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VERSLAG VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

VME RESIDENTIE LOTUS

Ondernemingsnu mmer 0824.380.927
dinsdag 04/02/2020 om 18.00 uur

LOCATIE: Gemeenschapscentrum Colomba; Wijngaardstraat 1 - 3070
Kortenberg

1. Verwelkoming, tekenen van de aanwezigheidslijst, nazicht van de volmachten, vaststelling

van het quorum.
Het kantoor van de syndicus venvelkomt de aanwezigen.

Na ondertekening van de aanwezigheidsl'rjst en prima facie controle van de volmachten, meldt het

kantoor van de syndicus dat deze algemene vergadering rechtsgeldig is samengesteld en derhalve

rechtsgeldig kan vergaderen, met name:

Aantalaanwezige of vertegenwoordigde stemhoudende eigenaars: 13 op 16, hetzij 81,25yo

Aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen: 8t2 | LOOO, hetzij 81.,2O %

2. Verkiezingvandevoorzittervandealgemenevergadering.lTz+t'meerderheid)
Tot Voorzitter van de algemene vergadering wordt vervolgens, met unanimiteit van stemmen,

verkozen: dhr Gregory Boulanger, waarvan akte.

3. Verkiezing van de secretaris van de algemene vergadering, (%+ t meerderheid)

Tot secretaris van de algemene vergadering wordt vervolgens, met unanimiteit van stemmen,

verkozen: de syndicus VM Vastgoedbeheer BV / commerciële benaming Syncura, waarvan akte'

4. Aanstelling van twee stemopnem ers. (% + 1 meerderheid)

Tot stemopnemers worden, door de algemene vergadering, met unanimiteit van stemmen,

aangeduid: mevr Tinne Van Gorp en mevr Dorien Van de Wiele, waarvan akte.

5. Verslag van de rekencommissaris over de controle van de rekeningen:

De rekencommissaris(sen), dhr Gregory Boulanger brengt verslag uit en bevestigt de correctheid van

de voorliggende afrekening.

6. Goedkeuring van de rekeningen van het voorbije werkjaar. (%+ t meerderheid)

De onkosten voor het werkjaar OL/OL/2019 tot 3L/L2/ 2019 bedrag en € 21.795,65; de onkosten van

vorig werkjaar beliepen € 18.904,20.

Na plenaire bespreking worden de globale rekeningen, bij publieke vraagstelling, unaniem

goedgekeurd.

Stemmentegen: / / / .........
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7. Goedkeuring van de balans van het voorbije wer$aar.(% + 1 meerderheid)

Na plenaire bespreking wordt de balans unaniem goedgekeurd.

Stemmentegen:///
Onthouden zich: / / / ........ ........, waarvan akte

8. Goedkeuring van de voorliggende begroting voor de lopende uitgaven voor het

onderhoud, de werking en het beheer van de gemeenschappeliike 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 uitgavenl (7, + 1 meerderheid)

De syndicus geeft uitgebreid toelichting, aan de algemene vergadering, bij de met de uitnodieing

meegestuurde begroting:
t. voor de GEWONE uitgaven:

De opgevraagde voorschotten voor het voorbije werkjaar beliepen €18.000 + extra opvraging €5'650

+ €1.000 =€24.65O; de totale onkosten beliepen €21.795,65; het permanent werkkapitaal bedraagt

€3.200.
De begroting voor het lopend werkjaar beloopt €19.000.

2. voor de BUITENG uitsaven

De syndicus verwijst, voor een behandeling ten gronde, naar de agendapunt(en) waar deze

buitengewone uitgaven zijn geagendeerd.

g. Goedkeuring van de voorschotten voor het lopend werkjaar (/z+ L meerderheid)

Op basis van de voorliggende begroting beslist de algemene vergadering unaniem, om de bestaande

voorschotten te verhogen tot €19.000 - met aanvang van het lopend boekiaar - alsmede de

bestaande periodiciteit aan te houden.

Het eerste periodiek voorschot ten bedrage van €1.500 werd reeds opgevraagd per Oll0I/2O2O,

OL/02/2O2O; de volgende nieuwe periodieke voorschotten worden opgevraagd per 0t/03/2O2O,

otl 04 /2020, 0t/ 05 / 2020 enz.

Stemmentegen:/l/
Onthoudenzich:///

Bii verhoginR van de voorschotten
De opleg voor de reeds (op oude basis) opgevraagde periodieke voorschotten vindt u in bijlage van

de notulen. De volgende periodieke voorschotten zullen uitgestuurd worden op basis van het

hierboven nieuw vastgesteld jaarbudget.

10. Verlenen van kwijting en décharge aan het kantoor van de syndicus voor het gevoerde

beleid in het voorbiie werkiaar l% + t meerderheid).

