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Proces-verbaal van de statutaire algemene vergadering van de residentie Waterview 
gehouden in Gent Holiday Inn, Akkerhage 2 te 9000 Gent op 25/11/2019 om 19 uur. 

ONDERNEMINGSNUMMERS: 
GEBOUWENCOMPLEX WATERVIEW: 0567.681.513 
DE PARKING:    0567.681.711 
HET COMMERCIËLE GELIJKVLOERS: 0567.681.810 
DE STUDENTENRESIDENTIE:  0567.682.008 

 
Handtekenen aanwezigheidslijst en nazicht volmachten 
 
De syndicus OP Syndic, voordien Estia bvba, hier vertegenwoordigd door Laurette Wouters, 
opent de vergadering omstreeks 19.15 uur en heet in naam van de vereniging van mede-
eigenaars iedereen van harte welkom. Laurette Wouters stelt voor: 
- Gertie Geeraerts, verantwoordelijk voor de boekhouding en contact voor het Uniek 

Aanspreekpunt – Uapwaterview@op.be 
- Steven Luypaert (Waterview@op.be) , beheerder en vanaf dit werkjaar verantwoordelijk 

voor het voorbereiden van de algemene vergaderingen en de raden van mede-eigendom.  
 
Na ondertekening van de aanwezigheidslijst en nazicht van de volmachten informeert mevr. 
Wouters dat het dubbel aanwezigheidsquorum bereikt is: 
 

Aanwezige/Vertegenwoordigde eigenaars 161 317  50,79%   

Afwezige eigenaars 156 317  49,21%   

Totaal 317 317  100,00%   

Geldige AV in deelnemers 161 317  50,79%   

Geldige AV in quotiteiten 53870 100000  53,87%   

 
Aangezien minstens de helft van de eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is én deze 
minstens de helft van de aandelen in de gemeenschap bezit kan de vergadering rechtsgeldig 
over de dagorde beraadslagen.  
 
Deze algemene vergadering heeft niet alleen als bedoeling het beheer van de 
gemeenschappelijke delen te bespreken. Ook dienen, conform de 
samenwerkingsovereenkomst (SWO) met KU Leuven de huurprijzen voor het volgend 
academiejaar te worden vastgelegd. Dit komt onder agendapunt A. 2 aan bod. 
 
Inleiding:  
Aangezien er heel wat nieuwe eigenaars aanwezig zijn licht OP Syndic nogmaals de werkwijze 
van verhuring toe en de communicatietaak hierin vanwege OP Syndic als Uniek 
Aanspreekpunt.  Er werden samenwerkingsovereenkomsten getekend dewelke bij het 
verlijden van de akte aan de eigenaars werden overhandigd. Hierbij kort de toelichting:  
 
 
 
 

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=567681513
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=567681711
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=567681810
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=567682008
mailto:Waterview@op.be
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Toelichting werkwijze verhuring studio’s – OP Syndic ALS UNIEK AANSPREEKPUNT voor KU 
Leuven 
 
Er is door Studenthousing NV een contract afgesloten met de Katholieke Universiteit van 
Leuven (KUL) voor 27 jaar. Voor de details van alle contracten verwijzen we naar deze 
huurovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst op de Client Zone. KU Leuven huurt 
de volledige studentenresidentie en neemt ook het beheer van de technische installaties op 
zich. In dit contract wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen huurders- en 
eigenaarsherstellingen. Alle huurdersherstellingen zijn ten laste van de KUL en de 
eigenaarsherstellingen voor de eigenaars van die bepaalde studio’s. Dit allemaal volgens het 
burgerlijk wetboek. 
 
OP Syndic is naast syndicus voor het gebouwencomplex ook het Uniek Aanspreekpunt voor 
KUL. Dat wil zeggen dat de eigenaars van de kamers/studio’s nooit rechtstreeks in contact 
komen met KUL of haar onderhuurders. Alles dient via de syndicus te verlopen. Anderzijds 
heeft OP Syndic geen rechtstreeks contact met de onderhuurders van KUL. 
 
