
Artikel 113 

1. De aandelen die door de splitsing in appartementsrechten ontstaan, zijn gelijk, tenzij bij de akte van 
splitsing een andere verhouding is bepaald. In het laatste geval blijkt uit de akte op welke grondslag die 
verhouding berust. 

2. 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 deel bijdragen, tenzij daarvoor bij het reglement een andere verhouding is 
bepaald. 

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

4. Indien de appartementseigenaars voor een in lid 2 genoemde schuld gezamenlijk aansprakelijk zijn, is 
de vereniging voor die schuld hoofdelijk verbonden. 

5. Voor de schulden der vereniging zijn zij die appartementseigenaar waren ten tijde van het ontstaan van 
de schuld, met de vereniging hoofdelijk verbonden, en wel, indien de prestatie deelbaar is, ieder voor 
een deel in de verhouding bedoeld in lid 2. Indien de schuld een geldlening is als bedoeld in artikel 126 
lid 3, wordt in het geval van overgang onder bijzondere titel of toedeling van een appartementsrecht de 
appartementseigenaar bij de overdracht of toedeling ontslagen uit zijn aansprakelijkheid voor die 
schuld, voor zover ten aanzien van die schuld overeenkomstig artikel 122 lid 5 aan de aldaar bedoelde 
verkrijger opgave is gedaan. 

6. Voor de toepassing van de leden 2 en 3 is de uit een geldlening als bedoeld in artikel 126 lid 3 

voortvloeiende schuld deelbaar. 

 

Artikel 122 

1. Overgang onder bijzondere titel of toedeling van een appartementsrecht omvat, voor zover niet anders 
is bepaald, mede de als appartementseigenaar verkregen rechten. 

2. Na de overgang of toedeling moet de verkrijger onverwijld schriftelijk aan de vereniging van eigenaars 
mededeling doen van zijn verkrijging. 

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

4. In het reglement kan worden bepaald in hoeverre voor bijdragen, genoemd in het vorige lid, alleen de 
vroegere eigenaar of alleen 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 verbonden zal zijn. 

5. De notaris draagt zorg dat aan de akte van overdracht of toedeling een door het bestuur van de 
vereniging van eigenaars afgegeven verklaring wordt gehecht, die met betrekking tot de in lid 3 
genoemde bijdragen en de in artikel 113 lid 2 en lid 5 genoemde schulden waarvoor de verkrijger 
aansprakelijk zal zijn, een opgave inhoudt van hetgeen de betrokken appartementseigenaar op de dag 
van de overdracht of toedeling aan de vereniging schuldig is en van hetgeen waarvoor de betrokken 
appartementseigenaar op de dag van de overdracht of toedeling aansprakelijk is. De verkrijger is 
jegens de vereniging en wat betreft de op grond van artikel 126 lid 3 aangegane lening tevens jegens 
derden, niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat uit de opgave blijkt. 

6. De verklaring houdt tevens een opgave in van de omvang van het reservefonds van de vereniging, 
bedoeld in artikel 126 lid 1 en van de schulden van de vereniging. 

 



Artikel 123 

1. In geval van vruchtgebruik van een appartementsrecht treedt de vruchtgebruiker in de plaats van de 
appartementseigenaar ten aanzien van de aansprakelijkheid 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 
appartementseigenaar terug te vorderen. 

2. Wanneer de appartementseigenaar schulden of bijdragen als bedoeld in lid 1 heeft voldaan, kan hij van 
de vruchtgebruiker vorderen dat deze hem de betaalde bedragen, vermeerderd met de 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 rente 
van de dag der betaling tot het einde van het vruchtgebruik verschuldigd. 

3. Tenzij bij de instelling van het vruchtgebruik anders wordt bepaald wordt het aan een 
appartementsrecht verbonden stemrecht in de vergadering van eigenaars uitgeoefend door de 
vruchtgebruiker. 

4. Artikel 122 en artikel 113 lid 5, tweede volzin, zijnis van overeenkomstige toepassing bij de vestiging, 
bij overdracht en bij het einde van het vruchtgebruik van een appartementsrecht. 

 

Artikel 126 

1. De vereniging van eigenaars voert het beheer over de gemeenschap, met uitzondering van de 
gedeelten die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. De vereniging houdt een 
reservefonds in stand ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten. 

2. De jaarlijkse reservering ten behoeve van het reservefonds, bedoeld in het vorige lid, bedraagt ten 

aanzien van een voor bewoning bestemd gebouw, met inbegrip van een gebouw dat gedeeltelijk voor 

bewoning is bestemd: 

a. ten minste het bedrag dat is vastgesteld door de vergadering van eigenaars ter uitvoering van 

een door de vergadering van eigenaars vastgesteld onderhoudsplan van ten hoogste vijf jaren 

oud ten aanzien van de gedeelten die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden 

gebruikt, dat betrekking heeft op een periode van ten minste tien jaar en waarin de benodigde 

onderhouds- en herstelwerkzaamheden alsmede de geplande vernieuwingen zijn opgenomen 

daaronder mede begrepen een berekening van de aan die werkzaamheden en vernieuwingen 

verbonden kosten en een gelijkmatige toerekening van die kosten aan de onderscheiden jaren; 

of 

b. ten minste 0,5% procent van de herbouwwaarde van het gebouw. 

3. Tenzij het reglement uitdrukkelijk anders bepaalt, is de vereniging bevoegd een overeenkomst van 
geldlening aan te gaan. 

4. De vereniging kan binnen de grenzen van haar bevoegdheid de gezamenlijke appartementseigenaars 
in en buiten rechte vertegenwoordigen. 

5. De vereniging ziet toe op de nakoming van de verplichtingen die voor de appartementseigenaars 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 appartementseigenaars wordt hier begrepen hij die een 
gebruiksrecht aan een appartementseigenaar ontleent. 

6. Zolang tweederde deel van de appartementsrechten, daaronder mede begrepen het aan die 
appartementsrechten verbonden aantal stemmen, niet is overgedragen onmiddellijk na oprichting van 
de vereniging van eigenaars, gaat de vereniging van eigenaars geen overeenkomsten voor onderhoud 
aan met een langere looptijd dan een jaar. 

 



In artikel 172 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek worden onder vernummering van het 
zevende lid tot negende lid na het zesde lid twee nieuwe leden ingevoegd, luidende:  

7. Op verenigingen van eigenaars die op het tijdstip van het in werking treden van de Wet verbetering 
functioneren verenigingen van eigenaars niet de in artikel 126 lid 2 van Boek 5 bedoelde jaarlijkse 
reservering ten behoeve van het reservefonds doen, is die bepaling gedurende drie jaren na dat tijdstip niet 
van toepassing.  

8. Op de rechtsverhouding tussen verenigingen van eigenaars en derden die voor het tijdstip van het in 
werking treden van de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars een overeenkomst van 
geldlening hebben gesloten, blijven de artikelen 113 leden 5 en 6, 122 lid 2, tweede volzin, van toepassing 
zoals deze luidden voor inwerking-treding van die wet. 