De algemene vergadering verleent kwijting en décharge, voor het gevoerde boekhoudkundige,

technische en administratieve beleid in het voorbije werkjaar aan de syndicus'

Unaniem
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Stemmentegen:/l/
Onthoudenzich:///
I0O% gaat akkoord, waarvan akte

11. Verlenen van kwijting en décharge het college van/de rekencommissaris(sen) voor het

gevoerde financieel beleid in het voorbije werkjaar (% + 1' meerderheid).

De algemene vergadering verleent kwijting en décharge, voor het gevoerde boekhoudkundige en

financieel beleid in het voorbije werkjaar aan het college van/de rekencommissaris(sen).

Unaniem

Stemmentegen:///
Onthoudenzich:///
LO}% gaat akkoord, waarvan akte.

12. Verlenen van kwijting en décharge aan het kantoor van de raad van mede-eigendom

(RVMEI voor het gevoerde beleid in het voorbije werkjaar (% + t meerderheid).

De algemene vergadering verleent kw'rjting en décharge, voor het gevoerde beleid in het voorbije

werkjaar aan de leden van de de raad van mede-eigendom (RVME).

Naam: Tinne Van Gorp
Unaniem kwijting en décharge met L00% van de stemmen.

Stemmentegen: / / / ..............

Onthouden zich: Tinne Van Gorp

Naam: Gregory Boulanger
Unaniem kwijting en décharge met 100% van de stemmen.
Stemmentegen:/ /l
Onthouden zich: Gregory Boulanger

13. Toestand van het reservekapitaal: bepaling van de datum en het bedrag van de opvraging

voor het reservekapitaal (ll2+t meerderheid)

De vereniging van de mede-eigenaars moet uiterlijk na afloop van vijf jaar na de datum van de

voorlopige oplevering van de gemene delen van het gebouw een reservekapitaal aanleggen waarvan

de jaarlijkse bijdrage niet lager mag zijn dan vijf procent van het totaal van de gewone
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gemeenschappelijke lasten van het voorgaande boekjaar; de vereniging kan met een meerderheid

van 4/5 van de stemmen beslissen om dit verplicht reservekapitaal niet aan te leggen.

Het saldo van het reservekapitaal bedraagt, op datum afsluiting vorig werkjaar: € 2.500.

Volgende verrichtingen vonden plaats in het voorb'rje werkjaar:
- OpvragingOa/06/2O19: € 2.500

14. Verplichte oprichting van het reservekapitaal; (4/5 meerderheidl

De begroting van onderstaand reservekapitaal is gebaseerd op basis van de balkonrenovatie en

wordt uitvoering besproken in agendapunt 24.

De algemene vergadering beslist, na verdere bespreking, unaniem/meerderheid tegen minderheid

(...%, > % + Ll een reservekapitaal op te richten tot €25.880Íaarbasis. Periodiciteit: maandelijks.

Een eerste opvraging zal uitgestuurd worden op Ot/O3/2020, Ot/04/2020,0L/O5/202O, enz.

Deze opvraging wordt uitgestuurd per aandeel in de mede-eigendom, op basis van de

verdeelsleutel "alle aandelen".
Stemmentegen:///
Onthouden zich / // ., waarvan akte

15. Ontslag en (herlverkiezing van de syndicus, toelichting bii de voorliggende

syndicusovereenkomst, bepaling van het ereloon alsmede de duurtiid van het mandaat:

ptenaire bespreking + stemming. Verlenen van volmacht aan de Voorzitter van de

algemene vergadering om de wettelijk verplichte overeenkomst met de syndicus te

ondertekenen.l% + 1 meerderheid)
Het mandaat van de syndicus loopt af. De syndicus geeft toelichting bij de voorliggende

syndicusovereenkomst. Het kantoor VM Vastgoedbeheer BV, commerciële benaming Syncura, lid van

de groep Vande Moortel, stelt zich opnieuw verkiesbaar, voor een nieuw mandaat van 3 iaar, met

rnganq heden. Voor de ve rgoedingen voor de forfaitaire en aanvullende prestaties wordt

verwezen naar het contract dat ter vergadering uitgebreid toegelicht wordt aan de algemene

vergadering. De overeenkomst eindigt van rechtswege op de eerstvolgende statutaire

jaarvergadering volgend op het einde van het mandaat.

Artikel3. Ereloon en kosten
3 2

262,5 euro/maand, excl. BTW (*), forfait per gebouw;

GDPR onderhoudskost is in het ereloon inbegrepen.

(*) Huidige BTW - aanslagvoet: 0% (BTW, taksen en

Vereniging)

ndere belastingen a Itijd ten laste van de

De algemene vergadering gaat, na plenaire bespreking vervolgens unaniem akkoord met de

herverkiezing van VM Vastgoedbeheer BV/ Syncura voor de periode en ereloon zoals hierboven

vermeld en verleent volmacht aan de Voorzitter van de algemene vergadering om, namens de

"íx*'y,L?
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vereniging van mede-eigenaars, de wettelijk verplichte overeenkomst met de syndicus te

ondertekenen.
Tevens wordt unaniem beslist om de vergoeding van de syndicus te verdelen volgende de

verdeelsleutel'alle aandelen', waarvan akte.