Indien bepaalde eigenaars hun studio willen laten betrekken door hun zoon, dochter of een 
kennis dan dienen zij de procedure te volgen die door KUL vooropgesteld is.  
 
Om een efficiënt beheer te waarborgen en opdat KUL het ‘rustig genot’ kan waarborgen heeft 
de eerste algemene vergadering goedgekeurd om herstellingen ten laste van de eigenaar voor 
bedragen tot € 500 onmiddellijk te laten voeren. Bij herstellingen boven de € 500 zal de 
eigenaar het akkoord dienen te geven. De kosten zullen van de door te storten huur in 
mindering worden gebracht. 
 
Op 3-maandelijkse basis zal de huur door KUL doorgestort worden naar OP Syndic. Deze zal op 
haar beurt doorgestort worden naar de eigenaars. Indien een studio of kamer niet verhuurd is 
zal er, behalve voor de budgetkamers, geen huur doorgestort worden. OP Syndic publiceert 
deze lijst 3-maandelijks op haar Client Zone. 
 
Schadedossiers worden via de blokpolis van de VME geregeld. De franchises worden ten laste 
van de VME genomen.  
 
BESPREKING AGENDA 
 
1. Samenstellen bureau van de algemene vergadering: voorzitter, secretaris en 

stemopnemer 
 
De algemene vergadering stelt volgende personen aan als: 
 
Voorzitter van de algemene vergadering: de heer Frank Peuteman 
Secretaris van de vergadering: de syndicus OP Syndic 
Stemopnemer van de vergadering: de heer Van Eester wordt als stemopnemer aangeduid. 
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A. STUDENTENRESIDENTIE - VERHURINGEN – zie power point presentatie Client Zone 
 

 Toelichting bij verhuringen studio’s/kamers academiejaar 2016-2017 / 2017-2018 / 2018-
2019 

 
Aan de hand van een power point presentatie licht L. Wouters, de stand van zaken toe over de 
verhuringen van het voorbije en het lopend academiejaar.  
De lijst van verhuurde studio’s staat op de Client Zone – de eigenaars werden hierover 
schriftelijk geïnformeerd. 
 
Cijfers algemeen 
 
2018-2019 
Het definitieve bezettingspercentage werd vergeleken met de gepresenteerde cijfers van 
vorig jaar. 
Net zoals voor het lopend academiejaar kunnen de cijfers in de loop van het academiejaar 
wijzigen. 
Voor het afgelopen academiejaar bleek het uiteindelijke bezettingspercentage 4%  hoger te 
liggen :  
 
Begin academiejaar : in aantal maanden  90.55 % 
Definitief cijfer :    94.67  % 
 
2019-2020  
Alle panden (461) : in aantal maanden :  95.37 % 
 
Besluit : 
- Momenteel is 95% 12-maandenequivalent verhuurd.  
- 75% heeft een contract op 12 maanden 
- De verhuurgraad is tov vorig jaar opnieuw gestegen.  
- Studenten verlengen hun contracten waardoor Waterview het academiejaar niet van 

0 dient  op te starten 
- Verschillende formules worden toegepast, waaronder ook de korte termijn verhuring 
 
Toelichting bij de betaling van de huurgelden  
 
Betaling huurgelden: KU Leuven stort het volledige huurbedrag op het einde van ieder 
kwartaal naar het rekeningnummer van het Uniek Aanspreekpunt (UAP). Het UAP stort de 
huur door naar de eigenaar, onder aftrek van 2,5% ereloon (excl. 21% BTW) en dit ten laatste 
binnen de 15 dagen na ontvangst. 
 
