling ondergebracht bij de 
eigendom en niet bij de zakelijke rechten (I). 

Een tweede eigenaardigheid van de wet van I95I is, dat de 
splitsing in appartementen oak kan geschieden indien slechts een 
persoon eigenaar van het gebouw is, bv. een bouwonderneming die 
zich voorstelt de appartementen later aan verschillende eigenaars te 
verkopen. Artikel 638a Ned. B.W. spreekt daarom opzettelijk van 
splitsing, en niet van verdeling in appartementen. De gedachte die 
aan deze woordenkeus ten grondslag ligt, is dat het eigendomsrecht 
van het gebouw wordt gesplitst in een aantal delen, die ieder als een 
zelfstandige zaak beschouwd worden (art. 638b lid 3). Deze con
structie brengt mee, dat de eigendom van appartementen in het 
Nederlands recht oak kan voorkomen zonder dat een vorm van 
copropriete bestaat (2). 

4· Voor het overige wil ik volstaan met het weergeven van de 
hoofdbeginselen die aan de Nederlandse wet ten grondslag liggen (3). 
Volgens artikel 638b lid I moet de splitsing in appartementen ge
schieden bij notariele akte die moet worden overgeschreven in de 
registers, welke akte volgens artikel 638f op straffe van nietigheid 
moet inhouden : 

a) de aanduiding van de ligging van het gebouw en de kadas
trale aanduiding van de percelen die in de splitsing worden be
trokken; 

b) een nauwkeurige omschrijving van de gedeelten welke be
stemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, welke om
schrijving in de praktijk pleegt te geschieden door verwijzing naar 
een bij het kadaster ingeleverde tekening ; 

c) de kadastrale aanduiding van de appartementen; 

d) een reglement of een verwijzing naar de bepalingen van 
een in de registers overgeschreven standaardregelement. 

Het vereiste onder c is nader uitgewerkt in het K.B. van I I 

augustus I952 (4), waarin is bepaald dat de vaststelling van de ka
dastrale aanduiding van de appartementen verkregen kan worden 
door inlevering van een formulier dat aan bepaalde eisen moet vol-

(r) Dit valt hieruit te verklaren, dat het Regeringsontwerp dat bij de Kamer is in
gediend aanvankelijk de Franse en Belgische constructie volgde. Eerst in de memorie 
van antwoord is men overgeschakeld naar de andere constructie. 

(2) Aldus ook de Duitse regeling (zie: de wet van 15 maart 1951, artikel8). In Bel
gie is dat anders (zie : AEBY, o.c., biz. 76). 

(3) Voor de bijzonderheden, zie: VoLLMAR - BRUYNS, Appartementenwet, Deventer, 
1965; - BEEKHurs, Het recht van appartement, Zwolle, 1959; - AssER - BEEKHUIS, Bij
zonder deel, biz. 77 e.v.; - PITLO, Zakenrecht, biz. 144 e.v. 

(4) Zie Staatsbl., 1952, 444· 
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doen, en van een daarbij behorende tekening. Op deze wijze wordt 
bereikt dat ieder die belangstelling heeft voor de ligging en omvang 
van een bepaald appartement, zich op het kadaster daarvan op de 
hoogte kan stellen. 

De grondslag van de rechten en verplichtingen van de apparte
mentseigenaars wordt gevonden in het zg. reglement dat mede ver
bindend is voor de rechtsopvolgers van de appartementseigenaars 
(art. 638h). Dit moet o.m. bevatten de vermelding van het aandeel 
waarvoor ieder der eigenaars in de gemeenschap gerechtigd is, de 
verhouding waarin ieder tegenover derden voor de gezamenlijke 
schulden, kosten en lasten aansprakelijk is, zomede van de verhou
ding waarin ieder daarin moet bijdragen, en tenslotte welke schulden, 
kosten en lasten voor rekening van de gezamenlijke eigenaars komen. 
Anders dan in F rankrijk geeft de wet zelf om trent de grootte van 
het hierboven vermelde aandeel in de gemeenschap en de onder
linge verhouding tot bijdrage geen regeling (r). 

Het beheer en het toezicht op het gebruik van de gemeenschap
pelijke gedeelten berusten bij de vergadering van eigenaars, terwijl 
verschillende onderwerpen die met deze vergadering samenhangen, 
in het reglement moeten worden uitgewerkt. De wet heeft echter 
de mogelijkheid geschapen dat het reglement een regeling bevat vol
gens welke de hier vermelde taak wordt toegekend aan een zgn. 
vereniging van eigenaars, waaraan rechtspersoonlijkheid toekomt, 
zonder dat hiervoor de door de wet van 22 april r855 vereiste konink
lijke goedkeuring vereist is (2). Hiervoor is echter noodzakelijk: 

a) dat de vereniging uitsluitend ten doel heeft het voeren van 
beheer over het gebouw ; 

b) dat in het reglement een regeling is getroffen om trent de 
aanstelling van een administrateur met omschrijving van diens taak 
en bevoegdheden ; 

c) dat in het reglement een regeling is getroffen omtrent een 
jaarlijks door de eigenaars in de kas der vereniging te storten bijdrage. 

5· Uit het bovenstaande moge blijken dat de Nederlandse wet
gever niet heeft gepoogd een uitgewerkte regeling te geven van de 
rechten en verplichtingen, die van de splitsing het gevolg kunnen 
zijn. Hij achtte het beter partijen te noodzaken zelf hiervoor een 
regeling in het leven te roepen, zodat het nieuwe recht dat over dit 

(r) Zie voor Frankrijk de wet van ro juli r965, artikel 5 en artikel ro, waarover 
GrVERDON in zijn rapport voor het congres in Pescara, blz. 92 e.v. 

(2) In Belgie beschouwt men het als een wettelijke lacune, dat de wet van I924 
niet de mogelijkheid heeft geschapen aan de vereniging van eigenaars rechtspersoonlijk
heid toe te kennen (zie: LIMPENS, o.c., blz. r89). In Frankrijk heeft het Syndicat de pro
prietaires rechtspersoonlijkheid sinds de wet van ro juli r965 (art. r4). 



onderwerp zou ontstaan, zich in valle vrijheid zou kunnen ontwik
kelen. 

In de praktijk is van deze vrijheid gebruik gemaakt door de op
stelling van een zgn. standaardreglement, waartoe de Broederschap 
der Notarissen het initiatief heeft genomen en waarover de vereni
ging van hypotheekbanken en de verzekeringsmaatschappijen ge
raadpleegd zijn (r). Het gevolg van deze gang van zaken is geweest 
dat er in Nederland praktisch geen splitsing tot stand komt zonder 
dat naar dit standaardreglement verwezen wordt. Dit is begrijpelijk 
wanneer men bedenkt dat de waarde van een appartement mede 
bepaald wordt door de wijze, waarop de rechten en verplichtingen 
van de appartementseigenaars in het reglement zijn uitgewerkt. 
Eventuele hypotheekhouders hebben er dus het grootste belang bij 
dat op het appartement, waarop zij ktediet geven, het standaard
reglement van toepassing is. 

Wat de verdere inhoud van de wet betreft zou ik nog de volgende 
punten willen vermelden. Artikel 638l bevat een regeling volgens 
welke een appartementseigenaar onder zekere voorwaarden tegen 
besluiten van de vergadering van eigenaars kan opkomen bij de kan
tonrechter. Is volgens wet of reglement voor het verrichten van een 
bepaalde handeling toestemming van een of meer van de eigenaars 
of van de vergadering van eigenaars noodzakelijk, dan kan deze 
toestemming vervangen worden door die van de kantonrechter wan
neer de eigenaars haar zonder redelijke gronden weigeren of zich 
niet verklaren, dan wei het benodigd stemmenaantal ter vergadering 
niet is verkregen. De artikelen 638m-638q bevatten een regeling voor 
de vereniging van eigenaars en de administrateur; hierop volgt een 
artikel over verzekering en ten slotte geeft de wet een aantal bepa
lingen over wijziging van de akte van splitsing of het reglement en 
over opheffing der splitsing alsmede sloping van het gebouw. In 
beginsel is voor al deze handelingen toestemming van alle eigenaars, 
hypotheekhouders en andere zakelijk gerechtigden nodig, maar onder 
zekere voorwaarden kan die toestemming soms vervangen worden 
door die van de kantonrechter (art. 638s en 638t) (2). 

6. De appartementenwet is in werking getreden op r december 
1952, dus zeven en een half jaar na de bevrijding. Gelet op de grate 
behoefte aan nieuwbouw, speciaal in de vorm van appartements
woningen, die direct na de oorlog is ontstaan, is dit tamelijk laat. 
Men is daarom genoodzaakt geweest in de tussenliggende jaren naar 
andere juridische mogelijkheden te zoeken, en dit heeft geleid tot 

(r) De inhoud van het standaardreglement is te vinden in VoLLMAR - BRUYNs, 
o.c., blz. 125 e.v. 

(2) De volledige inhoud van de Nederlandse wet is te vinden bij AEBY, o.c., blz. 
639 e.v. 
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het ontstaan van de zgn. cooperatieve :flatexploitatie-verenigingen 
(tot I januari I953 waren reeds 534 van deze verenigingen opge
richt) (I). 

Gewoonlijk pleegt men hierbij als volgt te werk te gaan. De op
richting van de vereniging vindt plaats op een moment dat de bouw 
van de :flatwoningen nag moet beginnen, en wel door de bouwers 
zelf die als doel van de cooperatieve vereniging (C.V.) aangeven: 
het bouwen en exploiteren van een flatgebouw en het verschaffen 
van het gebruik van de :flatwoningen aan woningzoekenden. Veelal 
is echter bepaald dat het lidmaatschap van de toekomstige bewoners 
eerst zal kunnen aanvangen wanneer de bouw voltooid is. Gedurende 
het bouwen treden de bouwers dan zelf als lid op en vormen tevens 
het bestuur van de cooperatieve vereniging. De toekomstige bewo
ners worden aanvankelijk daarom slechts aspirant-leden, terwijl hun 
rechtspositie berust op een overeenkomst die zij met de C.V. hebben 
aangegaan. Deze overeenkomst houdt in dat de aspirant-leden ver
plicht zijn tot het storten van bepaalde bedragen, terwijl anderzijds 
de C.V. zich verbindt de :flatwoningen binnen een bepaalde tijd af 
te leveren en de aspirant-leden na de voltooiing van het gebouw als 
lid toe te laten. Praktisch komt dit er dus op neer dat de C.V. wordt 
ingeschoven tussen de gegadigden en de bouwers (2). 

7. Het is duidelijk dat deze vorm van bouwen voor de bouwers 
grate voordelen heeft. Zij blijven voorlopig meester van het terrein 
en zij kunnen, ook nadat de bouw begonnen is, onder het publiek 
gegadigden voor de toekomstige :flatwoningen trachten te vinden. 
Hier staan echter grate bezwaren tegenover die in de loop der jaren 
de populariteit van deze juridische vorm van bouwen steeds meer 
hebben aangetast. In de eerste plaats is het weinig fraai dat men 
een vereniging opricht die achtereenvolgens de belangen behartigt 
van twee geheel verschillende groepen van belanghebbenden, wier 
belangen lijnrecht tegenover elkaar staan. Na de voltooiing van het 
gebouw zullen de bewoners van de :flatwoningen gebonden zijn aan 
de beslissingen door de bouwers tijdens de bouw als bestuurders van 
de C. V. genomen, en zij zullen daarbij dikwijls het gevoel hebben 
dat over hen, maar zonder hen gehandeld is. Ook juridisch is het 
twijfelachtig of de C.V. reeds tijdens de bouwtijd als zodanig be
staat : in werkelijkheid is er in deze periode eerder een soort maat
schap of vennootschap onder firma tussen de bouwers, die nader
hand wordt omgezet in een C.V. 

(I) Over het aantal oprichtingen, zie: DE VRIES, Het appartementenrecht en de coiipe
ratieve flatexploitatie-vereniging, Bunde! ,.Onroerend goed" geschreven ter gelegenheid van 
het I25 jarig bestaan van de Broederschap der Notarissen, biz. 37I en diens Preadvies voor 
de Broederschap der Candidaat Notarissen van I965, waarover : VAN HoFF, W.P.N.R., 
4885. 

(2) Zie: BEEKHUIS, W.P.N.R., 4226. 



Maar ook indien men de C.V. eerst zou willen laten bestaan 
vanaf het tijdstip dat de bouw voltooid is, ontstaat er voor de leden
bewoners een weinig aantrekkelijke situatie. Ik wil nog daarlaten de 
vraag of een C.V., zoals hier bedoeld, wel past bij de Nederlandse 
wetgeving over de cooperatieve vereniging, speciaal in verband met 
de eis die de wet op de cooperatieve verenigingen van 1925 stelt, dat 
deze verenigingen een bedrijf moeten uitoefenen. 

V eel zwaarder wegen de praktische bezwaren : in de eerste 
plaats de moeilijkheden die rijzen in verband met de overdracht en 
de executie van de lidmaatschapsrechten. Weliswaar kan men deze 
rechten als een bijzondere vorm van vermogensrechten beschouwen, 
voor de overdracht waarvan volgens artikel 668 Ned. B.W. een akte 
noodzakelijk is, maar men mist dan bij overdracht de mogelijkheid 
van publiciteit, want het lidmaatschapsrecht is geen onroerende zaak. 
Een tweede bezwaar is dater voor ieder lid een te grate afhankelijk
heid bestaat van de liquiditeit en de solvabiliteit van zijn medeleden. 
Dit blijkt vooral in verband met op het gebouw te vestigen hypo
theken. Omdat de C.V. eigenaar is van het gehele gebouw en de 
leden zelf in het gebouw niet gerechtigd zijn, zal de hypothecaire 
lening moeten worden afgesloten door de C.V., waarbij de hypotheek 
gaat rusten op het gehele gebouw. Of de C.V. aan haar verplichtingen 
zal kunnen voldoen, zal er echter van afhangen of de !eden hun 
verplichting tot aflossing en rente-betaling jegens de C.V. nakomen. 
Is dit niet het geval dan moet het gebouw worden geexecuteerd, 
waarbij degenen die hun verplichtingen regelmatig zijn nagekomen, 
de dupe worden van de nalatigheid van de anderen. Bovendien ont
staan er moeilijkheden indien er leden zijn die hun aandeel in de 
bouw geheel zelf willen financieren, terwijl andere !eden op een 
hypothecaire geldlening zijn aangewezen. Weliswaar heeft men voor 
dit geval een vernuftige constructie uitgedacht, waarbij het lid dat 
zijn aandeel in de schuld dadelijk geheel wil voldoen, voor het door 
hem betaalde bedrag gesubrogeerd wordt in de rechten van de hypo
theekhouder, maar tegen deze constructie kunnen zowel uit juridische 
als uit praktische oogpunten bezwaren worden aangebracht (1). 

