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VERSLAG VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 
Zaterdag 16/06/2018 om 09.00 uur 

VME KOP VAN KESSEL-LO CITY GATE 
Ondernemingsnummer BE 0816.936.671 

Hotel Park Inn, Martelarenlaan 36 te 3010 Kessel-Lo 
 

VERSLAG VAN DE AGENDAPUNTEN 

 
 

1. Verwelkoming, tekenen van de aanwezigheidslijst, nazicht van de volmachten, 
vaststelling van het quorum, verwelkoming van de nieuwe mede-eigenaars. 

Het kantoor van de syndicus verwelkomt de aanwezigen en de eventuele nieuwe mede-eigenaars. 
Na ondertekening van de aanwezigheidslijst en nazicht van de volmachten, meldt het kantoor van de 
syndicus dat deze algemene vergadering rechtsgeldig is samengesteld en derhalve rechtsgeldig kan 
vergaderen, met name:   

 

Aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemhoudende eigenaars: 19 op 33 hetzij 57,58%  
Aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen:                       4 569 / 7 930, hetzij 57,62%  

 

De syndicus brengt de algemene vergadering in herinnering dat, overeenkomstig art. 577-6, §8 
B.W., onthoudingen, nietige en/of ongeldige stemmen worden afgetrokken van de uitgebrachte 
stemmen !  
De syndicus brengt de algemene vergadering tevens in herinnering dat kopies van alle offertes die 
ter vergadering, worden besproken, op eenvoudig verzoek van elke mede-eigenaar, ten kantore 
van de syndicus kunnen worden geraadpleegd. 
 
De syndicus vestigt de aandacht op het permanentienummer: 09/280.80.30. Dit nummer doet 
dienst als noodnummer waarop de syndicus, in dringende gevallen, te bereiken is buiten de 
kantooruren.  
Tijdens de kantooruren is de syndicus steeds bereikbaar op het gewone nummer. 

 
 

2. Verkiezing van de voorzitter van de algemene vergadering. ( ½ + 1 meerderheid ) 
Tot Voorzitter van de algemene vergadering wordt vervolgens, met unanimiteit van stemmen, 
verkozen: dhr. Van Praet Johan; waarvan akte. 
 
 

3. Verkiezing van de secretaris van de algemene vergadering. ( ½ + 1 meerderheid ) 
Tot secretaris van de algemene vergadering wordt vervolgens, met unanimiteit van stemmen, 
verkozen: de syndicus VM Vastgoedbeheer cvba, waarvan akte.  
 
 
 



 

Maatschappelijke zetel VM VASTGOEDBEHEER CVBA www.syncura.be 

Scheldekant 13 – 9700 OUDENAARDE info@syncura.be 

Kantoren: OUDENAARDE – GENT – KNOKKE – DEINZE – RONSE – BRUSSEL – ANTWERPEN – KORTRIJK – OOSTENDE – 
LEUVEN - AALST 

Verzekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid & Waarborg derdengelden : collectieve polis CIB   
 BIV 200957 - BTW  BE 0437.396.556 - RPR Oudenaarde - ING 390-0638403-04 

 

2 

4. Aanstelling van twee stemopnemers. ( ½ + 1 meerderheid )  
De taak van stemopnemers bestaat er in de syndicus bij te staan bij de publieke stemmingen en 
controle uit te oefenen op de rechtsgeldigheid ervan.  
Tot stemopnemers worden vervolgens, door de algemene vergadering, met unanimiteit van 
stemmen, aangeduid:  
- Dhr. Van Praet Johan 
- ///…………………….., waarvan akte.  
 
 

5. Bespreking van de inkomsten en uitgaven van het voorbije werkjaar: 
( 1/2 + 1 meerderheid ); 
- verslag van de rekencommissaris over de controle van de rekeningen; 
- goedkeuring van de rekeningen; 
- goedkeuring van de balans; 
- goedkeuring van de voorliggende begroting voor de lopende uitgaven voor 

het onderhoud, de werking en het beheer van de gemeenschappelijke delen 
en de gemeenschappelijke uitrusting van het gebouw (de gewone uitgaven) 
alsmede de goedkeuring van de voorliggende begroting voor de 
buitengewone te verwachten kosten (buitengewone uitgaven);  

- bepaling van de voorschotten voor het lopend werkjaar; 
- toestand van het eventuele reservekapitaal en bepaling van de datum en het 

bedrag van de volgende opvraging; modaliteiten van betaling; 
- Aanleggen van een permanent werkkapitaal;  
- verlenen van kwijting en décharge aan de syndicus, de leden van de RVME en 

de rekencommissaris voor het gevoerde beleid gedurende het voorbije 
werkjaar. 