Communicatie met de eigenaars 
Via de Client Zone van OP Syndic wordt een algemene lijst van de verhuurde units 
gepubliceerd. Aangezien KU Leuven op het einde van ieder kwartaal een stand van zaken 
doorgeeft zal deze lijst telkens na afloop van ieder kwartaal beschikbaar zijn. 
Het is belangrijk dat de eigenaars zich op deze Client Zone registreren – zonder registratie 
ontvangt men geen notificatiemail. 
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2. Bespreking en vastleggen huurprijzen academiejaar 2020-2021 
 
Meeting OP Syndic/ KU Leuven: 27/09/2019  
 
Voorstel KU Leuven:  

 Vorig jaar werd de index van 2%, conform het akkoord van de algemene vergadering, 
niet toegepast. Voor academiejaar 2020-2021 zou de index van 2% gewoon opnieuw 
worden toegepast.  

• Ter compensatie heeft de RvME een tegenvoorstel gedaan van 2,5 %.  
KUL zal dit toepassen. 

 
• Dit heeft geen betrekking op de standaardkamers. Zij volgen een universiteitsbreed 

prijzenbeleid en zullen opnieuw ongeveer 2% stijgen.  
Behalve van 2018-19 naar 2019-20. Bij deze overgang stijgt de prijs met 2% + 11 euro. Deze 
bijkomende 11 euro is te wijten aan de recuperatie van het jaarlijks inschrijfrecht (130 
euro) dat vanaf 2019-20 wegvalt. 
 

12 maand   

2015 -16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

323 328 338 344 361 

 
In het budget dient ermee te worden rekening gehouden dat bovenop de huurprijs er ook nog 
andere kosten zijn die de studenten dienen te betalen zoals bijdrage in de 
gemeenschappelijke kosten (gebruik van de gemeenschappelijke delen), verbruik elektriciteit 
en verwarming, huur van de meubels….  
 
Er wordt aan herinnerd dat de deadline voor de inschrijving van zoon of dochter gebracht 
werd op 01 april (ipv 15/04).  
 
 
B. GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 
 

 Toelichting hervormde wet op de mede-eigendom en conform maken van het 

Reglement van Interne Orde 

 
De bedoeling van dit agendapunt is de mede-eigendom te informeren over de belangrijkste 
wijzigingen in de wet op de mede-eigendom – inwerkingtreding 01/01/2019. 
Het opstellen van een reglement van orde (bevoegdheden syndicus, bevoegdheden algemene 
vergadering, bevoegdheden commissaris van de rekeningen….) is nu verplicht. De Residentie 
beschikt reeds over een reglement van inwendige orde maar dient wel aangepast te worden 
aan de nieuwe regelgeving. In de hervormde wet wordt de benaming ‘reglement van orde’ 
gewijzigd naar ‘Reglement van Interne Orde’.  
OP Syndic heeft hiertoe opdracht gegeven aan een raadsheer. Deze zal de huidige statuten en 
het reglement van inwendige orde controleren en vervolgens aanpassen.  
Kostprijs raadsheer: € 550, exclusief BTW 
Administratiekost syndicus: € 150 
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Krachtlijnen: enkele voorbeelden 
a) De flexibilisering in de werking van de Vereniging van Mede-eigenaars (VME). 

 Versoepeling van de gekwalificeerde meerderheden op de Algemene Vergadering 
* goed te keuren werken kunnen met 2/3 ipv voordien 3/4 worden goedgekeurd  

 Mogelijkheid tot bijstand op AV: beperkt tot één persoon en kennisgeving syndicus 
4 werkdagen vooraf 

 Geldigheid volmacht ook voor 2e AV 

 Verslag Raad van mede-eigendom: jaarlijks (voorheen 2x per jaar) 
b) Verhogen van de efficiëntie van de VME 

 Afslanken van de statuten waardoor er niet bij elke nieuwe wetswijziging een 
aanpassing vereist is 

 Verplichte bijdrage in het reservefonds voor alle gebouwen ouder dan 5 jaar en 
alle nieuwe gebouwen 5 jaar na voorlopige oplevering – optie out is mogelijk met 
4/5 meerderheid 

 Proceduremogelijkheden: syndicus heeft geen machtiging van de AV meer nodig 
om een vordering tegen een niet-betalende eigenaar in te stellen 

 Vorderingen moeten worden ingesteld tegen de VME en niet meer tegen alle 
individuele eigenaars. 

c) Herbalancering binnen de mede-eigendom.  