Stemmenteeen:///
Onthoudenzich:/// ........, waarvan akte

15. Aanstelling van een (college van) rekencommissaris(senl. (% + 1 meerderheid!

Tot rekencommissaris(sen) wordt, door de algemene vergadering, voor het lopend werkjaar, met

unanimiteit van stemmen verkozen:

Dhr Gregory Boulanger, waarvan akte.

Onthoudingen: / / /
Stemmen tegen: / / / ..................., waarvan akte.

Voor wat betreft de concrete invulling, taken en bevoegdheden van de rekencommissaris, wordt
verwezen naar het reglement van interne orde.

17. Toelichting door de Raad van Mede-eigendom (RVME) bij hun jaarverslag,

De leden van de RVME geven, ter vergadering, toelichting bij hun werkzaamheden in het voorbije

werkjaar en beantwoorden de vragen van de mede-eigenaars.

18. Ontslag en (her)verkiezing van de Raad van Mede-eigendom: kandidaturen dienen

schriftelijk en uiterlijk tegen . , | . , 12O2, aan het adres van de syndicus te worden

medegedeeld en/of mondeling ter vergadering gemeld: voorstelling van de kandidaten;
plenaire bespreking + stemming. l% meerderheid)

De bestaande raad van mede-eigendom is ontslagnemend. De syndicus dankt, namens de mede-

eigenaars, de ontslagnemende leden van de RVME voor hun gewaardeerde medewerking tijdens het

voorbije werkjaar.
De bestaande raad stelt zich opnieuw kandidaat, voor een periode van I jaar; de verkozen leden

zullen, onder elkaar, de Voorzitter van de RVME verkiezen. 
\

Alle kandidaten stellen zich vervolgens kort persoonlijk voor aan de plenaire vergadering waarna

wordt overgegaan tot publieke stemming.
Kandidaat 1: mevr Tinne Van Gorp
Verkozen met L00% van de stemmen.
Stemmentegen:///
Onthoudenzich:///
Kandidaat 2: dhr Gregory Boulanger
Verkozen met 100% van de stemmen.
Stemmentegen:///
Onthouden zich:///
Kandidaat 3: mevr Alfonsina De Prins

Verkozen met 100% van de stemmen.
Stemmen tegen
Onthouden zich

'íx*'*l"t
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19. Bekrachtiging nieuw reglement van interne orde (RlO): toelichting door het kantoor van

de syndicus; plenaire bespreking + stemming. l% + t meerderheid)

De Wet van 18 juni 2018 is van dwingend recht. Eén van de verplichtingen in hoofde van de syndicus

betreft de verplichte opmaak van een nieuw onderhands reglement van interne orde, dat heden ter
bekrachtigÍng wordt voorgelegd aan de algemene vergadering. Dit reglement omvat enerzijds diverse

regels inzake de werking van de algemene vergadering, syndicus, de RVME enz. en anderzijds het

eventueel bestaand huishoudelijk reglement. De teksten werden meegestuurd in bijlage met de

uitnodiging tot deze jaarvergadering.

De algemene vergadering beslist vervolgens unaniem het voorliggend reglement van interne orde

goed te keuren, waarvan akte.

Opmerking:
Het gebruik van de openhaard is niet toegestaan.

De RVME voegt dit punt extra toe aan het RIO en bezorgt de definitieve versie aan de syndicus.

Stemmentegen: / / / .........

Onthouden zich: / / / ..........

De extra-prestaties van het kantoor van de syndicus voor het opstellen van dit reglement van interne

orde worden forfaitair begroot op € 1-75. De extra-prestaties van het kantoor van de syndicus wat

betreft het bijwerken van het bestaande RIO zullen gehonoreerd worden conform de tarieven

opgenomen in de syndicusovereenkomst onder "aanvullende prestaties" en verrekend worden

volgens de verdeelsleutel "alle aandelen".

20. Evaluatie van de reguliere leveringscontracten. l%+L meerderheid)

De syndicus geeft, zoals de Wet voorschrijft, toelichting bU de belangrijkste reguliere

leveringscontracten en informeert de mede-eigenaars omtrent de werkingswijze van het kantoor VM

Vastgoedbeheer BV. Syncura werkt vaak met eigen ontwikkelde contracten met uitgebreide

waarborgen en scherpe tariefzetting.

L. Onderhoudscontract lift:
à Schindler

2. Contract oeriod eke keurins lift
à Vincotte

3. Poetsen gemene delen:
à HP Live Services
Opmerkingen:

Mevr Dorien Van de Wiele bezorgt enkele opmerkingen over het onvoldoende

poetsonderhoud.