8. Gezien de argumenten die tegen het gebruik van de C.V. bij 
het bouwen van appartementswoningen kunnen worden aangevoerd, 
was het bij de invoering van de appartementenwet te verwachten 
dat deze constructie spoedig vervangen zou worden door die van 
splitsing in appartementen met toepassing van de artikelen 638a 

(I) Vgl. over deze nadelen het in noat (I) ap biz. 448 genaemde preadvies van DE 
VRIES. Toch vindt de Cooperatieve flatexploitatie-vereniging oak nog wei voarstanders 
(zie: Bos, W.P.N.R., 427I; -DE BLoM, Tijdschrift de N. V., XLV, 149 en XLVI, 265; 
- anders: DE VRIES, Tijdschrift de N. V., XLVI, 173; - zie oak: BRuYNs, Tijdschrift 
voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen, I968, u6). 
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e.v. Ned. B.W. Er zijn echter verschillende redenen te noemen die 
ertoe geleid hebben dat de C.V.'s een taaier leven beschoren is ge
weest dan men aanvankelijk gedacht had. In de eerste plaats is een 
belangrijke factor hiervoor geweest de houding van de hypotheek
banken die aanvankelijk niet bereid waren hypothecaire geldleningen 
te verstrekken met afzonderlijke appartementen als onderpand. Pas 
langzamerhand is men van die zijde gaan inzien dat executie van een 
afzonderlijk appartement heel wat minder moeilijkheden oplevert dan 
die van een geheel flatgebouw. 

Desondanks pleegt men ook thans bij de kredietverlening tot 
een minder hoog percentage te gaan, wanneer het afzonderlijke 
appartementen betreft, dan wanneer het op zich zelf staande ge
bouwen betreft (1). Een tweede reden voor het voortbestaan van de 
constructie van de C.V. is de omstandigheid dat - anders dan bij 
verkoop van een appartement - bij overdracht van lidmaatschaps
rechten geen registratierecht verschuldigd is (z). Tenslotte is de ge
schetste ontwikkeling ook een gevolg van enkele onvolkomenheden 
van de appartementenwet. Speciaal valt hier te noemen artikel 638g, 
lid 2 onder eerste sub a, volgens welke bepaling een vereniging van 
appartementseigenaars slechts mogelijk is, indien zij uitsluitend ten 
doel heeft het voeren van beheer over het gebouw. Deze bepaling 
brengt mee, dat een vereniging van eigenaars zich niet mag bezig 
houden met de verzorging van andere belangen van de bewoners, 
zoals het voorzien in huishoudelijke hulp, het verschaffen van maal
tijden enz. Bij de oprichting van een gebouw met zg; verzorgings
flats zou men dus niet kunnen volstaan met oprichting van een ver
eniging van eigenaars, maar men moet daarnaast nog een andere 
vereniging in het leven roepen. Dit geschiedt meestal in de vorm 
van een zelfstandige C.V., waarvan het lidmaatschap gekoppeld is 
aan het lidmaatschap van de vereniging van eigenaars. Het is dan 
echter veel eenvoudiger in het genoemde geval te volstaan met op
richting van een cooperatieve vereniging die zich zowel bezighoudt 
met het beheer van het gebouw als met de materiele verzorging 
van de bewoners (3). 

9· Bij de voorbereiding van het nieuwe Ned. B.W. moest 
uiteraard overwogen worden of de wettelijke regeling over de split
sing in appartementen in het nieuwe wetboek moest worden over
genomen, en zo j a, waar deze regeling dan een plaats zou moeten 
vinden. Het is het standpunt van Meijers geweest dat burgerrechte-

(I) DE VRIES, Onroerend goed, o.c., blz. 374· 
(2) Dit verschil zal worden opgeheven wanneer het thans bij de Eerste Kamer 

aanhangige antwerp op belastingen van rechtsverkeer wet wordt (art. 4 lid I onder 6). 
(3) Over verzorgingsflats, zie: LJNDERS, W.P.N.R., 503I; - VENEMANS, Tiid

schrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen, I968, I74 en I969, uz. 
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lijke wetten die in de laatste decennia v66r de hem verstrekte op
dracht tot het samenstellen van een nieuw B.W. waren tot stand ge
komen, zoveel mogelijk onveranderd in het nieuwe Ned. B.W. 
moesten worden overgenomen. Bij de voorbereiding van Boek 5 
over zakelijke rechten heeft men zich voor zover mogelijk aan dit 
uitgangspunt gehouden. Dit heeft er toe geleid dat in het antwerp 
van het driemanschap de titel over appartementen open is gelaten 
en dat eerst in het regeringsontwerp (bij de Tweede Karner ingediend 
op 17 januari 1957) een nieuwe titel X over appartementsrechten is 
vastgesteld. Hoewel in de toelichting van deze titel gezegd wordt 
dat de voorgestelde wijzigingen in de tekst van het bestaande Ned. 
B.W. voornamelijk strekken tot aanpassing van het antwerp aan het 
stelsel en de terminologie van het nieuwe wetboek, bevat de voorge
stelde regeling in werkelijkheid echter een zeer principiele wijziging 
door de vervanging van de term appartement door appartementsrecht. 
Dit recht wordt door het antwerp beschouwd als een bijzonder 
zakelijk recht en is als zodanig na de beperkte zakelijke rechten in 
Boek 5 opgenomen. In de toelichting wordt deze wijziging gemoti
veerd met een beroep op de verwarring, waartoe het woord apparte
ment aanleiding kan geven. Enerzijds kan daarmee bedoeld zijn het 
gedeelte van het gebouw dat bestemd is voor prive-woning, ander
zijds- zoals in het huidige Ned. B.W.- een aandeel in het gehele 
gebouw met daarin begrepen het recht op uitsluitend gebruik van 
het prive-gedeelte. In werkelijkheid ligt aan de nieuwe constructie 
echter een meer principiele opvatting ten grondslag. Ziet men in het 
aandeel in het gebouw een speciaal zakelijk recht, dan maakt men zich 
min of meer los van de gedachte van normale medeeigendom. De 
splitsing in appartementsrechten is dan te zien als een uiteenvallen 
van de valle eigendom in een aantal zakelijke rechten, dat principieel 
verschilt van het geval dat de eigendom belast wordt met rechten 
als een erfdienstbaarheid, een recht van erfpacht, enz. (1). In het 
laatste geval is er steeds sprake van een constructie van moeder- en 
dochter rechten (de eigendom is als moederrecht belast met een 
beperkt recht), maar bij splitsing van de eigendom in appartements
rechten is deze constructie niet mogelijk. 

10. Afgezien van deze nieuwe constructie bevat het antwerp 
echter oak nag enkele andere belangrijke wijzigingen, welke ik bier
onder in het kart even wil vermelden, omdat zij van groat belang 
zijn geweest voor de latere ontwikkeling. 

Vooreerst wordt de splitsing van een recht van erfpacht of opstal 
behandeld. Anders dan in Belgie hebben de rechten van erfpacht en 
opstal die in het Ned. B.W. uitdrukkelijk geregeld zijn, in Nederland 

(1) Over deze constructie, zie: }oNAscu, o.c., nr. 25. 

451 



in de twintigste eeuw een grate betekenis gekregen. In de eerste 
plaats is dit een gevolg van de politiek van de grotere gemeenten om 
de aan hen toebehorende bouwterreinen niet te verkopen, maar in 
erfpacht uit te geven voor stedelijke bebouwing of industrieterrein. 
De wens om de te verwachten waardevermeerdering van deze ter
reinen voor zich te behouden, alsmede om meerdere controle op de 
wijze van bebouwing te kunnen uitoefenen, is hier in vele gevallen 
de drijfveer geweest. Verder speelt uitgifte in erfpacht in Nederland 
een rol bij gronden, welke op den duur een bestemming ten openbare 
dienste zullen krijgen, doch welke voorlopig niet aan ander gebruik 
behoeven te worden onttrokken, zoals de oevergronden langs de 
rivieren en de kanalen en de gronden in de nabijheid van de grate 
havens (1). 

T oen de appartementenwet tot stand kwam moest uiteraard met 
de politiek van de gemeenten om de hen toebehorende gronden in 
erfpacht uit te geven, worden rekening gehouden. Dit heeft geleid 
tot de opneming van artikel 638a lid 3 Ned. B.W. volgens welke 
bepaling de erfpachter en opstaller tot splitsing van het hun toe
komende recht slechts bevoegd zijn na hiertoe toestemming te heb
ben verkregen van de grondeigenaar. Verder bepaalt artikel 638d 
dat indien op het ogenblik der overschrijving van de akte van split
sing het gebouw geplaatst is op in erfpacht uitgegeven grand, de 
verplichting tot betaling van de canon -van dat ogenblik af -OP elk 
appartement voor het geheel rust. 

In de praktijk zijn tegen deze regeling bezwaren gerezen. Men 
achtte het niet redelijk dat de gemeenten ook na de uitgifte in erf
pacht de splitsing in appartementen zouden kunnen tegen houden (z). 
In het Regeringsontwerp van Boek 5 is de eis van toestemming dan 
oak geschrapt, maar men heeft het daarbij niet willen laten. In het 
stelsel van het antwerp is de canon op het gehele vermogen van de 
erfpachter verhaalbaar, en na overdracht is ook de nieuwe erfpachter, 
eveneens met zijn gehele vermogen, voor de reeds verschenen, on
betaald gebleven termijnen aansprakelijk. Zou de aansprakelijkheid 
van de appartementseigenaars zich nu uitstrekken tot het voile 
bedrag van de verschuldigde canon termijnen, dan zou de verhandel
baarheid van de appartementsrechten daardoor geschaad kunnen 
worden. In artikel 5.10.1.8 is daarom bepaald, dat wanneer een erf
pacht of recht van opstal in de splitsing is betrokken, de grond
eigenaar, de appartementseigenaars en zij die een beperkt recht op 
een appartementsrecht hebben, bij gebreke van een overeenkomst, 
waarbij de aansprakelijkheid voor de canon of retributie over de 

(r) Zie de Preadviezen voor de Broederschap der Candidaat Notarissen 1957 van 
PLANTENGA en TREURNIET. 

(2) Zie: DE VRrEs, Onroerend goed, biz. 383; - VoLLMAR - BRUYNS, o.c., biz. 39; 
- AssER - BEEKHurs, o.c., biz. 85. 
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appartementseigenaars is verdeeld, een zodanige verdeling aan de 
boedelrechter kunnen verzoeken. M.a.w. de gemeenten kunnen zich 
niet aileen niet verzetten tegen de splitsing in appartementsrechten, 
maar bovendien kan na die splitsing van hen een verdeling van de 
canon of retributie worden afgedwongen. 

II. Volgens artikel638d Ned. B.W. zuilen op het tijdstip van de 
splitsing bestaande hypotheken daarna gaan rusten op aile apparte
menten voor het geheel, terwijl de schuldeisers tevens bevoegd blijven 
het geheel te verkopen, zolang zij niet in de verdeling van de schuld over 
de appartementen hebben toegestemd. De bedoeling van deze bepaling 
is geweest een waarborg in het leven te roepen om te voorkomen dat de 
hypothecaire schuldeisers door de splitsing zouden worden benadeeld. 

In het antwerp voor Boek 5 Ned. B.W. is deze regeling in be
ginsel overgenomen. Anders dan bij erfpacht of opstal hebben de 
appartementseigenaars dus niet het recht verdeling van de op het 
tijdstip van splitsing bestaande hypothecaire schuld over de apparte
mentsrechten afte dwingen. In artikel 5.1o.r.7 is echter ook rekening 
gehouden met het geval, dat de hypotheek slechts op een gedeelte 
van de in de splitsing betrokken goederen ligt. In dat geval blijft de 
bevoegdheid tot uitwinning voor dat gedeelte bestaan, terwijl dit 
gedeelte door uitwinning aan de splitsing onttrokken wordt. Dit kan 
er dan weer toe leiden, dat op vordering van een appartementseige
naar wijziging van de akte van splitsing of opheffing van de splitsing 
gevorderd wordt (art. 5.10.4.2 lid 2). 

12. Voor het geval van vruchtgebruik op een appartementsrecht 
bevat artikel 844a van het huidige Ned. B.W. een speciale regeling. 
Volgens deze bepaling blijft de aansprakelijkheid voor en de ver
plichting om bij te dragen in de gezamenlijke schulden, kosten en 

.. ~ lasten ondanks het bestaande vruchtgebruik ten voile rusten op de 
eigenaar. Deze kan echter de door hem betaalde bedragen ten dele 
(nl. voorzover zij als jaarlijkse uitgaven zijn te beschouwen) van de 
vruchtgebruiker terugvragen, terwijl laatst genoemde van de overige 
door de eigenaar betaalde bedragen gedurende het vruchtgebruik in
teressen verschuldigd is. De vruchtgebruiker heeft echter meer be
lang bij de regelmatige voldoening van de kosten van gewoon onder
hood en herstel dan de eigenaar. Dit heeft ertoe geleid dat volgens de 
nieuwe regeling de vruchtgebruiker t.a.v. de aansprakelijkheid en de 
bijdrageplicht in de plaats is gesteld van de eigenaar. Hij is echter 
bevoegd de door hem betaalde bedragen, voorzover zij niet betrek
king hebben op gewone lasten en hersteilingen, bij het einde van het 
vruchtgebruik van de hoofdgerechtigde terug te vragen (art. 5.1o.r.u 
lid r). Tegelijk is aan de vruchtgebruiker in de vergadering van 
eigenaars stemrecht toegekend. Dit is biilijk omdat in de vergadering 
tot het doen van uitgaven besloten wordt en de vruchtgebruiker voor 
die uitgaven aansprakelijk is. 
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I3. Gelijk hierboven is vermeld, staat het huidige Ned. B.W. 
opheffing van de splitsing en wijziging van de akte van splitsing in be
ginsel slechts toe, indien alle eigenaars, hypotheekhouders en andere 
zakelijk gerechtigden daartoe hun toestemming geven. Wel kan die 
toestemming bij weigering of niet-verklaring door een of meer van 
de genoemde personen vervangen worden door die van de kanton
rechter, maar dit is slechts mogelijk op verzoek van een of meer 
eigenaars, vertegenwoordigende ten minste de helft van het totaal 
aantal stemmen (art. 638 lid 3 en 4). Het antwerp Ned. B.W. neemt 
in dit opzicht een liberaler standpunt in. Wanneer de wijziging uit
sluitend strekt tot een verandering van de begrenzing van de prive
fl.ats, al dan niet gepaard gaande met een verandering van de grootte 
van de aandelen, kan de machtiging oak worden verstrekt op ver
zoek van de daarbij betrokken appartementseigenaars, oak al be
schikken deze over minder dan de helft van het totaal aantal stem
men. Bovendien kan onder bepaalde omstandigheden (bv. wanneer 
de akte en de daarbij behorende tekening de werkelijke toestand van 
het gebouw niet juist weergeven), de machtiging tot wijziging of op
heffing worden verleend op verzoek van iedere appartementseigenaar. 