5.1 Verslag van de rekencommissaris over de controle van de rekeningen 
De rekencommissaris, dhr.  Van Praet brengt schriftelijk verslag uit en bevestigt de correctheid van de 
voorliggende afrekening. Vragen en opmerkingen zijn door de Syndicus per mail beantwoord. De 
Rekencommissaris heeft per e-mail verslag uitgebracht.  

 
Het verslag wordt verder besproken en toegelicht door de Rekencommissaris en syndicus. Dit verslag 
wordt toegevoegd aan het verslag van de algemene vergadering.   
 
Inzake de blokpolis geeft de syndicus een gedetailleerde toelichting waarbij de premie vanaf het 
lopend boekjaar verdeeld wordt op basis van de aandelen in het complex en niet langer op basis van 
de verzekerde kapitalen. 
 
 

5.2 Goedkeuring van de rekeningen 
De onkosten voor het werkjaar 01/04/2017 tot 31/03/2018 beliepen € 60.089,65 (inclusief € 375,00 
individuele kosten); de onkosten van vorig werkjaar beliepen € 55.642,31 (inclusief € 75,00 individuele 
kosten). 
De syndicus geeft verder, in detail, toelichting bij de voorliggende afrekening en beantwoordt de 
vragen van de algemene vergadering.   
 
Na verdere plenaire bespreking worden de rekeningen, bij publieke vraagstelling, unaniem  
goedgekeurd. 
Stemmen tegen: ………………………………………………………………………………… 
Onthouden zich: ..……………………………………………………………………………….. 
waarvan akte. 
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Deze mede-eigenaars wiens afrekening een te betalen saldo vermeldt, worden verzocht hun aandeel 
in de afrekening, binnen de 10 dagen, te storten op de zichtrekening van de VME; deze mede-
eigenaars wiens afrekening een tegoed vertoont, zullen dit bedrag van zodra mogelijk teruggestort 
krijgen op hun private bankrekening.  
 

5.3 Goedkeuring van de balans 
Na verdere plenaire bespreking wordt de balans unaniem goedgekeurd. 
Stemmen tegen: ………………………………………………………………………………… 
Onthouden zich: ..……………………………………………………………………………….. 
waarvan akte. 
 

5.4 Goedkeuring van de voorliggende begroting voor de lopende uitgaven voor het 
onderhoud, de werking en het beheer van de gemeenschappelijke delen en de 
gemeenschappelijke uitrusting van het gebouw ( de gewone uitgaven) alsmede de 
goedkeuring van de voorliggende begroting voor de buitengewone te verwachten 
kosten ( buitengewone uitgaven ):  

De syndicus geeft uitgebreid toelichting, aan de algemene vergadering, bij de begroting, licht 
aangepast t.o.v. de meegestuurde begroting. 
 
1/ voor de GEWONE uitgaven 
De opgevraagde voorschotten voor het voorbije werkjaar beliepen 4 x €14.000,- = €56.000,-; het 
permanent werkkapitaal bedraagt € 8.249,94  
Het totaal van € 64.249,94 moet volstaan om de uitgaven in het komende jaar te betalen.  
 
2/ voor de BUITENGEWONE uitgaven: 
Er zijn géén buitengewone uitgaven voorzien in het lopend werkjaar;  
 
 

5.5 Goedkeuring van de voorschotten voor het lopend werkjaar:  
Op basis van de voorliggende begroting beslist de algemene vergadering unaniem om de bestaande 
voorschotten aan te houden, waarvan akte. 
 
Vervolgens beslist de algemene vergadering unaniem om over te gaan tot maandelijkse 
voorschotten, waarvan akte.  
 