De syndicus neemt dit op met HP Live Services'

4. Verzekeringen:

r (yncura
-/ilÈd*trhoR
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) Blokpolis: AXA; bemiddelaar Filip Hendrickx
t BA alle organen: lnsures

à Rechtsbijstand: lnsures

5. Tuinonderhoud:
à Tuinwerken Kevin

5. Elektriciteit. aardsas, huisbrandolie: voor deze leveringen sluit de syndicus jaarlijks een

raamovereenkomst af.

à Electrabel en Eneco

21. Onderhoud voortuin; offerte Bart Aelst (2/3 meerderheid)

ln samenspraak met de raad van mede-eigendom werd er een offerte opgevraagd bij tuinwerker
Bart Aelst.
Deze offerte werd naar alle eigenaars verstuurd ter inzage voor de AV.

Na verdere plenaire bespreking beslist de algemene vergadering unaniem om het

onderhoudscontract troot onderhoud= €2L4,38 'te ondertekenen en te activeren.

Nietakkoord: I I / .........

Onthouding: / / / ..........., waarvan akte.

22. Dossier blokpolis gebouw: voorstel makelaar lnsures om de bestaande blokpolis gebouw

te (herlonderschriiven; llz + L meerderheid).

De huidige blokpolis gebouw is afgesloten bij de maatschappij AXA via bemiddeling van makelaar

Filip Hendrickx
De syndicus legt, ter vergadering, een voorstel voor, uitgewerkt door verzekeringsmakelaar lnsures,

een makelaar waarin de groep Vande Moortel participeert en die een exclusieve Syncura-polis kan

aanbieden.
Enkele voordelen n de Svncura-oolis:

- een eigen dienst schadebeheer voor een efficiëntere en snellere opvolging en afhandeling

van de schadegevallen;
- scherpe tarieven;
- specifieke polisvoorwaarden die verder gaan dan de huidige marktvoorwaarden; zo is

waterinsijpeling via terrassen of de gevels gedekt, zo ziin kosten voor het verwijderen en

herstellen van de bedekking van de waterdichting van dakterrassen verzekerd, wordt

bovenop het expertisebedrag 10% extra uitbetaald voor indirecte verliezen, enz.

- een schaderegelingsbevoegdheid tot 5 OO0€, dit wil zeggen dat er geen tussenkomst vereist

is van een expert van de verzekeringsmaatschappu en lnsures dus zelf tot onmiddellijke

uitbetaling kan overgaan bij een gedekt schadegeval zodat deze schadegevallen binnen een

kort tijdsbestek kunnen worden afgehandeld;

Na verdere plenaÍre bespreking beslist de algemene vergadering unaniem de bestaande blokpolis

gebouw vanaf eerstkomende vervaldag te herplaatsen, op basis van voorliggend voorstel.

Niet akkoord: / / / .........
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onthouding:. / I 1 ..........., waarvan akte.

Opmerking:
Al deze polissen zijn exclusieve Syncura-producten hetgeen betekent dat deze exclusieve

voorwaarden vervallen bij wijziging van de syndicus en/of verzekeringsmakelaar. ln voorkomend

geva I valt men dan terug op de standaardpolis.

23. Dossier verplichte opmaak van een EPC voor de gemeenschappelijke delen: plenaire

bespreking + stemming (1/2 meerderheid)

De syndicus geeft, ter vergadering, toelichting bij deze nieuwe wetgeving.

ln bijlage van de reeds verstuurde agenda vindt u de toelichting.

De syndicus stelt voor dit EPC-rapport dit werkjaar reeds te laten opmaken gezien de voordelen van

over dergelijk rapport EPC gemeenschappelijke delen te beschikken bij de opmaak van een

individueel EPC-attest voor een kavel.

Na plenaire bespreking keurt de algemene vergadering unaniem deze werkwijze goed.

De syndicus zal, nà ontvangst van het EPC rapport voor de gemeenschappelijke delen, dit

consulteerbaar stellen op het webportaal van het gebouw.

24. Voorstel audit individuele wandgasketels op aardgas en noodzakeliike aanpassing

gemeenschappelijk schoorsteen/rookgasafvoerkanaal: toelichting door het kantoor van de

syndicus; plenaire bespreking + stemming (2/3 meerderheid); financiering (% + t
meerderheid)

De syndicus geeft, ter vergadering, toelichting bij de actuele regelgeving. ln bijlage van deze notulen

vindt u de toelichting. Deze toelichting wordt consulteerbaar gesteld op het webportaal van het

gebouw. De syndicus geeft vervolgens technische toelichting bij de huidige situatie in het gebouw en

de (on)mogelijkheid voor de mede-eigenaars om, met gebruik van de bestaande schouw, een

condensatieketel te plaatsen. Een gezamenlÍjke solidaire aanpak dringt zich derhalve op.

De bestaande structuur van de schouw werd door een onafhankelijke expert 'Miller Heating'

onderzocht vanop het dak.