 Verantwoordelijkheid eigenaars om hun huurder(s) te informeren over de 
genomen beslissingen binnen de AV.  

 Precieze omschrijving inhoud syndicus contract 

 De ‘betaler beslist’: enkel die eigenaars die meebetalen in de kosten kunnen ook 
meebeslissen – vb. lift 

d) Verduidelijking van de wet  

 RvME: ieder lid dient individueel verkozen te worden en kan maximaal voor 1 jaar 
worden aangesteld. 

 Bij overdracht van een kavel dient de nieuwe eigenaar de gewone lasten te dragen 
vanaf de dag waarop hij kan gebruik maken van de gemeenschappelijke delen 
(voordien: waarop hij effectief gebruik maakt…) 

 Betaling lasten: verplichte opname van schadebeding  
 
3. Dagvaarding Forum Estates – betwisting agendapunt 6 AV 2018 goedkeuring 
rekeningen 
De facturen ten bedrage van € 13.247,51 zijn niet ten laste van de handelsruimten  

 
Forum Estates is de eigenaar van de commerciële handelsruimtes op het gelijkvloers.  
Na de algemene vergadering van 2018 heeft zij met de syndicus contact opgenomen om de 
afrekeningen te bespreken. 
Er werden een aantal kosten aan haar doorgerekend waarvan Forum Estates meent dat die 
niet ten hare laste zijn. Het betreft volgende facturen :  
61033 : onderhoud drukverhoging water : € 4.635,09 
61043 : onderhoud buitenschrijnwerk : € 4.174,22 
61051 : schoonmaak gebouw/reinigen ramen : € 24.895,75 
61073 : onderhoud daken/plaatsen ankerpunten dak : € 11.850,00 
61076 : onderhoudswerken hal, trapzalen/herstelling parlofonie : € 134,61 
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61201 : water algemene delen : € 9.055,09 - deze factuur is integraal ten laste van de studio’s 
(KUL) 
 
Gezien het commercieel gelijkvloers geen nut heeft van deze werken dient zij, conform de 
basisakte, in deze kosten niet te participeren. De syndicus heeft dit ook bevestigd en 
voorgesteld om dit in de eerstvolgende afrekening te rectifiëren en te laten bekrachtigen op 
de huidige vergadering.  
Teneinde haar belangen te vrijwaren en een beslissing van de algemene vergadering binnen 
de 4 maanden dient te worden betwist, heeft Forum Estates de VME gedagvaard. Daarnaast 
dient te worden rekening gehouden met bijdrage in de kosten voor de keuring en het 
onderhoud van de liften en de kosten voor de schoonmaak van de gemeenschappelijke delen.  
Meester Lambrecht heeft inmiddels de Vrederechter het akkoord meegedeeld om de zaak 
naar de rol te verzenden.  
 
4. Goedkeuring van de uitgaven van het voorbije boekjaar 
 
Met de uitgaven van de VME zijn al deze bestedingen bedoeld die verband houden met het 
statutaire doel van de vereniging, meer bepaald het behoud en het beheer van het gebouw. 
 
De globale financiële gegevens zijn op de website (onder ‘Client Zone’) van de syndicus terug 
te vinden. De totale uitgaven bedroegen € 185508.63 - periode 1/9/2018 - 31/8/2019. De 
afrekeningen dienen nog te worden overgemaakt.  
 
De syndicus geeft in detail toelichting bij het globale overzicht en bij de verschillende kosten 
per verdeelsleutel (kosten enkel voor het volledige complex, kosten enkel voor de 
studentenresidentie). 
 