Vanaf 01/07/2018 zullen de mede-eigenaars een uitnodiging tot betaling ontvangen. Deze zal niet 
meer herhaald worden. U wordt verzocht om een permanente opdracht aan uw bank te geven.  
Gelieve steeds betalingen te doen met het juiste bedrag, de juiste gestructureerde mededeling, op de 
juiste rekening (verschil tussen VME City Gate en Parking), en tussen de 1ste en de 14de van de 
maand. 
 
 

5.6 Toestand van het eventueel reservekapitaal en bepaling van de datum en het bedrag van 
de volgende opvraging; modaliteiten van betaling: 

Thans is er nog géén reservekapitaal opgericht.  
 
De agenda van deze jaarvergadering voorziet ook geen buitengewone uitgaven.  
De algemene vergadering beslist, na verdere bespreking en tussenkomst van een aantal eigenaars, 
unaniem om voorlopig géén reservekapitaal op te bouwen, waarvan akte.  
 
Deze aangelegenheid wordt sowieso jaarlijks hernomen op de agenda van de statutaire algemene 
jaarvergadering. 
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5.7 Verlenen van kwijting en décharge aan het kantoor van de syndicus, de 
rekencommissaris en de raad van mede-eigendom voor het gevoerde beleid in het 
voorbije werkjaar.  

De algemene vergadering verleent unaniem kwijting en décharge aan het kantoor van (1) de 
syndicus, (2) de rekencommissaris en (3) de raad van mede-eigendom, voor het gevoerde 
boekhoudkundige, technische en administratieve beleid in het voorbije werkjaar 2017 - 2018.  
 
 

6. Aanstelling van een rekencommissaris. ( ½ + 1 meerderheid ) 
De Wet op de mede-eigendom ( artikel 577 – 8 / 2 ) bepaalt dat de algemene vergadering jaarlijks een 
commissaris van de rekeningen dient aan te stellen, wiens verplichtingen en bevoegdheden in het 
reglement van mede-eigendom worden bepaald. De rekencommissaris kan zowel een mede-eigenaar 
als een derde zijn.  
 
Tot rekencommissaris wordt vervolgens, door de algemene vergadering, met unanimiteit van 
stemmen verkozen: dhr. Van Praet Johan, waarvan akte. 
 
Zijn opdracht neemt aanvang op datum van de start van het lopend boekjaar en loopt automatisch af 
op de eerstvolgende algemene statutaire jaarvergadering. 
De rekencommissaris ziet alle facturen en bankuittreksels na van het lopend werkjaar en brengt 
hieromtrent schriftelijk verslag uit op de jaarvergadering.  
Voor wat betreft de concrete invulling van de opdracht van de rekencommissaris, wordt verwezen naar 
de ( gecoördineerde ) statuten, afdeling “reglement van mede-eigendom”, van het gebouw. 
 
 

7. Ontslag en (her)verkiezing van de Raad van Mede-eigendom ( RVME ): ( ½ 
meerderheid ) 

De raad van mede-eigendom heeft als opdracht toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren 
uitvoert.  
 
De bestaande raad stelt zich opnieuw kandidaat, voor een periode van … jaar / voor een ambtstermijn 
gelijklopend aan deze van de syndicus. De verkozen leden zullen, onder elkaar, de Voorzitter van de 
RVME verkiezen. Hun mandaat eindigt van rechtswege op de eerstvolgende statutaire 
jaarvergadering volgend op het einde van het mandaat. 
 
De kandidaten stellen zich vervolgens kort persoonlijk voor aan de plenaire vergadering waarna wordt  
overgegaan tot stemming.  
 
Kandidaat 1: dhr. Van Landeghem Michel 
Verkozen met 100% ( > ½ + 1 ) van de stemmen.  
Stemmen tegen: ………….……………………………………………………………………………… 
Onthouden zich: ..............……………………………………………………………………………….. 
 
Kandidaat 2: dhr. Vrebos René 
Verkozen met 100% ( > ½ + 1 ) van de stemmen.  
Stemmen tegen: ………. ………………………………………………………………………………… 
Onthouden zich: ……………….………………………………………………………………………….. 
 