Tijdens deze rondgang werd vastgesteld dat er verschillende afvoerpijpen uit de schacht komen'

Ecodesign-eisen voor nieuwe verwarmingstoestellen

Vervanging van oude verwarmingsketels Ís niet verplicht. Maar als een oud verwarmingstoestel

wordt vervangen, dan moet het nieuwe toestel voldoen aan de minimumvereiqten. ln de meeste

gevallen zal er een condensatieketel geplaatst moeten worden.

o Een gewone hoogrendementsverwarmingsketel zal meestal niet meer voldoen aan die

minimumvereisten. Een condensatieketel zalwelvoldoen aan de minimumvereisten.

I (vncura VM Vastgoedbeheer BV www.syncura.be n ./i./
-)t*-;',; Scheldekant 13 - 9700 Oudenaarde ,\ U(rK

RPR 0437.395.556

verzekerins Burgerr.rjke BBïïffi!'..f,l,ï;';;H: 
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'Beschermde afnemers' komen in aanmerking voor de Premie van de netbeheerder voor een

condensatieketel.
Sinds 26 september 2018 werden de eisen opnieuw strenger voor o.a. verwarmingsketels.

Nieuwe cv-ketels die vanaf dan op de markt komen, moeten nog minder NOx uitstoten.

Daardoor zullen er geen of nog weinig 'Bl-ketels' te koop zijn die voldoen aan die strengere

eisen.

Die B1-ketels worden nog regelmatig Ín appartementen gebruikt met gemeenschappelijke schouwen

(of shuntschouwen).
Als er 1 ketel op een gemeenschappelijke schouw vervangen moeten worden, wordt aangeraden om

de schouw aan te passen en over te schakelen en over te schakelen op een condenserende ketel (of

een lagetemperatuurketeldie nog aan de eísen voldoet).

Op energiesparen.be vindt u meer details over de toeoassins van de mrnrmumetsen tn

a ppa rteme ntsgebo uwe n.

Moet de gemeenschappelijke schoorsteen aangepast worden om over te schakelen op een

condensatieketel?

De meeste gemeenschappelijke schoorstenen of rookgasafvoerkanalen in appartementsgebouwen

zijn niet geschikt om een condensatieketel op aan te sluiten. Er zijn veel verschillende types

rookgasafvoerkanalen en bijgevolg moet iedere situatie afzonderlijk onderzocht worden door een

vakman. Afhankelijk van de omvang van het bestaande rookgasafvoerkanaal zijn er andere

technische oplossingen voor een geschikte schouwrenovatie die condenserende verurarmingsketels

toelaten. ln sommige gevallen is het noodzakelijk dat alle toestellen die op hetzelfde

rookgasafvoerkanaal zijn aangesloten, vervangen moeten worden door condensatieketels.

Dient iedereen tegelijkertijd over te schakelen op een condensatieketel?

Bij sommige types schouwrenovaties is het noodzakelijk dat iedere installatie die op hetzelfde

rookgasafvoerkanaal is aangesloten, gelijktijdig vervangen wordt door een condensatieketel.

Een bijkomend voordeel van de collectieve overschakeling op condensatieketels, naast de hogere

energie-efficiëntie, is dat deze geplaatst kunnen worden als gesloten systeem (type C), waarbij de

verbrandingslucht rechtstreeks van buiten aangezogen wordt. Dit zorgt voor een veiligere werking,

doordat er geen risico meer bestaat op vrijstellÍng van koolstofmonoxide naar de opstellingsruimte,

en voor een verhoogd comfort, doordat er geen aanvoer van (koude) buitenlucht naar het

opstellíngsruimte nodig is.
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ls het verplicht om een condensatieketel te plaatsen?

Het is volgens de Ecodesignverordening niet verplicht om over te schakelen op een condensatieketel

Zelfs als de oude verwarmingsketel defect is kan deze nog steeds vervangen worden door een nieuw

type Bl-toestel indien er meerdere verwarmingsketels op één rookgasafvoerkanaal aangesloten

moeten worden. ln sommige gevallen kan er echter beslist worden (door de vereniging van mede-

eigenaars) om het rookgasafvoerkanaal te renoveren en dit geschikt te maken voor het plaatsen van

condensatieketels. Afhankelijk van het type aanpassing zal het soms noodzakelijk zijn dat iedere

verwarmingsketel die wordt aangesloten op het rookgasafvoerkanaal uitsluitend nog een

condensatieketel is.

Wat is een verwarmingsketeltype 81?

Een centraal met brandstof gestookt toestel voor ruimteverwarming en/of verwarming van sanitair

tapwater die verbonden moet worden met een rookgasafvoerkanaal dat de rookgassen rechtstreeks

afvoert naar de buitenlucht, en die de verbrandingslucht rechtstreeks uit de opstellingsruimte haalt.

Mogen B-toestellen nog overal geplaatst worden?