Het gaat om de volgende kosten: 
 
 KOSTEN GEHEEL GEBOUW: 
 
Algemeen gemeenschappelijke installaties 
Drukverhoging water – dit betreft de correctie naar aanleiding van dagvaarding door Forum 
Estate 
(werd aangerekend aan de studentenresidentie) 
Poetsen gemeenschappelijke delen – dit zijn de kosten voor de poetsfirma voor de algemeen 
gemeenschappelijke delen + de correctie naar aanleiding van dagvaarding door Forum Estate 
(werd aangerekend aan de studentenresidentie) – kosten in verband met het reinigen van de 
ramen van de studentenresidentie. 
Onderhoud liften – 3 liften zijn algemeen gemeenschappelijk conform de basisakte. Deze 
kosten worden aan iedereen aangerekend. 
Technische keuring liften – 3 liften zijn algemeen gemeenschappelijk conform de basisakte.  
Deze kosten worden aan iedereen aangerekend. 
Onderhoud groen zone – dit is de kost voor het onderhoud van de groen zone + groen dak 
2018. Deze kosten worden aan iedereen aangerekend. 
Waterverbruik – dit is een privatieve kost voor de KUL Leuven – de kosten uit vorige periode 
werden als privatieve kost aan de KUL aangerekend. 
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Onderhoudswerken buitenschrijnwerk – herstelling hekken - correctie naar aanleiding van 
dagvaarding door Forum Estate 
(werd aangerekend aan de studentenresidentie)  
Diverse onderhoudswerken hal, trapzalen,.. - dit is de kost voor de herstelling aan een 
buitenmuur (verzekeringsdossier) + de kost voor herstelling aan de bliksembeveiliging 
volledige residentie. 
Onderhoud en herstelling directe omgeving – verzekeringsdossier glasbraak 
gemeenschappelijke delen. 
Onderhoud daken – dit was de 1 malige kost voor het plaatsen van de ankerpunten voor het 
reinigen van de ramen - correctie naar aanleiding van dagvaarding door Forum Estate 
(werd aangerekend aan de studentenresidentie) 
 
Kosten studentenresidentie 
Keuring lift, onderhoud lift - correctie naar aanleiding van dagvaarding door Forum Estate 
Conform de basisakte is er 1 lift waarvan de kosten verdeeld worden 1/2 over parking en 1/2 
over de studentenresidentie. 
Onderhoud Drukverhoging water – dit betreft de correctie naar aanleiding van dagvaarding 
door Forum Estate 
Kuisen onbereikbare ruiten - dit betreft de correctie naar aanleiding van dagvaarding door 
Forum Estate 2018 – 2019 
Onderhoud daken – plaatsen ankerpunten - dit betreft de correctie naar aanleiding van 
dagvaarding door Forum Estate + jaarlijks onderhoud  
Elektriciteit – conform verdeling elektriciteit tussentellers 
Schoonmaak – dit betreft de correctie op vraag van Forum Estate – verdeling kosten poetsen 
conform de locatie van de uitvoering van de prestaties van de poetsfirma 
51,96 %:              IEDEREEN 
29,61 %:              PARKING 
17,98 %:              STUDENTENRESIDENTIE 
0,45 %:                 STAD LEUVEN (privatief) 
Waterverbruik – dit is een privatieve kost voor de KUL Leuven – de kosten uit vorige periode 
werden als privatieve kost aan de KUL aangerekend 
Onderhoudswerken buitenschrijnwerk – herstelling hekken - correctie naar aanleiding van 
dagvaarding door Forum Estate 
 