I4- Het antwerp betreffende de splitsing in appartementsrechten 
dat is opgenomen in Boek 5 nieuw Ned. B.W. heeft over het alge
meen slechts weinig reacties in het leven geroepen. Het Voorlopig 
verslag van de Tweede Kamer over de betreffende titel van Boek 5 is 
daarom uiterst beknopt : men heeft volstaan met het stellen van 
enkele vragen. Daarmee is echter niet gezegd dat oak het onderwerp 
van de splitsing in appartementen als zodanig de belangstelling heeft 
verloren. Na I96o is steeds meer aandacht gegeven aan de vraag welke 
van de twee oplossingen : splitsing in appartementen dan wel op
richting van een cooperatieve fl.atvereniging voor de toekomst de voor
keur client te hebben. Dit leidde in I965 tot een preadvies over de 
cooperatieve fl.atexploitatievereniging van de Amsterdamse notaris 
de Vries. Dit preadvies houdt een vurig pleidooi in voor de toepassing 
van de regeling over splitsing in appartementen (I). Op de Neder
landse notarissen en kandidaat-notarissen maakte dit pleidooi zoveel 
indruk, dat een speciale commissie inzake de cooperatieve fl.atex
ploitatie-verenigingen werd ingesteld, welke commissie een rapport 
samenstelde dat bij brief van I 6 november I 9 67 aan de minister van 
Justitie en zijn collega van Financien werd aangeboden (z). De con
clusies van dat rapport strekken onder meer tot wijziging van de 
appartementenwet in die zin dat splitsing van een gebouw in apparte
menten reeds mogelijk zal zijn voor of tijdens de bouw en dat de eis 

(I) Voor de literatuur over deze vragen na I96o, zie noot (I), biz. 449, alsmede 
noot (3) biz. 450. 

(2) Het rapport is opgenomen in W.P.N.R., 4973· 
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dat in het geval van erfpacht de eigenaar van de erfpachtsgronden 
toestemming tot de splitsing moet geven, komt te vervallen. Voorts 
wijst het rapport op hec verschil tussen de constructie van splitsing in 
appartementen en die van de oprichting van een cooperatieve vereni
ging, hierin bestaande, dat in het laatstgenoemd geval bij overdracht 
van lidmaatschapsrechten - anders dan bij overdracht van apparte
menten - geen registratierecht verschuldigd is en brengt het de 
wens naar voren dat dat verschil wordt weggenomen (I). Tenslotte 
dringt het rapport aan op het verlenen van fiscale faciliteiten bij 
overdracht van het gebouw door een bestaande cooperatieve flatex
ploitatie-vereniging aan haar leden, voorafgaand of gevolgd door een 
splitsing in appartementsrechten, wanneer een en ander wordt vol
tooid binnen een overgangsperiode (2). 

Het hier bedoelde rapport heeft de minister van Justitie aanlei
ding gegeven zich te beraden over de vraag op welke wijze de split
sing in appartementen voor de toekomst geregeld behoort te worden, 
welk beraad heeft geleid tot een geheel nieuw wetsontwerp, waarin 
niet aileen tegemoet wordt gekomen aan de verlangens van het 
notariaat, maar waarin ook tal van andere vragen, die in de praktijk 
naar aanleiding van de splitsing in appartementen gerezen waren, 
tot oplossing worden gebracht. Het spreekt vanzelf dat hierbij zeer 
veel ontleend is aan het Regeringsontwerp voor Boek 5 Ned. B.W., 
maar dit laatste kon niet zonder meer worden overgenomen omdat 
het onderhavige antwerp ingepast diende te worden in het huidige 
Ned. B.W., zodat het begrippenstelsel van het nieuwe Ned. B.W. 
er niet in kon worden gebruikt. Het antwerp is dus in zekere zin 
als een overgangsregeling te beschouwen, die noodzakelijk is omdat 
het waarschijnlijk nog vele jaren zal duren eer het nieuwe Boek 5 
in werking zal treden. Het valt echter te verwachten dat de uiteinde
lijke regeling slechts weinig van de thans voorgestelde zal afwijken. 

I 5. Ik mage thans overgaan tot de bespreking van het bedoelde 
antwerp. Dit bevat 37 artikelen die verdeeld zijn over 4 afdelingen, 
te weten: algemene bepalingen, van de vereniging van eigenaars, van 
de rechten uit verzekeringsovereenkomsten en van wijziging van de 
akte van splitsing en opheffing van de splitsing. Uit Boek 5 van het 
nieuwe Ned. B.W. is overgenomen de constructie van het recht 
van appartement als een bijzonder zakelijk recht. Dit maakte het 
noodzakelijk voor de nieuwe regeling een andere plaats te zoeken 
dan voor de appartementenwet van I95I, welke- zoals hier boven 
reeds is gezegd - bij de eigendom werd ondergebracht. De nieuwe 
artikelen zijn thans geplaatst achter het recht van gebruik en be-

(r) Aan deze wens zal zijn voldaan wanneer het in noot (2) biz. 450, genoemde 
wetsontwerp zal worden aanvaard. 

(2) Dit verzoek wordt vastgeknoopt aan de regeling die tijdelijk gegolden heeft na 
de invoering van de wet van I95I (zie: VoLLMAR - BRuYNs, o.c., blz. 28. 
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woning (het laatste beperkt zakelijke recht v66r het erfrecht) en wel 
in een speciale titel 10 A van het tweede Boek (1). 

Het is natuurlijk niet mogelijk in dit artikel de gehele nieuwe 
wettelijke regeling uitvoerig te bespreken. Ik zal mij daarom be
perken tot de voornaamste wijzigingen die in het nieuwe ontwerp 
worden voorgesteld. 

16. Artikel 875a lid 3 geeft als definitie van appartementsrecht: 
, , Onder appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in de goede
ren die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot 
het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die 
blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk 
geheel te worden gebruikt. Het aandeel kan mede omvatten de be
voegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van de 
bij het gebouw behorende grond". 

Uit de toelichting blijkt dat de gedeelten van het gebouw die 
voor uitsluitend gebruik bestemd zijn, niet een aaneensluitend ge
heel behoeven te vormen (men denke aan een garage of een zolder
kamer). Verder kan ook de bij het gebouw behorende grond in de 
splitsing betrokken worden. Dit kan van groot belang zijn wanneer 
zich bij het gebouw een groot terrein bevindt, ingericht voor tuinen, 
tennisbanen, zwembassins, enz. In Frankrijk wordt in dit verband 
gesproken van enseinoles -iminob1Jiers (art:- 1, tweede lid van de wet 
van 1965) (2). Intussen is het ook mogelijk voor deze ensembles im
mobiliers andere constructies te kiezen. Zo zou men een vereniging 
kunnen oprichten die - al dan niet na eigendomsoverdracht aan de 
betreffende vereniging met het beheer van deze terreinen belast zou 
worden, terwijl het lidmaatschap van deze vereniging ingevolge het 
nieuwe artikel 875f lid 3 aan alle of sommige appartementsrechten 
verbonden zou kunnen worden. 

Van veel belang is verder dat ingevolge artikel 875a laatste lid 
onder gebouw ook wordt begrepen een groep van gebouwen die in 
een splitsing betrokken zijn. Men denke in dit verband aan huisjes 
bestemd voor een verzorgingscomplex, waarbij dikwijls naast een 
aantal afzonderlijke huisjes een gemeenschappelijk recreatiehuis aan
wezig is. Onder de huidige regeling is het twijfelachtig of men in dit 
geval van de bepalingen over splitsing in appartementen gebruik kan 
maken. Gewoonlijk wordt daarom in dergelijke gevallen een coope
ratieve vereniging opgericht met alle bezwaren daaraan verbonden. 

17. Gewoonlijk zal het bij splitsing in appartementsrechten de 
bedoeling zijn dat de gerechtigden zelf als bewoners van de apparte-

(1) Voor de tekst van deze voorgestelde nieuwe Tiende Titel A, zie achteraan dit 
artikel, biz. 467 e.v. 

(2) Zie hierover: JoNAscu, o.c., nr. 37; - GIVERDON, o.c., blz. 89. 



mentswoningen zullen optreden. Er zijn echter tal van omstandig
heden denkbaar, waarbij het voor de gerechtigden wenselijk zal zijn 
de appartementswoning te verhuren. In het thans bestaande standaard
reglement is aan deze mogelijkheid veel aandacht gegeven. Zo is een 
bepaling opgenomen dat de huurder zich bij de aanvang van de huur 
moet verbinden de bepalingen in het reglement, die op het gebruik 
betrekking hebben of op de gebruiker verplichtingen leggen, na te 
Ieven oak dan, indien deze bepalingen na de aanvang van de huur 
tot stand zijn gekomen, tenzij dit te goeder trouw niet van hem kan 
worden gevorderd (r). Verder kan de vergadering van eigenaars te 
allen tijde vorderen, dat de huurder zich zelf jegens de vereniging 
van eigenaars als borg verbindt voor de eigenaar en wel voor de 
richtige nakoming van hetgeen laatstgenoemde ingevolge het regle
ment verschuldigd is of zal worden. Deze borgtocht zal zich echter 
slechts uitstrekken tot verplichtingen van de eigenaar, opeisbaar ge
worden na het tijdstip waarop de vergadering aan de huurder heeft 
aangezegd dat zij van deze bevoegdheid gebruik zal maken. De 
huurder zal verder ingevolge de borgtocht nimmer meer behoeven 
te betalen dan de waarde van het genot van het appartement (2). Op 
deze wijze wordt voorkomen dat een eigenaar die zelf een non-valeur 
is, iemand anders ten koste van de gezamenlijke appartementseige
naars in zijn flat laat wonen. 

Oak in het nieuwe antwerp is met huur rekening gehouden, en 
wel in artikel 875m. Volgens het eerste lid is het in gebruik geven 
van een appartementswoning steeds geoorloofd, tenzij het reglement 
het verbiedt. Verder bepaalt het artikel dat voorschriften van het 
reglement omtrent gebruik, beheer en onderhoud steeds mede van 
toepassing zijn op de gebruiker, terwijl andere bepalingen op de 
huurder van toepassing kunnen worden verklaard. In een na de 
huurovereenkomst tot stand te brengen reglementsbepaling moet de 
huurder, wil de bepaling tegen hem kunnen worden ingeroepen, 
toestemmen, behoudens beroep van iedere eigenaar op de kanton
rechter. Tenslotte wordt de huurder beschermd in geval van op
heffing van de splitsing in zoverre de huur daardoor niet zonder 
meer beeindigd wordt. Degenen die na de opheffing van de splitsing 
tot de daarin betrokken goederen gerechtigd zijn, zijn verplicht de 
verhuur gestand te doen, mits de tijd van de verhuur in overeen
stemming is met het plaatselijk gebruik en de verhuur niet op on
gewone, voor hen bezwarende voorwaarden is geschied (3). 

(r) Deze bepaling geldt voor ieder die het gebruik van het appartement onder een 
andere titel dan die van eigenaar wenst te verkrijgen (artikel 4). 

(z) Artikel 5· 
(3) Deze regeling vertoont enige verwantschap met de bescherming van de huurder 

bij het einde van een vruchtgebruik (art. 864 Ned. B.W., nader uitgewerkt in artikel 
3.8.r6 ontw. Ned. B.W.). 
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r8. Het behoeft nauwelijks gezegd te worden dat het samen
brengen van woningen in een gebouw het grate nadeel heeft, dat de 
bewoners in veel sterkere mate van elkaars gedrag afhankelijk zijn 
dan met bewoners van eengezinswoningen het geval is. Laatstge
noemden kunnen onderling contact, indien zij daar geen behoefte 
aan hebben, doorgaans geheel vermijden. Bij de bewoners van flat
woningen, die grate gedeelten van het gebouw in gemeenschappelijk 
gebruik hebben, is dit te enen male uitgesloten. Dit heeft er toe ge
leid dat men van het begin af aan gezocht heeft naar een mogelijk
heid voor de bewoners om een zeker toezicht uit te oefenen ten einde 
te voorkomen dat ongewenste personen, die de reputatie van het 
flatgebouw zouden kunnen schaden, daarin zouden worden toege
laten (welstandsbepalingen en andere bepalingen die leiden tot beperking 
in het gebruik van de appartementswoningen). Het standaardreglement 
kent daarom een bepaling, die enerzijds voorop stelt dat ieder der 
eigenaars gerechtigd is zijn recht te vervreemden of te bezwaren 
zonder toestemming van de andere eigenaars of van de vergadering, 
maar anderzijds de eigenaar de verplichting oplegt om alvorens zijn 
flat zelf in gebruik te nemen, dan wel een ander als gebruiker van 
de flat toe te laten, toestemming van de vergadering van eigenaars 
te vragen, terwijl iemand die zonder vermelde toestemming van de 
flat gebruik maakt, de toegang tot de gemeenschappelijke gedeelten 
kan worden ontzegd en kan worden genoodzaakt de flat te ontrui
men (r). 

De rechtsgeldigheid van dergelijke bepalingen is onder het 
huidige recht wel eens in twijfel getrokken (2). Zij kunnen oak 
leiden tot zeer onverkwikkelijke situaties, bv. wanneer uitsluitend 
op grand van een ongerechtvaardigd standsgevoel of in verband met 
rassendiscriminatie iemand de toegang tot de flat geweigerd wordt. 
Maar aan de andere kant zou het oak weer minder wenselijk zijn, 
wanneer er in het geheel geen toezicht op de toekomstige bewoners 
zou kunnen worden uitgeoefend. Het antwerp kiest daarom een op
lossing volgens welke de rechtsgeldigheid van dergelijke bepalingen 
in beginsel wordt erkend (art. 875f, laatste lid, laatste zin). Maar om 
te voorkomen dat iemand door de eigenaars op onredelijke gronden 
zou worden geweigerd, is tevens bepaald, dat de ontzegging van het 
gebruik slechts kan geschieden om nader in het reglement aange
geven gewichtige redenen, en wel uitsluitend krachtens besluit van 
de vergadering van eigenaars. Dit impliceert, dat wanneer een eige
naar krachtens besluit van de vergadering niet tot het gebruik van 
zijn flat wordt toegelaten, hij ingevolge artikel 876c steeds in· be-

( r) Zie de artikelen 3 en 6. 
(2) Zie : BoUWER, W.P.N.R., 4322 en 4338; - hiertegen: BEEKHurs, W.P.N.R., 

4327· 



roep kan gaan bij de kantonrechter, die uiteindelijk de redenen van 
weigering kan toetsen. Deze mogelijkheid van beroep kan niet bij 
reglement worden uitgesloten. 

Soortgelijke problemen doen zich voor wanneer de appartements
eigenaars tegen een hunner willen optreden omdat hij zijn verplich
tingen als appartementseigenaar niet naleeft of zich aan onbehoorlijk 
gedrag schuldig maakt. Het Zwitserse recht kent voor dit geval de 
mogelijkheid het recht van de nalatige eigenaar krachtens rechter
lijke machtiging publiekelijk te doen verkopen (I). Zover is men 
in Nederland echter niet willen gaan: artikel 7 van het standaard
reglement volstaat met een regeling volgens welke na voorafgaande 
waarschuwing de vergadering kan besluiten tot ontzegging van het 
gebruik van de appartementswoning door de boosdoener (2). Ook 
deze regeling wordt gesanctioneerd door het bovengenoemde artikel 
876c, terwijl verder steeds beroep van een besluit van de vergadering 
van eigenaars op de kantonrechter gewaarborgd is. 