Opgelet: sinds 1 september 2015 mogen volgens NBN D51-003, de norm betreffende de plaatsing

van aardgas verbruikstoestellen, geen nieuwe B toestellen geplaatst worden in slaapkamers,

badkamers, stortbadruimtes en WC's, ook niet voor de vervanging van bestaande toestellen. Deze

regel geldt zowel voor appartementen als voor alle andere types van woning.

Kan een type Bl toestel aangesloten worden op een schouw die geschikt is voor een

condensatieketel?

Dit is sterk afhankelijk van het type schouw en zal niet steeds mogelijk z'tjn.
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Zullen er de komende jaren nog steeds voldoende 81 ketels te koop zijn?

Het aantal appartementsgebouwen dat niet beschikt over een aangepaste schouw die geschikt is

voor een condensatieketel is nog steeds heel groot. Gezien er de komende jaren nog steeds vraag zal

zijn naar dergelijke type 81 ketels, zullen een aantal fabrikanten nog een model blijven aanbieden.

ls het eenvoudig om een gemeenschappelijke schouw te vervangen door een schouw die geschikt

is voor een condensatieketel?

Daarvoor bestaan verschillende oplossingen waarbij ofwel één, meerdere of alle toestellen

condenserend kunnen zijn. Het aantal mogelijke oplossingen is echter afhankelijk van de bestaande

toestand en eventueel de keuze van de vereniging van mede-eigenaars.

Bijkomend stelt zich vaak het probleem dat enkele nieuwe afuoerkanalen nog wel in de

gemeenschappelijke koker kunnen worden geplaatst maar deze koker meestal onvoldoende ruimte

biedt om de aansluiting van elke nieuwe condensatieketel via deze één en dezelfde koker te laten

geschieden waardoor mede-eigenaars die pas later overschakelen op een nieuwe ketel, in de

problemen komen Daarom is een menliike aanoak vanuit de semeen o een noodzaak

ofwel beslist de gemeenschap om over te gaan tot een volledige schouwrenovatie en worden alle

bestaande individuele toestellen vervangen door een nieuw "gesloten" condensatiemodel.

Dit gaat om ingrijpende werken die wel als voordeel hebben dat alle toestellen aangesloten op die

koker voldoen aan de veiligheidsvereisten en alle installaties optimaal energiezuÍnig werken. Door de

globale aanpak kunnen ook scherpere prijzen worden bedongen.

Na verdere plenaire bespreking stemt de algemene vergadering over het principe van de noodzaak

tot aanpassing van de gemeenschappelijke schouw. Daar actueel nog geen offertes voorhanden zijn,

zal de syndicus een offerte opvragen bij de firma Schootec en zal, gezien de hoogdringendheid, deze

aangelegenheid hernomen worden op de eerstvolgende statutaire jaarvergadering.

Omwille van de grote vraag bij firma Schootec werd in samenspraak met de raad van mede-

eigendom reeds een afspraak Íngepland om elk appartement te controleren, dd t7lO2l2O2O.

Deze interventie zal de volledige dag in beslag nemen en daarom is aanwezigheid absoluut

noodzakelijk. Per appartement zal een inventaris opgemaakt worden'

Wat de financiering betreft van deze audit, beslist de algemene vergadering unaniem / meerderheid

tegen minderheid ( ...Yo, > % + t I om het werkkapitaal hiervoor aa n te wenden, indien nodig za I een

extra provisie opgevraagd worden.
Stemmentegen:///
Onthoudenzich:///

"íx[*"1":
VM Vastgoedbeheer BV

Scheldekant t3 - 97OO Oudenaarde
RPR 0437.396.556

www.syncura.be

waarvan akte

Verzekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid en Borgstelling: nv AXA Belgium met polisnummer 730.390.160.

Blv s11088 - BIV 200957 - BtV 504722 - ING 390-0638403-04 vM



t2

Y yncu ra
managed with care

25. Wettelijke verplichting 2-jaarlijks reinigen schouw (4x). toelichting door het kantoor van de

syndicus; plenaire bespreking + stemming (%+ 1, meerderheid ); financiering(lz+ L

meerderheid )

De syndicus geeft, ter vergadering, toelichting bij de actuele regelgeving'

Na verdere plenaire bespreking gaat de algemene vergadering unaniem akkoord met het reinigen

van de schouw
Wat de financiering betreft van deze werken, beslist de algemene vergadering unaniem om het

werkkapitaal hiervoor aan te wenden.
Stemmentegen:///
Onthoudenzich:///

26. Balkonrenovatie voor-en achterkant: toelichting door het kantoor van de syndicus; plenaire

bespreking + stemming (2/3 meerderheid ); financiering - aanleggen spaarpot uitvoering

werken (% + L meerderheid )

De syndicus venarijst naar agendapunt 18 dd SAV 14/02/2019 waarin de renovatie van de balkons

(voor-e n achte rka nt) uitvoe ring besproken werd.