Kosten parking 
Veiligheidssingnalisatie/noodverlichting – De noodverlichtingen in de parking werden 

gecontroleerd (jaarlijkse verplichte controle) en noodzakelijke herstellingen werden 

uitgevoerd 

Brandblusleidingen – herstellingskosten aan de brandblusleidingen van de parking 
Veiligheidssignalisatie – dit zijn kosten voor signalisatie / vervangen noodverlichting van de 
parking in kader van de eigendomsoverdracht naar Stad Leuven. 
Keuring lift, onderhoud lift - correctie naar aanleiding van dagvaarding door Forum Estate 
Conform de basisakte is er 1 lift waarvan de kosten verdeeld worden 1/2 over parking en 1/2 
over de studentenresidentie. 
Elektriciteit – conform verdeling elektriciteit tussentellers 
Schoonmaak – dit betreft de correctie op vraag van Forum Estate – verdeling kosten poetsen 
conform de locatie van de uitvoering van de prestaties van de poetsfirma 
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51,96 %:              IEDEREEN 
29,61 %:              PARKING 
17,98 %:              STUDENTENRESIDENTIE 
0,45 %:                 STAD LEUVEN (privatief) 
Diverse onderhoudswerken gebouw – uitgevoerde herstellingen in de parking 
Uitgevoerde werken in het kader van de verkoop van een gedeelte van de parkings door 

Ghelamco aan Stad Leuven. 

De syndicus werd door Ghelamco en Stad Leuven uitgenodigd om dd. 26/02/2019 een 
rondgang te doen in de parking, zodoende alle punten te noteren die in het kader van een 
verkoop van de parkings dienden in orde te worden gebracht.  
Stad Leuven heeft een aantal gebreken/opmerkingen geformuleerd waarvan er een aantal 

betrekking hebben op de Algemeen Gemene Delen (branddeuren die bleven open staan, 

blauwe hardsteen te herbevestigen…). Deze werken werden voor een bedrag van ongeveer  

€ 2.500 uitgevoerd. 

 

Kosten commercieel centrum 

Elektriciteitsverbruik – verbruik comm. Centrum 
 
Een mede-eigenaar merkt op dat de commerciële ruimtes geen ereloon voor de syndicus 
betalen. 
L. Wouters dient dit te controleren en te bespreken met de eigenaar.  
 
Besluit: de uitgaven tot en met 9/2018 – 8/2019 worden goedgekeurd. 
 
5. Evaluatierapport van de leveranciers 
 
De syndicus overloopt de lopende onderhouds- en leveringscontracten. Deze werden met de  
RvME besproken en geëvalueerd.  
 
Overzicht leverancierscontracten: 
 

Technische controle liften AIB Vincotte 

Rechtsbijstandsverzekering Arag  

Brandverzekering Vivium 

Pompinstallatie + Regenwaterpompen Robijns 

Drukverhoging brandweerleiding Robijns 

Dieselgroep brandweerleiding Eneria 

Elektriciteit Total 

Liften Kone 

Onderhoud groen zone  / groen dak Bernard Briers 

Onderhoud gemeenschappelijke delen (Poetsfirma) Care 

Brandhaspels en brandblustoestellen Somati (OPC + KUL) 

Onderhoud ventilatie / Centrale verwarming KUL 

Rookkoepels KUL 

Bliksemafleider Hommema 



 

OP SYNDIC 

Brussels Office: Rue Vilain XIIII-straat, 53-55 – Bruxelles 1000 Brussel – T +32 2 669 13 13 

Gent Office : Moutstraat, 88 – 9000 Gent – T +32 9 395 42 42 

TVA / BTW : BE 0521.834.363 – RPM Gand / RPR Gent – IPI / BIV: 508 167 

 Buffervaten/dompelpompen: onderhoudscontract met Robijns werd getekend.  

 Brandverzekering : Makelaar Declercq-Verstichel heeft betere voorwaarden bekomen 

bij de maatschappij Vivium.  

Premievergelijking op basis van een verzekerd kapitaal gebouw van € 63.174 

B-Cover : € 35.452 

Vivium : € 31.907 

Dit betekent een korting van € 3.545 of 10%. 
Nieuwbouwwaarde hoger geschat waardoor het verschil ongeveer € 2.000 bedraagt. 
De voorwaarden zijn identiek – de ervaring is dat de schaderegeling bij Vivium soepeler 
verloopt dan bij B-Cover/Generali. 
De nieuwe polis bij Vivium loopt vanaf 01/01/2019 en is jaarlijks opzegbaar. 