I9. Hierboven kwam reeds ter sprake de mogelijkheid dat het 
in appartementsrechten te splitsen gebouw geplaatst is op in erfpacht 
of opstal uitgegeven grand. De regeling van Boek 5 antwerp Ned. 
B.W. te dien aanzien is in het nieuwe antwerp grotendeels overge
nomen. Voor splitsing in dit geval zal dus voor de toekomst niet 
langer de toestemming van de grondeigenaar noodzakelijk zijn (3). 
In twee opzichten gaat het nieuwe antwerp echter verder. In de 
eerste plaats bepaalt artikel 875i lid I dat de canon of retributie die 
na de splitsing opeisbaar wordt, van rechtswege over de apparte
mentsrechten verdeeld zal zijn, zodat de appartementseigenaars aan
sprakelijk zijn hetzij voor gelijke delen, hetzij voor verschillende 
delen zoals aangegeven in de akte van splitsing. Voor de verdeling 
van de canon of retributie over de appartementsrechten is- anders 
dan volgens artikel 5.IO.I.8 ontw. Ned. B.W. - de tussenkomst 
van de rechter dus niet vereist. Men achtte deze eis niet noodzake
lijk omdat de grondeigenaar toch in ieder geval het recht heeft de 
canon voor het geheel te verhalen op de vereniging van eigenaars. 
In de tweede plaats geeft artikel 87 5j thans een speciale regeling 
over vervallenverklaring van de erfpacht. Is gedurende vijf jaren 
het voor een appartementsrecht verschuldigde deel van de canon 
onbetaald gebleven, dan kan de grondeigenaar vervallenverklaring 

(1) JoNAscu, o.c., nr. 20; - artikel 649b Z.G.B. 
( 2) Zie artikel 7. 
(3) De mogelijkheid bestaat echter dat de erfpachtsvoorwaarden de noodzakelijk

heid van toestemming van de grondeigenaar uitdrukkelijk voorschrijven. Het ontwerp is 
niet zo ver willen gaan dergelijke bepalingen voor nietig te verklaren en houdt bovendien 
een uitvoerige overgangsregeling in, waarin met bestaande rechten van grondeigenaars 
wordt rekening gehouden (artikel III lid 3). 
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van het appartementsrecht vorderen, waarna het recht op de grond
eigenaar overgaat (I). 

20. In het huidige recht is na splitsing in appartementen een 
ondersplitsing dus slechts mogelijk door middel van wijziging van de 
akte van splitsing, waarvoor in beginsel toestemming van alle apparte
mentseigenaars nodig is (2). In de praktijk bestaat aan deze mogelijk
heid van ondersplitsing soms behoefte. Het komt nl. nog al eens voor 
dat van een groot flatgebouw de benedenlaag bestaat uit winkelruimte, 
terwijl daarboven appartementswoningen zijn gebouwd. Het kan dan 
van belang zijn de splitsing zodanig tot stand te brengen, dat de 
winkelruimte als een appartementsrecht geldt en de gezamenlijke 
appartementswoningen als een ander appartement. Dit laatste recht 
kan dan verder worden gesplitst, indien het niet aan een cooperatieve 
flatvereniging wordt toegewezen waardoor ondersplitsing kan worden 
vermeden. 

Het nieuwe ontwerp houdt thans een bepaling in dat een apparte
mentsrecht op zijn beurt voor splitsing in appartementsrechten vat
baar is en dat een appartementseigenaar tot ondersplitsing bevoegd 
is voorzover in de akte van splitsing niet anders is bepaald (art. 875a 
lid 2). In tegenstelling tot de huidige wet zal als regel voor de onder
splitsing dus niet langer de toestemming van alle eigenaars vereist 
ZlJn. 

2 I. Voor het huidige recht wordt algemeen aangenomen dat 
geen splitsing in appartementen mogelijk is voordat het gebouw is vol
tooid; er kan m.a.w. aileen worden gesplitst, nadat het te splitsen 
gebouw gereed is gekomen (3). Deze eis brengt mee dat het gebouw 
op het tijdstip van de splitsing in zodanige staat moet verkeren dat 
het voor splitsing vatbaar is, d.w.z. het moet zodanig zijn ingedeeld 
dat aan ieder appartement een ruimte verbonden is die bestemd is 
voor prive-gebruik. 

In de praktijk heeft dit vereiste tot ernstige moeilijkheden ge
leid. In de eerste plaats rijst de vraag op welk tijdstip een gebouw 
geacht kan worden genoegzaam voltooid te zijn. Mochten partijen 
willen overgaan tot splitsing van een gebouw dat van binnen nog 
niet geheel is afgewerkt, dan moet de notaris die de akte van splitsing 
moet verlijden, een oordeel vellen over de vraag of het gebouw aan 
de door de wet gestelde eis voldoet en de wet zelf geeft hiervoor 
geen enkel criterium. In de tweede plaats ontstaan er voor de toe-

(x) Of onder het huidige recht vervallenverklaring gevorderd kan worden indien 
een appartementseigenaar nalatig is de canon of een gedeelte daarvan te voldoen, is een 
omstreden vraag (zie : AssER - . BEEKHUis, Bijzonder dee!, biz. I 29 en de daar genoemde 
literatuur). 

(2) Zie: AssER - BEEKHUis, Bijzonder dee!, biz. 102. 
(3) AssER - BEEKHUis, Bijzonder dee!, biz. 85; - VoLLMAR - BRUYNs, biz. 20. 



komstige eigenaars problemen in de tijd dat bet gebouw nog in aan
bouw is. Kredietverlening op de appartementen zal dan niet mogelijk 
zijn, want deze bestaan nog niet. Het ontwerp heeft daarom in artikel 
875b bet voorbeeld gevolgd van de Belgische wetgever die reeds in 
1924 een wijziging aanbracht in de hypothecaire wet inhoudende dat 
ook nog te bouwen etages en etagewoningen voor belasting met 
hypotheek vatbaar zijn (art. 5 wet 1924) (1). Intussen verschilt bet 
ontwerp in zoverre van de Belgische regeling, dat ook in geval van 
splitsing van een nog niet bestaand gebouw in ieder geval aan de 
akte van splitsing een tekening moet worden gehecht waarop de 
toekomstige appartementswoningen en de gemeenschappelijke ge
deelten van bet gebouw zijn afgebeeld, terwijl de splitsing slechts 
geldig is indien de akte is overgeschreven in de openbare registers. 
Verder is bepaald dat de appartementseigenaars jegens elkaar ver
plicht zijn de bouw en de inrichting van bet gebouw en de daarbij 
behorende grond tot stand te brengen en in stand te houden in over
eenstemming met bet daaromtrent in de akte en de daarbij behoren
de tekening overeengekomene (art. 875c). Mocht men tijdens de 
bouw besluiten tot een andere indeling van bet gebouw, dan zai hier
voor wijziging van de akte van splitsing noodzakelijk zijn, voor welke 
wijziging de hypotheekhouders hun toestemming moeten geven. 
Zou men bet gebouw voltooien op een wijze die afwijkt van de teke
ning dan zal ieder wiens toestemming voor de wijziging van de akte 
vereist is, van de kantonrechter een bevel kunnen uitlokken, dat de 
akte in overeenstemming wordt gebracht met de bestaande toestand 
of zelfs dat de splitsing wordt opgeheven. Ook kan wijziging of ophef
fing van de splitsing gevraagd worden, wanneer de voltooiing van bet 
gebouw binnen een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag 
van overschrijving van de akte van splitsing nog niet heeft plaatsge
vonden (art. 876q). Mocht de splitsing in genoemde gevallen worden 
opgeheven dan gaan de hypotheken hierdoor niet te niet, maar zij 
gaan rusten op het aandeel van de gewezen appartementseigenaar in 
de goederen die in de splitsing betrokken waren (art. 876s). 

22. Het is duidelijk dat indien de appartementswoningen waar
in een fl.atgebouw is verdeeld, aan verschillende personen toebehoren, 
tussen hen een bijzondere vorm van gemeenschap bestaat. Deze ge
meenschap kan niet behoorlijk functioneren zonder een zekere duur
zame organisatie waardoor de eigenaars hun gemeeiischappelijke be
langen geldend kunnen maken. Waar deze organisatie de karakter
trekken vertoont van een vereniging, stond de wetgever in 1951 voor 
de vraag hoe deze vereniging in bet Nederlands verenigingsrecht zou 
moeten worden ingepast, met name of aan de vereniging van eigenaars 
rechtspersoonlijkheid zou moeten worden toegekend. 

(1) Zie: LIMPENs, o.c., biz. 188. 



In I 9 5 I heeft men ook in dit opzicht een zekere vrijheid willen 
laten aan de eigenaars. Rechtspersoonlijkheid vooronderstelt het be
zit van een eigen vermogen van de vereniging en dit zal bij kleinere 
gemeenschappen (bv. wanneer het gaat om splitsing van een hoven
en benedenhuis) gewoonlijk ontbreken. In dergelijke gevallen zou 
- naar de toenmaals geldende opvattingen - de vorm waarin de 
eigenaars georganiseerd zouden zijn, kunnen worden overgelaten 
aan het reglement, met dien verstande dat het beheer en het toezicht 
op de gemeenschappelijke gedeelten bij de vergadering van eigenaars 
zou moeten berusten. Met het oog op grotere flatgebouwen kent de 
wet daarnaast echter de mogelijkheid eei:l rechtspersoonlijkheid be
zittende vereniging in het leven te roepen, mits aan bepaalde eisen 
is voldaan (I). 

In de praktijk heeft deze dualistische regeling echter niet goed 
voldaan. Ook bij kleinere gemeenschappen bestaat behoefte aan de 
toepasselijkheid van het standaard-reglement, dat geheel gebouwd 
is op de vooronderstelling dat er tussen de eigenaars een vereniging 
met rechtspersoonlijkheid bestaat. Bovendien geldt ook in het geval 
dat geen vereniging is opgericht, dat de zeggenschap over de ge
meenschappelijke gedeelten berust bij de vergadering van eigenaars, 
maar deze vergadering hangt enigszins in de lucht, wanneer men 
haar niet het karakter kan geven van orgaan van de vereniging (2). 
In het nieuwe antwerp wordt daarom voor allegevallen de oprichting 
van een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging verplicht ge
steld, waardoor een meer uniforme regeling is verkregen (3 ). Hier
op was tevoren reeds aangedrongen door de notariele Broederschap
pen (4). Het bezwaar dat een vereniging bij kleinere gemeenschap
pen van twee of drie personen misschien wat zwaar is, heeft men 
dus niet als doorslaggevend beschouwd. Wel is een bepaling opge
nomen dat ingeval de splitsing tot stand is gebracht door een ge
rechtigde, de vereniging eerst ontstaat zodra de appartementsrechten 
aan verschillende personen toebehoren (art. 876 laatste lid). De be
staande wet bereikt het zelfde resultaat door de bepaling dat bij 
splitsing door een gerechtigde het reglement eerst in werking treedt 
nadat tenminste een der appartementen is vervreemd (art. 638g 
laatste lid). Deze bepaling gaat echter iets te ver. In het geval dat er 
slechts een eigenaar is, kunnen de bepalingen van het reglement, 
die niet betrekking hebben op de oprichting van een vereniging, 
maar op het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten, wel 
degelijk van belang zijn bv. in geval van vruchtgebruik of huur van 
een van de appartementen. 

(1) Zie hierboven, nr. 4, blz. 445· 
(2) Zie: BLOEMBERGEN, W.P.N.R., 4647. 
(3) Aldus oak de Franse wet van 1965, artikel 14. 
(4) W.P.N.R., 4565. 



Een tweede belangrijke wijziging die men in verband met de 
vereniging heeft aangebracht, betreft haar doelstelling. De huidige 
wet bevat - zoals hierboven reeds werd opgemerkt - een bepaling 
volgens welke de vereniging van eigenaars slechts rechtspersoonlijk
heid bezit, indien zij uitsluitend ten doel heeft het voeren van beheer 
over het gebouw. In de praktijk is gebleken dat deze omschrijving 
te eng is. In ieder geval zal men tot het doel toch ook moeten rekenen 
het beheren van de grond die bij het gebouw behoort, alsmede van 
de geldmiddelen die door de eigenaars bijeengebracht worden voor 
onderhoud van het gebouw en eventuele vervanging van onder
delen daarvan (I). In het antwerp van Boek 5 nieuw Ned. B.W. 
wordt daarom als eis gesteld dat de vereniging uitsluitend ten doel 
heeft het voeren van beheer over de gemeenschap (art. 5.I0.1.5 lid 2 
sub a). Maar zelfs in deze vorm gaat het vereiste nog te ver. Betreft 
het zgn. verzorgingsflats, dan client het mogelijk te zijn dat de ver
eniging zich ook met andere gemeenschappelijke belangen van de 
eigenaars bezighoudt, zoals het voorzien in huishoudelijke hulp, het 
verschaffen van maaltijden, enz. Wij zagen reeds dat men onder 
de huidige wetgeving er wel toe overgaat in dergelijke gevallen naast 
de vereniging van eigenaars een zelfstandige cooperatieve vereniging 
in het Ieven te roepen, die zich met de verzorging bezighoudt (2). 
Dit leidt echter tot gewrongen constructies en om deze overbodig 
te maken volstaat het nieuwe artikel 875 lid I sub e met als doel van 
de vereniging van eigenaars te stellen : het behartigen van de ge
meenschappelijke belangen van de eigenaars. 

Aan de andere kant heeft het antwerp ook rekening gehouden 
met de mogelijkheid, dat het onder bepaalde omstandigheden toch 
wenselijk kan zijn dat er naast de vereniging van eigenaars nog een 
andere zelfstandige vereniging bestaat, bv. in die gevallen waarin 
tot de bewoners van het huis ook huurders behoren, wier belangen 
door de vereniging verzorgd moeten worden. In verband hiermee is 
in artikel 875f lid 3 bepaald dat het reglement een regeling in kan 
houden, krachtens welke aan alle of bepaalde appartementsrechten 
mede verbonden is het lidmaatschap van een andere, nader in het 
reglement omschreven vereniging, voorzover dit lidmaatschap in 
overeenstemming is met de statuten van deze vereniging. Evenals 
het geval is met het lidmaatschap van de vereniging van eigenaars 
dat kwalitatief bepaald wordt door het zijn van appartementseigenaar, 
zal het lidmaatschap van de hier bedoelde verenigingen dus een 
kwalitatief karakter kunnen hebben. Op zich zelf betekent dit geen 
inbreuk op het bestaande recht : bij de voorbereiding van artikel 
2.2.1.10 nieuw Ned. B.W. is reeds gewezen op het bestaan van 

(1) Zie: AssER - BEEKHUIS, Bijzonder dee!, biz. 116; - VoLLMAR- BRUYNs, o.c., 
biz. 59· 

(2) Zie noot (3), biz. 450. 



kwalitatieve lidmaatschappen. Dit heeft er toe geleid dat de aanvan
kelijk voorgestelde bepaling : ,het lidmaatschap van de vereniging 
is persoonlijk" bij amendement gewijzigd is door de toevoeging 
,tenzij de statuten anders bepalen" (I). Maar het bijzondere van de 
regeling vervat in artikel 875f lid 3 is, dat de kwalitatieve lidmaat
schappen verbonden aan een appartementsrecht, moeten blijken uit 
het reglement, zodat ze gekend kunnen worden uit de openbare re
gisters (art. 875d en e). 