Afgelopen werkjaa r werden versch il lende offertes opgevraagd

- Betotec
- Bodima
- Suerickx

Voorkeur RVME:

-> Suerickx

Naost Suerickx, zijn nog twee ondere firma's gecontocteerd, nl. Bodimo

en Betotec. Beide firmo's kwamen eveneens ter ploatse en deden een voorstel tot
reparatie. Het voorstel van beide wos geen totaoloplossing maar eerder een

reporatievoorstel.

Na plenaire bespreking wordt unaniem beslist om Suerickx uit te nodigen op de eerstvolgende

statutaire algemene vergadering zodat de renovatie verder kan toegelicht kan worden en vragen

beantwoord kunnen worden, waarvan akte.

VoorsteUtoelichting RVME - financiering:

De RVME geeft een uitgebreide toelichting wat betreft de noodzaak van deze balkonrenovatie,

alsook het verhogen van het reservekapitaal.

Voorkeur: €26.880 op iaarbasis
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Huidige financiele situatie:
De werken worden begroot op €95.582,98 excl btw.
De syndicus wijst op het feit dat er op dit moment onvoldoende middelen zijn (reservekapitaal:

€2500) om deze renovatie te bekostigen.

Toekomstige financiële situatie:
Na verdere plenaire bespreking stemt de algemene vergadering unaniem in over het principe van de

noodzaak om een reservekapitaal aan te wenden teneinde deze renovatie te kunnen bekostigen'

Het opstarten van dit reservekapitaal wordt ook uitvoering besproken in agendapunt 14 en is

gebaseerd op basis van de balkonrenovatie.

De algemene vergadering beslist, na verdere bespreking, unaniem een reservekapitaal op te richten

tot €26.S80fi aarbasis. Periodiciteit: maa ndeliiks.

Een eerste opvraging zaluitgestuurd worden opOL/03/2O20,0L/04/2020,OL/O5/2020,en2.

Deze opvraging wordt uitgestuurd per aandeel in de mede-eigendom, op basis van de

verdeelsleutel "alle aandelen".
Stemmentegen:///
Onthoudenzich:/// waarvan akte

De syndicus wijst op het feit dat het aanwenden van reservekapitaaljaarlijks op de agenda wordt

gezet en dus elk jaar gestemd dient te worden.

Tevens verwijst de syndicus naar de statuten van de vereniging van mede-eigendom: cfr basisakte

waarin gestipuleerd staat dat de ruwbouw en de waterdichtÍngslaag (de roofing) van de koeren

gemeenschappelijke zaken z'ljn; de lasten met betrekking tot hun onderhoud, wordt door de ganse

gemeenschap gedragen in verhouding tot hun respectievelijke aandeel.

De nieuwe wet op de mede-eigendom 20L9 stipuleert dat er een onderscheid gemaakt kan worden

voor wat betreft de renovatie voorkant versus achterkant.

Na verdere plenaire bespreking wordt unaniem beslist om in geval van schade (omwille van slijtage) ,

tijdelijke herstellingen uit te voeren.
De syndicus wijst op het feit dat de veiligheid op de 1't" plaatst komt en dat niet kan gewacht worden

tot de definitieve werken worden uitgevoerd.

Wat betreft de financiering van de herstellingen, zal dit bekostigt worden vanuit het werkkapitaal,

waarvan akte.

27. Vragen enlof opmerkingen vanwege de houders van een zakeliik of persoonlijk recht

enlot van de niet - stemhoudende mede-eigenaars.

De wet op de mede-eigendom verplicht de syndicus de "houders van een persoonlijk of zakelijk

recht" (in praktijk zijn dit meestal de huurders) voorafgaandelijk op de hoogte te brengen dat er een

algemene jaarvergadering zal worden gehouden teneinde hun toe te laten hun opmerkingen,

klàchten en/of voorstellen met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten schriftelijk mede te

delen aan de syndicus. Deze mededeling aan de houders van een persoonlijk of zakelijk recht gebeurt

via een aanplakking op een goed zichtbare plaats in de gemene delen van het gebouw.
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De syndicus dient deze bemerkingen vervolgens mede te delen aan de mede-eigenaars en de

betrokkenen achteraf te berichten omtrent het ter zake ingenomen standpunt van de algemene

vergadering.
De syndicus mocht géén vragen en/of opmerkingen ontvangen zodat dit punt dan ook géén verdere

behandeling behoeft, waarvan akte.

28. 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 ziin verhaalsrecht kan

uitoefenen bij de Vrederechter - af te moeten wachten. (% + t 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 te wijzigen. Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termiin 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 beheersvoerÍng 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

verstruken van de termijn - binnen dewelke een mede-eigenaar zijn verhaalsrecht kan uitoefenen b'tj

de vrederechter - af te moeten wachten, waarvan akte.