 Poetsfirma Care : bij een recente rondgang heeft de syndicus vastgesteld dat de 

werken niet correct worden uitgevoerd. Er worden vergelijkende offertes opgevraagd.  

 Onderhoud tuin/groen dak – uitbreiding wordt gevraagd aan tuinfirma Bernard Bries 

aan het onderhoudscontract voor het groen dak.  

Werd voordien uitgevoerd door de firma Serneels 

 
6. Verslag van het voorbije boekjaar en kwijting aan de commissaris van de rekeningen 
 
De rekencommissaris, Frank Peuteman, heeft de boekhouding per einde boekjaar nagezien en 
heeft geen onregelmatigheden vastgesteld. Het verslag staat op de website (onder ‘Client 
Zone’) van de syndicus. 
De globale afrekeningen werden op basis van de goedgekeurde facturen opgemaakt en 
goedgekeurd.  
De begin- en eindbalans werd gecontroleerd en in orde bevonden. 
 
De syndicus geeft een korte toelichting bij de balans: 

 Saldo zichtrekening: € 461 

 Werkingskapitaal: € 97747.78 

 Eigenaars: Afrekeningen nog te versturen  

 Deurwaarder: Geen dossiers 

 Te betalen facturen: Geen 
 
Besluit: het financieel beheer van het afgelopen boekjaar wordt goedgekeurd. De algemene 
vergadering geeft kwijting aan de commissaris van de rekeningen  
 
7. Verslag van de leden van de raad van mede-eigendom (RvME) en kwijting over het 
voorbije werkjaar 
 
Leden : Frank Peuteman, Werner Cornette, Stenabel BVBA (De Rycke – Roegis), Roger 
Goossens, Rik Carlier, Carlos Neve, Teuchies François, Marc Van der Sype, Jozef Van Eester, 
Pieter Billiet, Rudy Van Rompaey, Erik Gordts (Wordwatch), Gilbert Vertonghen  
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Taak raad van mede-eigendom: 

 Uitoefenen toezicht op het beheer van de syndicus. 

 Erop toezien dat de syndicus de taken die hem door de algemene vergadering worden 
opgedragen ook uitvoert. 

 Toezicht op het uitvoeren van genomen beslissingen op de algemene vergadering  
 
Er werd 2x vergaderd, op 29/03/2019 en 27/09/2019, telkens in de residentie zelf. 
Voorafgaand heeft L. Wouters een meeting met KU Leuven om de verhuringen en de 
technische punten te bespreken.  
Na afloop van de laatste RvME werd tevens de parking niveau 4 bezocht, ter controle van de 
afvoeren. Beide verslagen zijn op de Client Zone beschikbaar.  
 
De volgende agendapunten werden besproken.  
1. Verslag van de meeting OP Syndic (Laurette Wouters) met KU Leuven 

 Bespreking verhuringen  

 Technische punten 
2. Bespreking organisatorische regels RvME- zie verder 
3. Dossier buffervaten – afsluiten onderhoudscontract voor de pompen bij Robijns 
4. Dagvaarding Vme door Forum Estates  
5. Uitgevoerde werken en uitgaven afgelopen boekjaar 
6. Uit te voeren werken  
7. Begroting volgend boekjaar  
8. Leveringscontracten  
9. Agenda algemene vergadering 
 
De syndicus licht de besproken punten toe en verwijst daarvoor tevens naar de agendapunten 
van de algemene vergadering en de verslagen van de raad van mede-eigendom. 
Er wordt in het bijzonder gewezen op de problematiek van de hydrant op het Engels Plein 
dewelke wegens een lek werd afgesloten. Waar het lek zich precies bevindt is moeilijk te 
detecteren. Daarom zal een lekdetectiebedrijf worden aangesteld.  
 
De algemene vergadering geeft kwijting aan de leden van de raad van mede-eigendom. 
 