Kandidaat 3: dhr. De Cattelle Amaury 
Verkozen met 100% ( > ½ + 1 ) van de stemmen.  
Stemmen tegen: …………………………………………………………………………………………… 
Onthouden zich: ……………..…………………………………………………………………………….. 
 
Kandidaat 4: dhr. Van Praet Johan 
Verkozen met 100% ( > ½ + 1 ) van de stemmen.  
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Stemmen tegen: …………….……………………………………………………………………………… 
Onthouden zich: …………………………………………………………………………………………….. 
Waarvan akte. 
 
Kandidaat 5: dhr. Winters Erik 
Verkozen met 100% ( > ½ + 1 ) van de stemmen.  
Stemmen tegen: …………….……………………………………………………………………………… 
Onthouden zich: …………………………………………………………………………………………….. 
Waarvan akte. 
 
 

8. Vragen en/of opmerkingen vanwege de houders van een zakelijk of persoonlijk 
recht en/of van de niet - stemhoudende mede-eigenaars. 

De syndicus mocht géén vragen en/of opmerkingen ontvangen zodat dit punt dan ook géén verdere 
behandeling behoeft, waarvan akte. 
 
 

9. Evaluatie van de reguliere leveringscontracten. ( ½ + 1 meerderheid ) 
De Wet op de mede-eigendom bepaalt dat één van de wettelijke taken van de syndicus er in bestaat 
aan de algemene statutaire jaarvergadering een evaluatierapport voor te leggen in verband met de 
overeenkomsten voor geregeld verrichte leveringen. 
 
De syndicus geeft toelichting bij de belangrijkste reguliere leveringscontracten en informeert de mede-
eigenaars omtrent de werkingswijze van het kantoor VM Vastgoedbeheer cvba: 
 

 Demir   ........... Schoonmaak gangen e.d.:  .............................. €6 449,46 
+ jaarlijkse onderhoud kelderverdieping.  
De kelderverdieping zal thans jaarlijks gereinigd worden. 
 

 Cofely:  ........... onderhoud noodgroep: .................................... €2 427,04 
Hiervoor zullen alternatieve offertes gevraagd worden waarbij de algemene vergadering 
unaniem mandaat geeft aan de Raad van Mede-eigendom om desgevallend het 
bestaande contract stop te zetten en een nieuw onderhoudscontract af te sluiten, waarvan 
akte.  
 

 Statamat: ........ Onderhoud haspels,.. .................................. ……€658,- 
 

 Somati: ........... onderhoud branddetectie: .................................. 1 249,04 
Er zal in het lopend boekjaar een opleiding voorzien worden voor de mede-eigenaars om 
de branddetectie te bedienen.  
 

 Spie: ............... onderhoud ventilatie:  ........................................ 1 600,- 
De ventilatie draait, maar is niet volledig in orde. Van zodra alles onderhouden en in orde 
is, zal er navraag gebeuren ivm te veel lawaai en of te weinig lucht. Daarna zal een 
definitieve afregeling van de installatie gebeuren in overleg met de RVME.  
 

 Pump Tech: .... onderhoud drukverhoging water: .......................... 735,68 
De eigenaars melden dat er problemen zijn met de druk van het water in de appartementen 
op de bovenste verdiepingen. De syndicus zal dit laten nakijken. 
 

 Abeloos: ......... Controle dakbedekking:  .............................................  
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 SDE: ............... Voorstel onderhoud toegangsdeuren: .........................  
Voorstel nieuw contract in overleg met de RVME teneinde de deuren van de gemene delen 
periodiek te laten nakijken.. 
 

 Ontstoppingen van rioleringsleidingen: Problemen niveau +2 toiletten en douches zo 
spoedig mogelijk weg te werken, daarna geregelde spoeling horizontale leidingen op 
laagste niveau.  

 

 De algemene vergadering gaat vervolgens unaniem akkoord om verder in te stappen in de 
lopende raamovereenkomst inzake energielevering gemene delen met Engie en verleent 
tevens unaniem volmacht aan de syndicus om deze overeenkomst te her-negotiëren in 
functie van gewijzigde marktomstandigheden, waarvan akte 

 
De syndicus zal aan de verschillende onderhoudsfirma’s vragen om indien mogelijk een jaarplanning 
over te maken zodat de RVME op de hoogte is wanneer welke firma een onderhoud uitvoert. 
 