23. De constructie van de vereniging van appartementseige
naars als rechtspersoon brengt niet mee dat de schulden die door de 
administrateur als vertegenwoordiger van de vereniging worden 
aangegaan, niet op de eigenaars zelf verhaald kunnen worden. V eelal 
zal het immers voorkomen dat de vereniging zelf slechts een gering 
vermogen heeft. Daarom heeft ook de wet van I95I reeds bepaald 
dat voor de schulden van de vereniging zij, die eigenaar waren ten 
tijde van het ontstaan van de schuld, persoonlijk aansprakelijk zijn 
en wei ieder voor een in de in het reglement aangegeven deel (art. 
638n lid 2). Deze bepaling is in het antwerp vrijwel onveranderd 
overgenomen (art. 875g laatste lid). 

Er kunnen echter , ook schulden ontstaan waarvoor de apparte
mentseigenaars gezamenlijk aansprakelijk zijn, zonder dat mente doen 
heeft niet vetenigingsschulden.- Men clenke aan het geval dat schade 
ontstaat door instorting van het gebouw, in welk geval de gezamen
lijke eigenaars uit hoofde van artikel 1405 B.W. aansprakelijk zijn (2). 
Met het oog op dergelijke gevallen is in artikel 875g vierde lid be
paald dat de vereniging voor dergelijke schulden eveneens aanspra
kelijk is, hetgeen dus neerkomt op een uitbreiding van de verenigings
schulden. Ook deze regeling is niet nieuw, maar overgenomen van 
artikel 638n lid I B.W. 

24. In de huidige wet ontbreekt een regeling omtrent erfdienst
baarheden die voor of na de splitsing in appartementen bevestigd of 
bedongen worden. Waar in de praktijk de vraag gerezen was of een 
appartementseigenaar een erfdienstbaarheid kan bedingen voor of 
vestigen op het gedeelte dat voor prive-gebruik bestemd is, heeft 
men het nodig geoordeeld in artikel 5.6.Ioa van het ontw. Ned. B.W. 
een regeling op te nemen, krachtens welke zowel ten bate als ten 
laste van het prive-gedeelte een erfdienstbaarheid kan worden ge
vestigd. Deze regeling is overgenomen in het ontwerp, maar tegelijk 
heeft men enkele andere vragen betreffende erfdienstbaarheden ge
regeld. Wanneer het gaat om erfdienstbaarheden die reeds ten tijde 

(1) Zie: Parlementaire geschiedenis van het nieuwe B. W., Boek 2, biz. 386 e.v. 
(2) Zie: HoFMANN - DRION - WIERSMA, Nederlands verbintenissenrecht, biz. 268, 

noot (6). 



van het verlijden van de akte van splitsing bestonden, blijven deze 
onveranderd voortbestaan (art. 875h lid 3). Erfdienstbaarheden die 
gevestigd worden na de totstandkoming van de splitsing op gemeen
schappelijke gedeelten van het gebouw, kunnen slechts met mede
werking van de gezamelijke eigenaars verleend worden (art. 875k 
lid 4). Op deze wijze heeft men een sluitende regeling verkregen. 

25. Hoewel de bepalingen over de wijziging van de akte van 
splitsing en opheffing van de splitsing zijn overgenomen uit het ant
werp Boek 5, zijn zij tach geheel opnieuw gegroepeerd en zo nodig 
aangevuld. 

Bij de wijziging van de akte van splitsing moet onderscheid ge
maakt worden tussen drie gevallen : 

a) in de eerste plaats kunnen de eigenaars het wenselijk achten 
tot vergroting of verkleining over te gaan van het complex van per
eden dat in de splitsing is betrokken. Gewoonlijk zal dit leiden tot 
een gehele vernieuwing van de akte van splitsing (I) en in ieder ge
val zal een nieuwe tekening gemaakt moeten worden waarin de om
grenzing van de gemeenschappelijke gedeelten en de prive-gedeelten 
Is aangegeven ; 

b) in de tweede plaats is mogelijk dat de eigenaars verandering 
willen brengen in de constructie of indeling van het gebouw. Het is 
bv. denkbaar dat de eigenaars het voor prive-gebruik bestemde ge
deelte van het gebouw zouden willen vergroten of verkleinen ten 
koste van de gemeenschappelijke gedeelten. Oak zouden zij kunnen 
besluiten een nieuwe verdieping op het gebouw te plaatsen. In het 
laatste geval berust de beslissing niet bij de eigenaars van de hoogste 
etage, maar allen moeten tot de verhoging hun toestemming geven 
en wel door een wijziging van de akte van splitsing, waartoe evenals 
in het vorige geval een nieuwe tekening nodig is (2); 

c) In de derde plaats kan de voorgenomen wijziging uitsluitend 
betrekking hebben op de inhoud van het reglement, in welk laatste 
geval een nieuwe tekening uiteraard overbodig is. 

De hierboven gemaakte onderscheiding is behalve voor de vraag 
of een nieuwe tekening noodzakelijk is, oak van belang omdat volgens 
het antwerp voor de wijzigingen bedoeld onder a) en b) niet vol
doende is medewerking van aile appartementseigenaars en toestem
ming van hen die een zakelijk recht op een appartementsrecht heb
ben (met uitzondering van gerechtigden tot een erfdienstbaarheid), 
maar oak van eventuele beslagleggers (art. 876I lid I en 2). In het 

(1) Niet altijd; men denke aan het geval dat een klein stukje van het bij het gebouw 
behorende terrein verkocht wordt ten behoeve van de aanleg van een weg. 

(2) Zie : AEBY, o.c., biz. 240, alsmede de Franse wet van 1965, artikel 3 en 35· 



geval onder c) is toestemming van de beslagleggers daarentegen niet 
nodig. De reden van dit verschil is natuudijk, dat de rechten van de 
beslagleggers bij wijzigingen als bedoeld onder a) en b) veel meer 
in het gedrang kunnen komen dan wanneer het enkel gaat om een 
reglementswijziging. Het moet niet mogelijk zijn dat door beslag op 
een appartementsrecht de beslaglegger de totstandkoming van een 
reglementswijziging kan verhinderen, omdat de beslaglegger bij een 
wijziging van de daarin geregelde rechten en verplichtingen van de 
appartementseigenaars onderling slechts weinig betrokken is (r). 

Evenals de huidige wet bevat het antwerp een regeling om te 
voorkomen dat een appartementseigenaar of zakelijk gerechtigde op 
onredelijke gronden een wijziging van de akte van splitsing kan 
tegenhouden. De toestemming van de weigerachtige kan nl. ver
vangen worden door die van de kantonrechter, maar alleen wanneer 
het verzoek hiertoe gedaan wordt door een of meer appartements
eigenaars aan wie tenminste de helft van het aantal stemmen in de 
vergadering van eigenaars toekomt (art. 876m.). Slechts wanneer de 
wijziging uitsluitend strekt tot de verandering van de onderlinge be
grenzing van prive-gedeelten kan de kantonrechter toestemming 
geven op verzoek van de bij die gedeelten betrokken appartements
eigenaars, ook al beschikken deze niet over het benodigd aantal 
stemmen. 

Wat de opheffing van de splitsing betreft maakt het antwerp 
onderscheid tussen opheffing van rechtswege en opheffing door de 
appartementseigenaars. Het eerste vindt plaats bij beeindiging van 
een in de splitsing betrokken recht van erfpacht of opstal of bij ont
eigening, in beide gevallen wanneer geen andere onroerende goederen 
in de splitsing betrokken zijn (art. 876p lid r). 

Opheffing door de eigenaars client te geschieden bij notariele 
akte, die moet worden overgeschreven in de openbare registers. Ook 
voor opheffing met onderling goedvinden is toestemming nodig van 
hen die een zakelijk recht op een appartementsrecht hebben en van 
de beslagleggers, terwijl in geval van weigering van toestemming of 
van medewerking de tussenkomst van de kantonrechter kan worden 
ingeroepen (art. 876p lid 2). 

Nieuw is de regeling van art. 876q en 876r, inhoudende dat 
onder bepaalde omstandigheden de kantonrechter op verzoek van 
een eigenaar of zakelijk gerechtigde wijziging van de akte van split
sing of opheffing van de splitsing kan bevelen. 

De voornaamste van de hier bedoelde omstandigheden zijn dat 
de akte van splitsing niet aan de wettelijke vereisten voldoet, dat de 
bouw of inrichting van het gebouw niet of niet meer beantwoordt 

(r) De beslaglegger kan uiteraard onder bepaalde voorwaarden de nietigverklaring 
van de wijziging van het reglement vorderen met een beroep op de Pauliana. 



aan de omschrijving in de akte van splitsing en de tekening, en ten
slotte het geval dat het gebouw ernstig is beschadigd of geheel of 
gedeeltelijk is gesloopt zonder dat herstel binnen redelijke tijd te 
verwachten is. De kantonrechter heeft in deze gevallen een grote 
mate van vrijheid doordat hij aan de toewijzing van het verzoek voor
waarden kan verbinden. Tenslotte regelt artikel 876r op welke wijze 
het bevel van de kantonrechter ten uitvoer kan worden gebracht. 

26. Ik hoop in het bovenstaande de lezer een indruk te hebben 
gegeven van de ontwikkeling die na de tweede wereldoorlog in Ne
derland met betrekking tot appartementswoningen heeft plaats ge
had. Mocht men in Belgie nog eens besluiten tot een wijziging van 
de wet van 1924 - waartoe in de laatste tijd wei aandrang wordt 
uitgeoefend (1)- dan zal men misschien mede van het Nederlandse 
antwerp profijt kunnen trekken. 

Tekst van de nieuwe Tiende Titel A, Van appartementsrechten, in het Ned. B.W. 
in te voegen (ontwerp van wet van 27 oktober 1970, zitting 1970-71 - 10.987). 

TIENDE TITEL A 

Van appartementsrechten 

EERSTE AFDELING 

Algemene bepalingen 

Artikel 875a. Een eigenaar, erfpachter of opstaller is bevoegd zijn recht op een 
gebouw met toebehoren en op de daarbij behorende grand met toebehoren te splitsen 
in appartementsrechten. 

Een appartementsrecht is op zijn beurt voor splitsing in appartementsrechten vat
baar. Een appartementseigenaar is hiertoe bevoegd, voor zover in de akte van splitsing 
niet anders is bepaald. 

Onder appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in de goederen die in de split
sing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde 
gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als af
zonderlijk geheel te worden gebruikt. Het aandeel kan mede omvatten de bevoegdheid 
tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van de bij het gebouw behorende 
grand. 

Onder appartementseigenaar wordt verstaan de gerechtigde tot een appartements
recht. 

Onder .gebouw wordt in deze titel mede verstaan een groep van gebouwen die in 
een splitsing zijn betrokken. . 

Artikel 875b. Een eigenaar, erfpachter of opstaller is bevoegd in verband met een 
door hem beoogde stichting of gewijzigde inrichting van een gebouw zijn recht op het 
gebouw met toebehoren en de daarbij behorende grond met toebehoren te splitsen in 
appartementsrechten. Ook in geval van zodanige splitsing ontstaan de appartements
rechten op het tijdstip van overschrijving van de akte van splitsing. 

(r) Zie het artikel van LrMPENs, genoemd in noot (2), biz. 443· 



Artikel 875c. De appartementseigenaars zijn jegens elkander verplicht de bouw en 
de inrichting van het gebouw en de daarbij behorende grond tot stand te brengen en in 
stand te houden in overeensternming met het daaromtrent in de akte van splitsing be
paalde. 

De rechter kan de uitspraak op een vordering, gegrond op het vorige lid, aanhouden 
wanneer een op artikel 876q, eerste lid onder c, d of h, gegrond verzoek aanhangig is. 

Artikel 875d. De splitsing geschiedt door een daartoe bestemde notariele akte, ge
volgd door overschrijving van die akte in de openbare registers. 

Aan de minuut van de akte van splitsing wordt een tekening gehecht, aangevende 
de begrenzing van de onderscheidene gedeelten van het gebouw en de grond, die bestemd 
zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt en waarvan volgens de akte het uitsluitend 
gebruik in een appartementsrecht zal zijn begrepen. De vereisten waaraan de tekening 
moet voldoen, worden nader geregeld bij algemene maatregel van bestuur. 

Bij de aanbieding ter overschrijving van de akte moet een duplicaat van de tekening 
worden overgelegd. 

Waar in de bepalingen van deze titel wordt gesproken van de akte van splitsing, is 
hieronder de tekening begrepen, tenzij uit de bepaling het tegendeel blijkt. 

Artikel 875e. De akte van splitsing moet inhouden: 

a. de vermelding van de plaatselijke Jigging van het gebouw dat wordt gesplitst, alsmede 
de kadastrale aanduiding van de percelen die in de splitsing worden betrokken; 

b. een nauwkeurige omschrijving van de gedeelten van de onroerende zaken die bestemd 
zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, welke omschrijving kan plaats 
vinden door verwijzing naar de in artikel 875d, tweede lid, bedoelde tekening, alsmede 
de vermelding voor elk dier gedeelten, tot welk appartementsrecht de bevoegdheid 
tot gebruik daarvan behoort; 

c. de kadastrale aanduiding van de appartementsrechten overeenkomstig bij algemene 
maatregel van bestuur te stellen regelen en de vermelding van de appartementseige
naar; 

d. een reglement, waartoe geacht worden te behoren de bepalingen van een nauwkeurig 
aangeduid, in de openbare registers overgeschreven modelreglement, voor zover daar
naar in de akte verwezen is. 

De inhoud van de akte van splitsing is mede verbindend voor de rechtverkrijgenden 
van hen die de splitsing hebben tot stand gebracht. 

Artikel 875f. Het reglement moet inhouden: 

a. welke schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars 
komen; 

b. een regeling omtrent een jaarlijks op te stellen exploitatierekening, lopende over het 
voorafgaande kalenderjaar, en de door de appartementseigenaars te storten bijdragen; 

c. een regeling omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gedeelten die 
niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt; 

d. door wiens zorg en tegen welke gevaren het gebouw ten behoeve van de gezamenlijke 
appartementseigenaars moet worden verzekerd; 

e. de oprichting van een vereniging van eigenaars, die ten doe! heeft het behartigen van 
gemeenschappelijke belangen van de appartementseigena~rs, en de statuten van de 
vereniging. 