Stemmen tegen: / / / ...............

Onthouden zich: / / / ...........

L}O% gaaï akkoord, waarvan akte.

29. Diversen ...

Mevr Tinne Van Gorp meldt een waterinfiltratie in APP 06, APP 08, afkomstig van het raam.

Voorlopig wordt dit lek door de huurster (APP 06) opgevangen dmv een bakje.

Een stuk beton is ook naar beneden gevallen van APP 05.

-> Eigenaar mevr Wallens (firma Wobben) zol op 08/02/2020 langsgaan bii APP 08, APP 72,

APP 01, APP 05 ter controle.

Mevr Dorien Van de Wiele brengt de AV op de hoogte dat er een gemeenschappelijke buis in

haar garage lekt.
> Actie zol genomen worden door de syndicus.
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De algemene vergadering wordt afgesloten om 21.00 uur.

Na voorlezing van de notulen, ondertekenen de syndicus, de voorzitter, de secretaris en de nog op

dat ogenblik aanwezige mede-eigenaars de notulen. Het orieineel wordt opgenomen in het Register

der Statuten. Een kopie van dit verslag zal door de syndicus, binnen de 30 dagen, aan elke mede-

eigenaar worden bezorgd.

Ko rten be rg, 04 / 02 / 2020
Pieter De Groof
Namens VM Vastgoedbeheer BV/ Syncura

Syndicus VME Residentie Lotus

Ondernem ingsnum mer: 0824.380.927

Voorzitter
Dhr Gregory Boulanger
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Syncura Leuven
Vaartstraat I23 / aol
3OOO Leuven

"SVncura

Tel. 016 22 OS 63
leuven@syncura.be
www.syncura.be
Uw klantnummer: SYNLEU

Lotus
Karterstraat 15 - 3O7O KORTENBERG
oNR O824.380.927

Aanwezigheidslijst: SAV 04/O2/2O2O

Gelieve per onderwerp slechts één mogelijkheid aan te vinken.

Handtekening
1 Boulanger Gregory

Ktrterstraat 15 / 9,3070 KORTENBERG
6sl1000 {APP 09, cAR 07)

2 BUEDTS Ria
Karterstraat 15 / 13,3O7O KORTENBERG
65/10O0 (APP 13, cAR 05)

3 De Prins Alfonsina
Karterstraat 15 / 12,3O7O KORTENBERG
65/100o (APP 12, cAR 03)

4 EKOBOAgnès
Karterstraat 15 | Il,3O7O KORTENBERG
s6l10oo (APP 1l)

5 FOUGNIES - DE MEERSMAN
KaÍterstraat 15 / 15,3070 KORTENBERG
65/1000 (cAR 11, APP 15)

6 Goovaerts Marthe
Stationstraat 7 9, 3O7 O KORTENBERG
65/IOOO (APP rO, cAR 04)

7 Lopez Marina
KaÍterstraat 15 / OOl, 3071 Kortenberg
6sl1000 (cAR 10, APP O1)

8 PETROSOV - Manukyan Georgi - Agha
KaÍterstraat 15 / 7,3O7O KORTENBERG
6sllooo (cAR 02, APP 07)

9 PUTTEMANS Raf
Parkstraat 53 A / 4,3070 KORTENBERG
65/1OOo (GAR 09, APP 0s)

10 RONSSE - VANDER ELST Claude -
Schoolstraat 4, 3l lO ROTSELÁAR
s8/1000 (cAR 06, APP 04)

Handtekenin$ Handtekening:
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Syndicus Voorzitter



Syncura Leuven
Vaartstraat I23 / aOI
3O0O Leuven

"SVncura

Tel. 016 22 OS 63
leuven@syncura.be
www.syncura.be
Uw klantnummer: SYNLEU

Lotus
Karterstraat 15 - 3O7O KORTENBERG
oNR 0824.380.927

Aanwezigheidslijst: SAV 04/02 /2O2O

Gelieve per onderwerp slechts één mogelijkheid aan te vinken.

Handtekening:

11 VAN DE WIELE Dorien
Parelhoenlaan 10, 3080 TERVLIREN
6s/1000 (GAR r6, APP 14)

12 Van Gent Nico (p/a Van Gent Jan)
Abdijdreef 1 1, 3O7O KORTENBERG
65/ looo (GAR 12, APP 06)

13 VAN GORP Tinne
Karterstraat l5 - bus 8,3070 KORTENBERG
65/100O {GAR 14, APP 08)

14 Van Meerbeeck - Pepermans
Karterstraat 15 / 76,3070 KORTENBERG
6sl1000 (APP 16, GAR 01)

15 VERBOOMEN Bernardina
Karterstraat 15 / 2,3O7O KORTENBERG
4r I IOOO (APP 02)

16 Wallens Linda
Hyacintenstraat 52, 9300 AALST
6sl 1000 (GAR 08, APP Os)

Handtekening:
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