 

10. Vraag van een mede-eigenaar dhr. Wang om raam van slaapkamer te vervangen 
door opengaand raam. Het raam is gelegen aan het zuidgerichte terras (1/2 + 1 
meerderheid) 

Omdat dit een raakt aan het gemeenschappelijk uitzicht van het gebouw, is een toelating van de AV 
noodzakelijk. 
 
De AV geeft unaniem goedkeuring aan de mede-eigenaars om de ramen aan te passen aan de kant 
van de terrassen. De indeling en de kleur van de ramen mag niet afwijken van de huidige ramen; 
waarvan Akte.  
  
 

11. Mandaat aan één of meerdere mede-eigenaars tot vertegenwoordiging van de 
VME Kop Van Kessel-Lo City Gate op de algemene vergadering van de VME 
Hoofdvereniging Kop Van Kessel-Lo met standpuntbepaling in 
overeenstemming met de genomen beslissingen binnen huidige deelvergadering 
en bekrachtiging van de agenda die deel uitmaakt van dit agendapunt van de 
plenaire vergadering van de VME Koepel Kop Van Kessel-Lo. (½ + 1 
meerderheid) 

De leden van de RVME stellen zich kandidaat om de VME te vertegenwoordigen op deze AV van de 
Hoofdvereniging (normaliter op vrijdag 06/07/2018). De algemene vergadering gaat hiermee unaniem 
akkoord, waarvan akte.  
 
Belangrijk punten op de agenda:  

 Verzekeringsdossier, Nieuwe polis, wijziging van de verdeling van de premie, waardebepaling 
van het volledige complex, … 

 Safety: brandveiligheid van het gebouwcomplex. Risk-management.  
 

 
12. Verlenen van toestemming aan het kantoor van de syndicus om alle 

beslissingen, voorwerp van deze algemene vergadering, bij voorraad uit te 
voeren, zonder het verstrijken van de termijn – binnen dewelke een mede-
eigenaar zijn verhaalsrecht kan uitoefenen bij de Vrederechter – af te moeten 
wachten. ( ½ + 1 meerderheid ) 

De Wet op de Mede-eigendom bepaalt dat iedere mede-eigenaar aan de rechter kan vragen een 
onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of 
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te wijzigen. Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de 
datum waarop de algemene vergadering plaatsvond. 
 
Dit betekent dat, strikt theoretisch gezien, ten vroegste slechts uitvoering kan worden gegeven aan de 
beslissingen van de algemene vergadering, vier maanden na datum van de algemene vergadering die 
heden plaatsvindt. 
 
Daar dit een efficiënte en optimale beheersvoering van het gebouw hypothekeert, beslist de algemene 
vergadering unaniem toestemming te verlenen aan het kantoor van de syndicus om alle beslissingen, 
voorwerp van deze algemene vergadering, bij voorraad te laten uitvoeren zonder het verstrijken van 
de termijn – binnen dewelke een mede-eigenaar zijn verhaalsrecht kan uitoefenen bij de vrederechter 
– af te moeten wachten, waarvan akte.  
 
 

13. Diversen, rondvraag en gedachtewisseling  (geen stemming mogelijk)  
/ de algemene vergadering heeft geen verdere opmerkingen 
 
 
 
 
 
 
De algemene vergadering wordt afgesloten om 10.45uur.  
 
Na voorlezing van de notulen, ondertekenen de syndicus, de voorzitter, de secretaris en de nog op dat 
ogenblik aanwezige mede-eigenaars de notulen.  
 
Het origineel wordt opgenomen in het Register der Statuten. 
Een kopie van dit verslag zal door de syndicus aan elke mede-eigenaar worden bezorgd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leuven, 16/06/2018               
Paul De Groote Property Manager      Voorzitter  
Namens VM Vastgoedbeheer cvba     ………………………………. 
Syndicus VME Residentie KVK City Gate  
Ondernemingsnummer: BE 0816.936.671 
  