De statuten van de vereniging van eigenaars moeten bevatten haar naam, haar doe!, 
de bepaling van het aantal stemmen dat ieder der appartementseigenaars in hun verga
dering kan uitbrengen, alsmede een regeling omtrent door hen periodiek, ten minste 
jaarlijks, aan de vereniging verschuldigde bijdragen. De naam van de vereniging moet 
aanvangen met de woorden : , Vereniging van Eigenaars", hetzij voluit geschreven, het
zij afgekort tot ,V. v. E.", en voorts melding maken van de plaatselijke Jigging van het 
gebouw. 

Het reglement kan een regeling inhouden, krachtens welke aan alle of bepaalde appar
tementsrechten mede verbonden is het lidmaatschap van een andere, nader in het regle
ment omschreven vereniging, voor zover dit lidmaatschap in overeenstemming is met de 
statuten van die vereniging. 



Het reglement kan inhouden een regeling omtrent het gebruik, het beheer en het 
onderhoud van de gedeelten die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden ge
bruikt. Een zodanige regeling kan inhouden dat de vergadering van eigenaars bevoegd 
is een appartementseigenaar of degene die zijn rechten uitoefent, om nader in het regle
ment aangegeven gewichtige redenen het gebruik van deze gedeelten te ontzeggen. 

Artikel 875g. De aandelen die door de splitsing in appartementsrechten ontstaan, 
zijn gelijk, tenzij bij de akte van splitsing een andere verhouding is bepaald. 

In de schulden en kosten die ingevolge de wet of het reglement voor rekening van de 
gezamenlijke appartementseigenaars komen, moeten zij onderling en jegens de vereniging 
van eigenaars voor elk appartementsrecht een gelijk dee! bijdragen, tenzij daarvoor bij 
het reglement een andere verhouding is bepaald. 

Indien de appartementseigenaars voor een in het vorige lid genoemde schuld jegens 
de schuldeiser gezamenlijk aansprakelijk zijn en de verschuldigde prestatie deelbaar is, 
zijn zij ieder verbonden voor een dee!, in de verhouding bedoeld in het vorige lid. 

lndien de appartementseigenaars voor een in het tweede lid genoemde schuld geza
menlijk aansprakelijk zijn, is de vereniging voor die schuld eveneens aansprakelijk. 

Voor de schulden der vereniging zijn zij die appartementsei),enaar waren ten tijde van 
het ontstaan van de schuld, jegens de schuldeiser gezamenlijk aansprakelijk, ieder voor 
een dee! in de verhouding bedoeld in het tweede lid. 

Artikel 875h. Rust op het ogenblik van de overschrijving van de akte van splitsing 
een hypotheek, een grondrente, een beslag of een voorrecht op aile in de splitsing betrok
ken registergoederen en voor aile desbetreffende kadastrale percelen in hun geheel, dan 
rust dit verband of voorrecht van dat ogenblik af op elk der appartementsrechten voor 
de gehele schuld. 

Rust op het ogenblik van de overschrijving van de akte van splitsing een hypotheek, 
een grondrente, een beslag of een voorrecht op slechts een dee! van de registergoederen 
of niet voor aile kadastrale percelen in hun geheel, dan blijft de bevoegdheid tot uitwin
ning van dat dee! ondanks de splitsing bestaan; door de uitwinning wordt met betrekking 
tot dat dee! de splitsing beeindigd. 

Een recht van erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning 
dat op het ogenblik van de overschrijving van de alcte van splitsing rust op de register
goederen of een dee! daarvan, bestaat daarna ongewijzigd voort. 

Artikel 875i. Wanneer een recht van erfpacht of opstal in de splitsing wordt be
trokken, wordt de canon of retributie die daarna verschijnt, over de appartementsrechten 
verdeeld in een verhouding als bedoeld in artikel 875g, tweede lid. 

De verplichting tot voldoening van de canon of retributie wordt voor de toepassing 
van artikel 875g aangemerkt als een voor rekening van de gezamenlijke appartements
eigenaars komende deelbare schuld waarvoor zij jegens de grondeigenaar gezamenlijk 
aansprakelijk zijn. 

Artikel B7sj. Krachtens artikel 780, tweede lid, kan vervallenverklaring van een 
recht van erfpacht dat in de splitsing betrokken is, slechts worden uitgesproken wanneer 
gedurende de in die bepaling genoemde tijd de gehele canon onbetaald gebleven is. 

Is gedurende die tijd het voor een appartementsrecht verschuldigde dee! van de 
canon onbetaald gebleven, dan kan de grondeigenaar vervallenverklaring van dat apparte
mentsrecht vorderen. Door overschrijving in de openbare registers van het in kracht 
van gewijsde gegane vonnis waarbij de vervallenverklaring is uitgesproken, gaat het appar
tementsrecht op de grondeigenaar over. 

Artikel 875k. Een appartementsrecht kan als een zelfstandig registergoed worden 
overgedragen, bezwaard en uitgewonnen. 

Onverminderd het in artikel 875h, tweede lid, bepaalde kunnen goederen die in de 
splitsing betrokken zijn niet geheel of voor een dee! worden overgedragen, verdeeld, be
zwaard of uitgewonnen. 

Beeindiging van de splitsing met betrekking tot een gedeelte van de in de splitsing 
betrokken registergoederen kan slechts geschieden door wijziging van de akte van splitsing. 

In afwijking van het tweede lid kunnen in de splitsing betrokken onroerende zaken 
door de gezamenlijke appartementseigenaars belast worden met een erfdienstbaarheid. 



Artikel 875!. Een appartementseigenaar mag zonder toestemming van de overige 
appartementseigenaars in een gedeelte dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem 
te worden gebruikt, veranderingen aanbrengen, mits deze geen nadeel aan een ander 
gedeelte toebrengen. Van hetgeen hij bij een geoorloofde verandering wegneemt wordt 
hij enig eigenaar. 

Hij is verplicht de vereniging van eigenaars onverwijld van een verandering kennis 
te geven. Leidt de verandering tot een wijziging van de verzekeringspremie, dan komt 
het verschil voor rekening van hem en zijn rechtsopvolgers. 

Blijkt tengevolge van een vedmdering de waarde van de in de splitsing betrokken 
goederen bij de opheffing van de splitsing te zijn verminderd, dan wordt hiermede, ook 
al was de verandering geoorloofd, bij de verdeling van de gemeenschap rekening gehouden 
ten laste van hem die de verandering heeft aangebracht of zijn rechtsopvolger. 

Van het bepaalde in dit artikel kan bij het reglement worden afgeweken. 

Artikel 875m. Tenzij het reglement anders bepaalt, is een appartementseigenaar 
bevoegd het gedeelte dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden ge
bruikt, zelf te gebruiken of aan een ander in gebruik te geven, met inbegrip van het hem 
toekomende medegebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn om als afzonderlijk ge
heel te worden. gebruikt. 

Voorschriften van het reglement omtrent gebruik, beheer en onderhoud zijn oak 
van toepassing op degeen die het gebruik verkrijgt. Andere bepalingen van het reglement 
kunnen in het reglement op de gebruiker van toepassing worden verklaard. 

Ten aanzien van een huurder geldt een na het tot stand komen van de huurovereen
komst overgeschreven reglementsbepaling niet, tenzij hij daarin heeft toegestemd. Weigert 
hij zijn toestemming of verklaart hij zich niet, dan kan de kantonrechter op verzoek van 
iedere appartementseigenaar beslissen dat de reglementsbepaling ten aanzien van de 
huurder komt te gelden. 

Na opheffing van de splitsing zijn de gerechtigden tot de goederen die in de splitsing 
waren betrokken, verplicht een verhuur gestand te doen, mits de tijd van de verhuur in 
overeenstemming is met het plaatselijk gebruik en de verhuur niet op ongewone, voor 
hen bezwarende voorwaarden is geschied. 

Artikel 875n. Een appartementseigenaar kan voor, zover in de akte van splitsing 
niet anders is bepaald, zonder medewerking van de overige appartementseigenaars op het 
gedeelte van de onroerende zaken dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te 
worden gebruikt, een erfdienstbaarheid vestigen ten behoeve van een ander gedeelte van 
die zaken of van een andere onroerende zaak. 

Een appartementseigenaar kan, voor zover in de akte van splitsing niets anders is 
bepaald, zonder medewerking van de overige appartementseigenaars de vestiging van een 
erfdienstbaarheid die uitsluitend strekt ten behoeve van een gedeelte van de onroerende 
zaken dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, aannemen 
en van zodanige erfdienstbaarheid afstand doen. 

De in dit artikel bedoelde erfdienstbaarheden gaan teniet, wanneer de bevoegdheid 
tot uitsluitend gebruik van het gedeelte dat met de erfdienstbaarheid is belast of ten bate 
waarvan de erfdienstbaarheid is bedongen eindigt. 

Artikel 8750. In aile gevallen waarin een appartementseigenaar voor het verrichten 
van een bepaalde handeling met betrekking tot de gedeelten die niet bestemd zijn als 
afzonderlijk geheel gebruikt te worden en, in het geval van een beding als bedoeld in 
artikel 875f, vierde lid, met betrekking tot gedeelten die bestemd zijn als afzonderlijk 
geheel gebruikt te worden, medewerking of toestemming behoeft van een of meer andere 
appartementseigenaars, van de vereniging van eigenaars of van haar organen, of waarin 
de vereniging of haar organen voor het verrichten van zodanige handeling toestemming 
behoeven van een of meer appartementseigenaars, kan die medewerking of toestemming 
op verzoek van degeen die haar behoeft, worden vervangen door een machtiging van de 
kantonrechter binnen wiens rechtsgebied het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is 
gelegen. De machtiging kan worden verleend, indien de medewerking of toestemming 
zonder redelijke grand wordt geweigerd of degene die haar moet geven zich niet verklaart. 

Gaat de handeling met kosten gepaard, dan kan de kantonrechter op verzoek van 
een appartementseigenaar of van de vereniging van eigenaars tevens bepalen in welke 
verhouding aile of bepaalde appartementseigenaars of de vereniging van eigenaars in de 
kosten moeten bijdragen. 

Betreft het de aanbrenging van een nieuw werk of nieuwe installatie, dan kan de 
kantonrechter desverzocht oak vaststellen door welke appartementseigenaars en in welke 
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verhouding de kosten van onderhoud van het werk of de installatie in de toekomst gedra
gen zullen worden. Deze beslissing is voor degenen die de appartementseigenaars onder 
bijzondere titel opvolgen, slechts verbindend indien zij is overgeschreven in de openbare 
registers. 

Artikel B7SP· Overgang onder bijzondere titel of toedeling van een appartements
recht omvat, voor zover niet anders is bepaald, mede de als appartementseigenaar verkre
gen rechten. 

Na de overgang of toedeling moet de verkrijger onverwijld schriftelijk of bij exploit 
aan de vereniging van eigenaars mededeling doen van zijn verkrijging, 

Voor de ter zake van het verkregene verschuldigde bijdragen die in het lopende of 
het voorafgaande kalenderjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, zijn de 
verkrijger en de vroegere appartementseigenaar hoofdelijk aansprakelijk. 

In het reglement kan worden bepaald in hoeverre voor bijdragen, genoemd in het 
vorige lid, aileen de vroegere eigenaar of aileen de verkrijger aansprakelijk zal zijn. In het 
reglement kan ook worden bepaald dat voor bepaalde bijdragen die later opeisbaar worden, 
de vroegere appartementseigenaar in plaats van de verkrijger aansprakelijk zal zijn, 

Artikel B75P· In geval van vruchtgebruik van een appartementsrecht treedt de 
vruchtgebruiker in de plaats van de appartementseigenaar ten aanzien van de aansprake
lijkheid voor de gezamenlijke schulden en de aan de gezamenlijke appartementseigenaars 
en de vereniging van eigenaars verschuldigde bijdragen. De vruchtgebruiker is echter 
bevoegd de door hem betaalde bedragen, voor zover zij niet betrekking hebben op de 
gewone lasten en herstellingen, bij het einde van het vruchtgebruik van de appartements
eigenaar terug te vorderen. 

Wanneer de appartementseigenaar schulden of bijdragen als bedoeld in het eerste 
lid heeft voldaan, kan hij van de vruchtgebruiker vorderen dat deze hem de betaalde 
bedragen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der betaling, teruggeeft voor 
zover zij op gewone lasten en herstellingen betrekking hebben. Van de andere door de 
appartementseigenaar betaalde bedragen is de vruchtgebruiker slechts de wettelijke rente 
van de dag der betaling tot het einde van het vruchtgebruik verschuldigd. 

Tenzij bij de instelling van het vruchtgebruik anders is bepaald, wordt het aan een 
appartementsrecht verbonden stemrecht in de vergadering van eigenaars door de vrucht
gebruiker uitgeoefend. 

Artikel 87SP is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging, bij de overdracht 
en bij het einde van het vruchtgebruik van een appartementsrecht. 

Onder het recht van vruchtgebruik wordt in dit artikel het recht van gebruik of be
waning begrepen. 

TWEEDE AFDELING 

Van de vereniging van eigenaars 

Artikel 876. Ieclere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de veremgmg 
van eigenaars. Wanneer een lid ophoudt appartementseigenaar te zijn, eindigt zijn lid
maatschap van rechtswege. 

De vereniging is rechtspersoon. 
Zij heeft haar zetel in het gcbouw, tenzij de statuten anders bepalen. 
Behoren op het tijdstip van de overschrijving van de akte van splitsing aile apparte

mentsrechten nog aan een persoon of dezelfde personen toe, dan ontstaat de vereniging 
eerst zodra de appartementsrechten aan verschillende personen toebehoren. 

Artikel 876a. De vereniging voert het beheer over de gemeenschap, met uitzondering 
van de gedeelten die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. 

Zij kan binnen de grcnzen van haar bevoegdheid de gezamenlijke appartements
eigenaars in en buiten rechte vertegenwoordigen. 

De vereniging ziet toe op de nakoming van de verplichtingen die voor de apparte
mentseigenaars uit het bij of krachtens de wet en het reglement bepaalde jegens elkander 
voortvloeien en kan te dien einde in rechte tegen hen optreden. Onder appartements
eigenaars wordt hier begrepen hij die een gebruiksrecht aan een appartementseigenaar 
ontleent. 
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Artikel 876b. Aan de vergadering van eigenaars komen in de vereniging alle bevoegd
heden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

Alle appartementseigenaars hebben toegang tot de vergadering van eigenaars. De 
besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor 
zover de statuten niet anders bepalen. 

Tenzij de statuten anders bepalen, wordt de voorzitter van de vergadering van eige
naars door de vergadering uit de !eden der vereniging benoemd. Zowel de voorzitter als 
het bestuur van de vereniging zijn bevoegd de vergadering bijeen te roepen. 

Artikel 876c. De vergadering van eigenaars is bevoegd regels te stellen betreffende 
het gebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden ge
bruikt, voor zover het reglement daarover geen bepalingen bevat. 

Artikel 876d. Een besluit van de vergadering van eigenaars kan op verzoek van iedere 
appartementseigenaar of andere stemgerechtigde door de kantonrechter binnen wiens 
rechtsgebied het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelcgen, worden vernietigd : 

a. wegens strijd met de wettelijke bepalingen die de bevoegdheid van de vergadering en 
de wijze van totstandkoming van besluiten regelen; 

b. wegens strijd met de akte van splitsing; 
c. wegens strijd met de goede trouw. 

Het verzoek tot vernietiging moet worden gedaan binnen een maand na de dag waar
op de verzoeker van het besluit heeft kennis genomen of heeft kunnen kennis nemen. 

De verzoeker, alle andere stemgerechtigden en de vereniging van eigenaars worden 
bij name opgeroepen om op het verzoek te worden gehoord. Hoger beroep kan slechts 
worden ingesteld binnen een rnaand na de dagtekening der eindbeschikking. 

De rechter voor wie het verzoek aanhangig is, is bevoegd het besluit te schorsen tot
dat op het verzoek onherroepelijk is beslist. 

Artikel 876e. Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door een administra
teur, tenzij de-statuten.bepalen dater twee of meer zullen zijn. In het laatste geval wordt 
de vereniging voor zover bij het reglement niet anders is bepaa!a; tegenovel: derden door 
ieder der administrateurs vertegenwoordigd. 

De administrateur wordt door de vergadering van eigenaars, al dan niet uit de !eden, 
benoemd en kan te allen tijde door haar worden geschorst of ontslagen. Een veroordeling 
tot herstel van de dienstbetrekking tussen de vereniging en de administrateur kan door 
de rechter niet worden uitgesproken. 

Voor zover de statuten niet anders bepalen, beheert het bestuur de middelen der 
vereniging en draagt het zorg voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergade
ring van eigenaars. 

Bij besluit van de vergadering van eigenaars kan van het vorige lid worden afge
weken en kunnen aan het bestuur aanwijzingen met betrekking tot de uitoefening van zijn 
taak worden gegeven. Deze besluiten kunnen niet worden ingeroepen tegen een derde, 
tenzij zij hem bekend waren of behoorden te zijn. 

Het bestuur brengt op een vergadering van eigenaars binnen zes maanden na afloop 
van elk kalenderjaar. behoudens verlenging van deze termijn door de vergadering van 
eigenaars, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, re
kening en verantwoording over zijn in het afgelopen kalenderjaar gevoerd bestuur. Na 
afloop van de termijn kan iedere appartementseigenaar of andere stemgerechtigde deze 
rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 

Artikel 876f. De appartementseigenaars en de gebruikers van de voor gebruik als 
afzonderlijk geheel bestemde gedeelten zijn verplicht een bestuurder en door hem aan 
te wijzen personen toegang tot die gedeelten te verschaffen, wanneer dit voor de vervulling 
van de taak van het bestuur noodzakelijk is. 

Artikel 876g. Bij belet of ontstentenis van het bestuur wordt dit vervangen door 
de voorzitter van de vergadering van eigenaars, tenzij in de statuten of door de vergadering 
een andere voorziening is getroffen. 

In gevallen waarin de vereniging of de gezamenlijke appartementseigenaars een belang 
hebben, tegenstrijdig met dat van een bestuurder, treedt de voorzitter van de vergadering 
van eigenaars bij belet of ontstentenis van andere bestuurders eveneens in de plaats van 

· het bestuur. 
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Artikel 876h. Exploiten en kennisgevingen, gericht tot de gezamenlijke apparte
mentseigenaars, kunnen aan de persoon of de woonplaats van een bestuurder van de ver
eniging worden gedaan; zij behoeven dan niet de namen en woonplaatsen van de apparte
mentseigenaars te bevatten. 

De bestuurder deelt de appartementseigenaars onverwijld de inhoud van het exploit 
of de kennisgeving mede. 

Artikel 876i. In de statuten kan worden bepaald dat het toezicht op het bestuur 
aan commissarissen wordt opgedragen. 

Op de benoeming, de schorsing en het ontslag van commissarissen zijn de voorschrif
ten betreffende benoeming, schorsing en ontslag van de administrateurs van toepassing. 

Tenzij de statuten anders bepalen, zijn comrnissarissen bevoegd een administrateur 
te allen tijde te schorsen. De schorsing kan te allen tijde door de vergadering van eigenaars 
worden opgeheven. 

DERDE AFDELING 

Van de rechten uit verzekeringsovereenkomsten 

Artikel 876j. Hij die krachtens het reglement verplicht is het gebouw te doen ver
zekeren, vertegenwoordigt de gezamenlijke appartementseigenaars bij de uitoefening van 
de rechten die uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeien, en voert voor hen het be
beer over de ontvangen verzekeringspenningen. 

Zodra tot herstel is besloten, worden de verzekeringspenningen tot dit doe! aange
wend, met dien verstande dat de verhouding van de waarde van de appartementsrechten 
na het herstel dezelfde moet zijn als tevoren. Bij de berekening van die waarde mag echter 
geen rekening worden gehouden met hetgeen een appartementseigenaar in het gedeelte 
dat hij als afzonderlijk geheel gebruikt, heeft aangebracht, tenzij hij hiervan tijdig aan de 
vereniging van eigenaars had kennis gengeven. 

Herstel van schade aan gedeelten die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden 
gebruikt, geschiedt zoveel mogelijk volgens de aanwijzingen van de appartementseigenaars 
die het aangaat. -

Uitkering aan ieder der appartementseigenaars van het hem toekomende aandeel in 
de assurantiepenningen geschiedt slechts : 
a. indien na het herstel van de schade een overschot aanwezig blijkt te zijn; 
b. indien drie maanden zijn verlopen nadat de vergadering van eigenaars heeft besloten 

van herstel of verder herstel af te zien; 
c. in geval van opheffing van de splitsing. 

Van het bepaalde in dit artikel kan in het reglement worden afgeweken, 

Artikel 876k. Geschiiien over herstel of de wijze van herstel beslist de kantonrechter 
op verzoek van de meest gerede partij. Hoger beroep kan slechts worden ingesteld binnen 
een maand na de dagtekening van de eindbeschikking. 

VIERDE AFDELING 

Van wijziging van de akte van splitsing en opheffing van de splitsing 

Artikel 876!. Wijziging van de akte van splitsing kan slechts geschieden met mede
werking van aile appartementseigenaars. Zij behoeft de toestemming van hen die een 
zakelijk recht op een appartementsrecht hebben, alsmede van hen die daarop beslag heb
ben gelegd. Geen toestemming is nodig van de gerechtigden tot een erfdienstbaarheid, 
mits hun recht door de wijziging niet wordt verkort. 

Indien de wijziging uitsluitend betrekking heeft op het reglement, is de toestemming 
van de beslagleggers niet noodzakelijk. 

De wijziging geschiedt door een daartoe bestemde notariele akte, gevolgd door over
schrijving van die akte in de openbare registers. Indien de wijziging betrekking heeft op 
de begrenzing van gedeelten van. het gebouw of de daarbij behorende grond die bestemd 
zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, is artikel 875d, tweede en derde lid, van 
overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 876m. Indien een of meer der in het eerste lid van het vorige artikel genoem
den zich niet verklaren of zonder redelijke grond weigeren hun medewerking of toestem
ming te verlenen, kan deze worden vervangen door een machtiging van de kantonrechter 
binnen wiens rechtsgebied het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen. 

De rnachtiging kan slechts worden verleend op verzoek van een of meer apparte
mentseigenaars aan wie ten minste de helft van het aantal stemmen in de vergadering 
van eigenaars toekomt. 

De machtiging kan ook op verzoek van twee appartementseigenaars, of op verzoek 
van een appartementseigenaar aan wie verschillende appartementsrechten toebehoren 
worden verleend, wanneer de wijziging uitsluitend strekt tot een verandering van de 
onderlinge begrenzing der gedeelten die bestemd zijn door hen als afzonderlijk geheel 
te worden gebruikt, al dan niet gepaard gaande met een verandering in de onderlinge 
verhouding van hun aandelen in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, of van hun 
bijdragen in de schulden en kosten die ingevolge de wet of het reglement voor rekening 
van de gezamenlijke appartementseigenaars komen. 

De personen wier medewerking of toestemming ingevolge artikel 875! is vereist, 
worden bij name opgeroepen om op een verzoek als in de vorige !eden bedoeld te worden 
gehoord. 

Artikel 876n. Bij gebreke van de in de twee voorgaande artikelen bedoelde toestem
ming of daarvoor in de plaats tredende machtiging is de wijziging vernietigbaar op vor
dering van degeen wiens toestemming achterwege is gebleven. 

De bevoegdheid om vernietiging te vorderen verjaart door verloop van een jaar, 
welke termijn begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop degeen die de 
vernietiging kan vorderen kennis heeft genomen van de wijziging dan wei hem schriftelijk 
of bij exploit van die wijziging mededeling is gedaan. 

De rechter is bevoegd de vordering af te wijzen wanneer de eiser geen schade Jijdt 
of hem een redelijke schadeloosstelling wordt aangeboden en voor de betaling hiervan vol
doende zekerheid is gesteld. 

Artikel 8760. Zakelijke rechten en]:>eslagen, waarmee de appartementsrechten zijn 
belast, rusten na de wijziging van de akte van splitsing op de gewijzigde appartements
rechten, tenzij de akte van wijziging anders bepaalt. 

Voorrechten blijven na de wijziging bestaan. 

Artikel 876p. De splitsing wordt van rechtswege opgeheven : 
a. bij het eindigen van een in de splitsing betrokken recht van erfpacht of opstal, wan

neer naast dit recht geen andere registergoederen in de splitsing betrokken zijn en de 
beeindiging niet gepaard gaat met de yestiging van een nieuw recht van erfpacht of 
opstal van de appartementseigenaars op dezelfde onroerende zaak ; 

b. door overschrijving in de openbare registers van het vonnis waarbij een in de splitsing 
betrokken kadastraal perceel in zijn geheel is onteigend, wanneer geen andere per
celen in de splitsing betrokken zijn. 

In aile andere gevallen geschiedt de opheffing van de splitsing door een daartoe be
stemde notariele akte, gevolgd door overschrijving van die akte in de openbare registers. 
De artikelen 876!, eerste lid, 876m, eerste, tweede en vierde lid, en 876n zijn van over
eenkomstige toepassing. 

Artikel 876q. Op verzoek van een persoon wiens medewerking of toestemming tot 
de wijziging van de akte van splitsing of tot opheffing van de splitsing is vereist, kan de 
kantonrechter binnen wiens rechtsgebied het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is 
gelegen, bevelen dat de akte van splitsing wordt gewijzigd dan wei de splitsing wordt 
opgeheven: 

a. wanneer de akte van splitsing niet voldoet aan de in de artikelen 875e en 875! gestelde 
vereisten; 

b. wanneer uit de inrichting van de gedeelten van het gebouw die bestemd zijn als af
zonderlijk geheel te worden gebruikt, deze bestemming niet blijkt; 

c. wanneer de bouw of de inrichting van het gebouw dan wei de inrichting van de daar
bij behorende grond niet of niet meer beantwoordt aan de omschrijving in de akte 
van splitsing ; 
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d. in geval van splitsing met toepassing van artikel 875b, wanneer de stichting of de ge
wijzigde inrichting van bet gebouw niet binnen een termijn van drie jaren te rekenen 
vanaf de dag van de overschrijving is voltooid; 

e. wanneer een recht van erfpacht of opstal dat naast een of meer andere registergoederen 
in de splitsing betrokken is, eindigt; 

f. wanneer een deel der in de splitsing betrokken registergoederen is uitgewonnen of 
een gedeelte van de kadastrale percelen is onteigend; 

g. wanneer het gebouw ernstig is beschadigd of g-eheel of gedeeltelijk is gesloopt, tenzij 
herstel binnen redelijke tijd is te verwachten ; 

h. wanneer aile appartementseigenaars zich bij overeenkomst tot de wijziging of opheffing 
hebben verbonden. 

Aan de toewijzing van het verzoek kan de rechter voorwaarden verbinden. 
Het vierde lid van 876m is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 876r. De appartementseigenaars zijn verplicht aan een bevel als bedoeld 
in het vorige artikel uitvoering te geven, zodra de beschikking in kracht van gewijsde is 
gegaan. De in de artikelen 876!, eerste lid, en artikel 876p, tweede lid, bedoelde toestem
ming is in dit geval niet vereist. 

Bij het bevel of daarna kan de kantonrechter desverzocht een onzijdige persoon 
aanwijzen die de appartementseigenaars zo nodig kan vertegenwoordigen, indien zij niet 
medewerken tot het opmaken van de akte van wijziging of van die tot opheffing van de 
splitsing, dan wei tot de overschrijving daarvan. Hebben zij die niet medewerken tegen
strijdige belangen, dan wordt voor ieder van hen een onzijdige persoon benoemd. 

Het salaris van de onzijdige persoon wordt door de kantonrechter op verzoek van de 
meest gerede partij of ambtshalve vastgesteld en komt ten laste van de vertegenwoordigde. 

Artikel B76s. Zakelijke rechten, beslagen en voorrechten op een appartementsrecht 
rusten na opheffing van de splitsing op het aandeel van de gewezen appartementseigenaar 
in de goederen die in de splitsing betrokken waren. 

Na de overschrijving van een akte van opheffing tekent de hypotheekbewaarder ambts
halve in de registers van inschrijving van hypotheken bij elke inschrijving van een hypo
theek op een appartementsrecht aan dat de hypotheek rust op het in het vorige lid bedoelde 
aandeel in de registergoederen die in de splitsing betrokken waren. 

Artikel 876t. Na opheffing van de splitsing kan ieder der gewezen appartements
eigenaars verdeling van de gemeenschap vorderen. 

De vereniging van eigenaars wordt door de opheffing van de splitsing van rechts
wege ontbonden. Zij blijft echter voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar 
vermogen nodig is. 

Na de vereffening vervalt het batig slot van de vereniging aan hen die bij de ophef
fing van de splitsing appartementseigenaar waren, en wei voor een aandeel als bedoeld 
in artikel 875g, eerste lid. 
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SOMMAIRE 

UN NOUVEAU PROJET NEERLANDAIS 

SUR LA PROPRIETE D' APPARTEMENTS 

Bien que, dans 1' ancien droit neerlandais, la propriete d' etages distincts 
n'ait pas ete entierement inconnue, on n'a pas repris en 1838 !'ancien article 664 
du Code devil. De ce fait, il a regne aux Pays-Bas, jusqu'en 1951, une certaine 
incertitude sur la question de savoir si la propriete de parties distinctes d'un 
batiment est possible. 

En correlation avec la nette augmentation de la construction d'immeubles 
a etages, a cependant ete introduite en 1951 la loi dite sur les appartements. Cette 
loi est fortement influencee par la loi franc;aise du 28 juin 1938 mais s'en ecarte 
cependant a certains egards de maniere importante. En premier lieu, dans le 
droit neerlandais, J' appartement est consider€: comme un droit de copropriete sur 
!'ensemble du batiment, auquel se rattache un droit d'usage des parties priva
tives et non - ainsi que c' est le cas dans la plupart des pays - comme une 
combinaison de propriete privative et de copropriete. En second lieu, selon le 
droit neerlandais, la division en appartements peut egalement se faire meme si 
une seule personne est proprietaire de 1' ensemble du batiment. 

Entre-temps, des avant !'introduction de la loi sur les appartements, on 
s'etait familiarise avec une autre construction destinee a procurer aux habitants 
d'immeubles a appartements un droit aussi complet que possible sur ces habita
tions, -C.--a~d. l'associatio!l cooperative d' exploitation d' appartements. Cette 
nouvelle forme de cooperative (dont il est quelque peu douteux qu'elle putss-e 
se ranger sous la notion d' ,association cooperative", telle que cette notion est 
mise en reuvre dans la legislation neerlandaise) a encore conserve, egalement 
apres !'introduction de la loi sur les appartements, une grande importance 
dans le droit neerlandais, bien qu'on lui ait oppose bon nombre d'inconvenients 
pratiques. Specialement au cours des dernieres annees, ces inconvenients ont 
eu pour effet de rendre les associations cooperatives d'exploitation d'appartements 
de moins en moins populaires aupres du notariat neerlandais. Malgre cela, de 
telles associations sont regulierement creeesjusqu'a cejour parce que la loi de 1951 
sur les appartements ne peut apporter une solution utilisable dans tous les cas. 

La preparation du nouveau Code civil a donne lieu a une nouvelle etude de 
cette matiere. Le resultat s'en retrouve dans le Livre 5 du nouveau Code civil 
qui comprend un titre special sur les droits en matiere d'appartements. La 
difference la plus marquante avec la loi sur les appartements c'est que, dans le 
projet de Code civil, on considere l'appartement comme un droit reel particulier, 
de telle sorte qu' on le place a pres les droits d' emphyteose, de superficie et de 
rente fonciere. Par ailleurs, le projet comporte cependant egalement d'autres 
renovations importantes, par ex. pour le cas ou le batiment est situe sur un fond 
donne en emphyteose ou en superficie, de meme pour le cas ou des hypotheques 
sont etablies, non sur toutes les parcelles concernees par la division en apparte
ments, mais sur certaines d' entre elles seulement, pour le cas ou un usufruit est 
etabli sur un droit en matiere d'appartements et enfin en ce qui concerne la 
modification de l'acte de division et la suppression de la division. 

Le projet qui a ete introduit a la Chambre en 1957 n'a pas encore atteint 
actuellement le stade final. Mais les inconvenients qui se sont manifestes dans la 
pratique a 1' egard de la loi sur les appartements, ont amene le ministre de la 
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Justice a decider d'introduire a present un nouveau projet qui sera integre pour 
le moment dans le Code civil existant. 

Dans la redaction de ce nouveau regime, il a pu etre tenu compte de quel
ques lois recentes sur la propriete d'appartements, telles que la loi suisse du 19 
decembre 1963 et la loi franc;aise du 10 juillet 1965. Les principales modifica
tions que le projet comporte sont les suivantes : 

I. Alors que l'actuel Code civil n'autorise la division en droits en matiere 
d'appartements que lorsque le batiment a diviser est acheve, le projet 
permet egalement la division en ce qui concerne une erection envisagee 
par !'interesse a partir des fondements ou une modification de l'amena
gement d'un batiment. 

2. Le droit actuel laisse aux interesses pleine liberte dans leur decision de 
creer ou non une association ayant la personnalite juridique. Dans le 
nouveau projet- tout comme dans la loi franc;aise de 1965 -, la crea
tion d'une telle association est rendue obligatoire. 

3· L'actuel Code civil pose comme condition a la personnalite juridique 
de !'association qu'elle ait exclusivement pour objet d'assumer la gestion 
du batiment. On s'accorde aux Pays-Bas pour dire que cette definition 
est trop etroite. C'est pourquoi le projet dispose que !'association doit 
seulement avoir pour objet de se charger des interets communs des 
proprietaires d'appartements. La grande signification de cette modifica" 
tion est de permettre de ranger a l'avenir egalement ce qu'on appelle les 
,appartements d'assistance" sous le regime legal. 

4· Le projet prevoit un regime pour ce qu' on appelle la ,subdivision" 
cependant qu'il rend egalement possible de rattacher a tous ou certains 
des droits en matiere d'appartements la qualite de membre d'une autre 
association que celle des proprietaires, a condition que cette affiliation 
soit conforme aux statuts de cette autre association. 

5· Le projet prevoit une mise en reuvre des servitudes qui peuvent grever 
les biens immobiliers compris dans la division airisi que les parties pri
vatives. 

Si le Parlement neerlandais admet le regime actuellement propose, celui-ci 
aura la valeur d'un dedoublement du nouveau Code civil, tout comme c'est 
deja le cas de quelques lois qui font partie du droit des personnes et de la famille 
et qui ont deja ete integrees dans l'ancienne legislation avant !'introduction du 
Livre I du nouveau Code civil. 

ZUSAMMENFASSUNG 

EIN NEUER NIEDERLANDISCHER ENTWURF BEZUGLICH DES 

EIGENTUMS VON APPARTEMENTS 

Obwohl im alt-NiederHindischen Recht der Eigentum von gesonderten 
Etagen nicht ganz unbekannt war, hat man in 1838 das alte Artikel 664 der 
Code civil nicht iibernommen. Das hat dazu geflihrt, dai3 bis 1951 in den Nie
derlanden Unsicherheit hestand hinsichtlich der Frage ob Eigentum von ge
trennten T eilen eines Gebaudes mi:iglich ist. 
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In Zusammenhang mit dem groBen Zuwachs von Etagenwohnungen 
wurde in 19 5 1 das sogenannte Appartement-gesetz in Kraft gesetzt. Dieses 
Gesetz wurde stark vom Franzosischen Gesetz vom 28. Juni 1938 beeinfluBt, 
weicht davon aber in bestimmten Hinsichten erheblich ab. An erster Stelle wird 
dem NiederHindischen Recht nach, das Appartement betrachtet als ein Mit
eigentumsrecht auf das ganze Gebaude, und daran verkniipft ist ein Nutzungs
recht des privaten Raums, und nicht - wie in den meisten Landern - als eine 
Kombination von Privateigenturn und Miteigentum. An zweiter Stelle kann 
die Aufgliederung in verschiedenen Appartementen dem Niederlandischen 
Recht nach auch dann noch geschehen, wenn nur eine Person Eigenti.imer des 
ganzen Gebaudes ist. 

lnzwischen war man, bevor das Appartementgesetz in Kraft getreten war, 
schon vertraut geworden mit einer anderen Konstruktion, urn die Bewohner 
von Appartementwohnungen auf moglichst exhaustive Weise das Recht auf 
diese Wohnungen zu gewahren, namlich mit dem kooperativen Etagenwohnun
genbetriebsverein. Diese neue Kooperationsform (von der es eher ungewiB ist, 
ob sie unter den Begriff der eingetragenen Genossenschaft, so wie dieser Be
griff in der NiederHindischen Gesetzgebung verstanden wird, untergebracht 
werden kann) hat auch nach der in Kraftstellung des Appartementgesetz ihre 
greBe Bedeutung im Niederlandischen Recht beibehalten, obwohl verschiedene 
praktische Bedenken geaussert wurden. Bestimmt haben diese Bedenken nachher 
dazu gefi.ihrt, dal3 die kooperative Etagenwohnungen-betriebsvereine beim 
Niederlandischen Notariat weniger beliebt waren. Trotzdem werden sie his 
heute regelmaBig gegri.indet, weil das Appartementgesetz von 1951 nicht fiir 
alle Fallen eine anweildbare Losung bringen kann. 

Die Vorbereitung des neuen BGB war der Anlal3 fiir ein erneutes Studium 
dieser Materie. Das Resultat dieses Studiums wurde niedergeschrieben im 5· 
Buch des neuen BGB, in dem ein spezieller Abschnitt i.iber Appartementsrechte 
aufgenommen wurde. Der Unterschied der, dem Appartementgesetz gegeni.iber, 
am meisten auffalt, ist daB der Entwurf des BGB, das Appartement als ein be
sonderes sachliches Recht betrachtet, so daB es nach der Erbpacht, nach dem 
Erbbaurecht und nach der Bodenrente behandelt wird. Der Entwurf enthalt 
aber auch andere wichtige Erneuerungen ; zum Beispiel wenn das Gebaude sich 
auf ein in Erbpacht oder fiir Baulichkeiten ausgegebenen Grundsti.ick befindet, 
weiter im Fall das Hypotheken aufgenommen sind, nicht auf alle, sondern nur 
auf einige von den aufgegliederten Parzellen, auch im Fall daB eine NutznieBung 
auf ein Appartementsrecht besteht, und schliel3lich hinsichtlich der Modifizie
rung der Aufgliederungsurkunde, und hinsichtlich der Aufhebung der Aufglie
derung. 

Der Entwurf, der in 1957 beim Parlement eingereicht wurde, ist noch 
nicht zum Endziel gelangt. Aber die praktischen Beschwerden gegen das Ap
partementgesetz haben dazu gefi.ihrt, dal3 der J ustizminister beschlol3en hat 
einen neuen Entwurf einzureichen, den man freilich im bestehenden BGB 
hineinpassen konnte. Bei der Aufstellung dieser neuen Regelung konnte Ri.ick
sicht genommen werden auf einige Gesetze von jungem Datum, hinsichtlich 
des Eigentums von Appartements, sowie das Schweizerische Gesetz vom 19 
Dezember 1963, und das Franzosische Gesetz vom 10. Juli 1965. 

Die wichtigsten Anderungen im Entwurf sind : 

1. Wahrend im bestehenden BGB eine Aufgliederung von Appartements
rechten nur dann erlaubt wird, wenn das Gebaude das es aufzugliedern 



gilt, fertig ist, erlaubt der Entwurf auch die Aufgliederung beziiglich 
einer vom Ermachtigten auf das Grundstiick geplante Aufrichtung 
oder veranderte Einrichtung des Gebaudes. 

2. Das heutige Recht IaJ3t den Ermachtigten die freie Wahl hinsichtlich 
der wohl oder nicht- Griindung eines Vereins mit Rechtsfahigkeit. Im 
neuen Entwurf wird die Griindung eines solchen Vereins, sowie im 
Franzosischen Gesetz von 1965, obligatorisch. 

3· Das existierende BGB fordert fiir die Rechtskraftigkeit des Vereins, 
daB der ausschlie!3liche Zweck, die Verwaltung des Gebaudes sei. Man 
ist sich in den Niederlanden dariiber einig, da/3 diese Umschreibung zu 
eng ist. Der Entwurfbestimmt deshalb, da/3 der Verein nur zum Zweck 
hat, die gemeinsamen Interessen der Appartementeigentiimers zu ver
treten. Die grol3e Bedeutung dieser Anderung liegt darin, daB nun in 
Zukunft auch die sogenannten Versorgungsetagenwohnungen dieser 
Regelung obliegen. 

4· Der Entwurf regelt die sogenannte Unter-aufg(iedrung, wahrend es 
auch mi:iglich gemacht wird, daB an allen oder an einigen der Apparte
mentsrechten, die Mitgliedschaft von einem anderen Eigentiimerverein 
verkniipft ist, allerdings nur wenn diese zweite Mitgliedschaft mit den 
Statuten des ersten Vereins in Ubereinstimmung ist. 

5· Der Entwurf enthalt auch eine Regelung fiir die Dienstbarkeiten, die 
auf die von einer Aufgliederung betroffenen Stiicken so wie auf die 
Privatteilen ruhen konnten. 

Wenn das Niederlandische Parlament die jetzt vorgeschlagene Regelung 
akzeptiert, wird diese wie ein Vor-zug des neuen BGB gelten, so wie das ge
schah mit einigen Gesetzen die zum Personen- und Familienrecht gehi:iren, und 
die schon vor der in Kraftstellung des neuen BGB, in der alten Gesetzgebung 
verarbeitet wurden. 

SUMMARY 

A NEW DuTCH PROPOSAL coNCERNING THE 

OWNERSHIP OF APARTMENTS 

Although the ownership of different floors in a building was not entirely 
unknown in old Dutch law, the old article 664 of the civil code was not taken 
over in 1838. This means that until 1951 there was uncertainty as to whether 
ownership of separate parts of· a building was possible. 

The so-called Apartment-law was brought in, in 1951 because of the great 
increase in flat blocks. This law is strongly influenced by the French law of June 
28th, 1938, but nevertheless contains important differences in some respects. 
In the first place the apartment is considered, in Dutch law, as affording co
ownership in the whole building, to which the right of using a private part of it 
is attached, and not- as in most countries- as a combination of private and 
co-ownership. In the second place a division into apartments can also happen, 
according to Dutch law, even when one person owns the whole building. 

Meanwhile before the introduction of the Apartment law, use was already 
being made of another formula, to give the inhabitants as good a right as possible 
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to their homes, i.e. the co-operative flat-owners association. This new form of 
co-operation (about which it is even doubtful whether it can be included in the 
notion of co-operative association according to Dutch law) retained great impor
tance in Dutch law even after the introduction of the Apartment law although 
there are many practical arguments against it. Co-operative flat associations 
have become, especially lately, increasingly unpopular with Dutch notaries. 
Nevertheless they are still regulary set up because the Apartment law of 1951 
did not solve all the relevant problems. 

The preparation of the new civil Code led to a renewed study of this material. 
The result has been deposed in Book 5 of the new Code in which there is a spe
cial section devoted to law about apartments. The most outstanding difference 
with the Apartment law is that the new proposal considers the apartment as a 
special real right beside the law of tenure, building and planting rights, and 
ground rents. Moreover the proposal contains other important innovations as, 
for example, when the building lies on ground held in tenure, or subject to 
building rights, or when only some parts of a site are subject to mortgage, or 
when an apartment bears a right of usufruct, and finally in connection with 
changes in the act of division or terminating a division. 

The project laid before the Chamber in 1957 has not been put into effect. 
But the difficulties· which have arisen in applying the present Apartment law 
have led to the Minister of Justice's decision to make a new project which will 
be fitted into the existing civil code. 

In drafting this new project some recent laws about the ownership of apart
ments, such as the Swiss law of 19 Dec. 1963 and the French law of 10 July 1965 
could be taken into account. 
The chief changes in the new project are as follows: 

1. While the existing Code allows division in apartment rights only when 
the building to be divided is ready, the project allows division also of a 
planned building, or change in a building. 

2. The present law leaves those entitled, free to decide whether or not they 
will create a legal association. In the new project such an association
as in the French law of 1965 - is obligatory. 

3· The existing civil code insists that the sole aim of the corporation shall 
be the administration of the building. In the Netherlands the opinion 
is that such an interpretation is too narrow. The project therefore main
tains that the association must only aim at realising the common interests 
of the apartment owners. The chief result of this change is that in future 
so-called nursing-flats for old people can be included in the legal regula
tion. 

4· The project regulates also sub-division, while it is also made possible 
that to all or some apartment rights, membership of another association 
than that of the owners is linked, provided that membership accords 
with the rules of the other association. 

5· The project also deals with servitudes which can lie on the immovables 
concerned in the division and on individual parts. 