8. Verlenen kwijting aan de syndicus 
 
De algemene vergadering geeft kwijting aan de syndicus voor het administratief, het 
financieel en het technisch beheer. 
 
9. Problematiek werking WKK Studentenresidentie – dagvaarden van de bouwheer 

waarvoor volmacht aan de RvME (2/3 meerderheid) 

 
- WKK (Warmtekrachtkoppeling) 
Huidig probleem : KU Leuven heeft intussen het nodige onderhoud laten uitvoeren en de WKK 
opgestart maar de installatie valt telkens stil. De oplossing zou volgens KUL zijn om een 
3wegkraan te installeren.   
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KU Leuven heeft de syndicus geïnformeerd dat zij geen rol heeft gespeeld in de controle op 
het ontwerp, controle op de uitvoering noch oplevering van de technieken in het gebouw 
Waterview. 
 
De syndicus heeft contact opgenomen met het studiebureau Van Reeth. Deze heeft het 
volgende meegedeeld  
a) De firma Cogengreen is de leverancier van de WKK 
b) De firma SPIE heeft de aansluiting van de leidingen op het warm water uitgevoerd 
c) Het studiebureau Van Reeth bevestigt dat de WKK geïnstalleerd werd volgens het 
ontwerp en conform de plannen.  
De installatie heeft bij oplevering gewerkt. KU Leuven heeft, aldus het studiebureau, 
nagelaten om vanaf opstartfase een onderhoudscontract af te sluiten.  
De gebreken hebben volgens het studiebureau dan ook te maken met het gebrek aan 
onderhoud met kalkvorming in het water tot gevolg.  
Voor het studiebureau draagt Ghelamco hierin geen enkele verantwoordelijkheid. 
 
De algemene vergadering geeft volmacht aan de RvME om de bouwheer te dagvaarden, 
indien uit de stukken zou blijken dat zij een mogelijke aansprakelijkheid draagt.  
 
10. Offerte isoleren van de afvoeren in de parking – niveau 4 (2/3 meerderheid) 

 

Twee jaar geleden zijn de afvoeren van de studentenresidentie in de parking bevroren met 
ernstige overlast voor de kamers tot gevolg. Deze afvoeren bevinden zich in de parking niveau 
4, waar de temperaturen tijdens de winter onder nul gaan. Het is een open ruimte waar de 
gevoelstemperatuur door de doorblazende wind nog lager ligt.  
KU Leuven wenst een herhaling van de feiten te voorkomen en vraagt de eigenaars een 
oplossing, bijvoorbeeld door de afvoerbuizen te isoleren. 
 Offertes voor isolatie en tracing werden aangevraagd bij de firma Robyns (sanitaire 
installateur) . De syndicus legt deze voor aan eigenaars. 
a) Isolatie met Rokwoll met kraft Alu :  € 17.950 
b) Isolatie met Armaflex :    € 22.035 
c) Verwarmingslint Raychem   € 37.650 
 
RvME : zowel isoleren als warmtelint – anders geen zin en enkel op horizontale buizen. 
Het fenomeen van bevriezing is eigenaardig want in principe kunnen buizen waar er water 
door loopt niet bevriezen. 
De RvME is na de vergadering ter plaatse de situatie gaan controleren en heeft de syndicus 
opdracht gegeven om via een expert advies in te winnen  
 

Verslag expert is terug te vinden op de Client Zone. De heer Luypaert licht het rapport, 

conclusie expert, toe. 

 

Conclusies/mogelijke oplossingen 

 
C.01. Verstopte sifon 
Een eerste hypothese gaat uit van een verstopping van de sifon op de fecale-afvoer. Deze 
zou vervolgens een opstapeling van de afvoerleidingen veroorzaken die op zijn beurt kan 
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bevriezen. Deze hypothese kampt met volgende randvoorwaarden : 
 Een gelijkaardige sifon in het andere bouwdeel kende deze problematiek nog niet. 
 Een verstopping op -1 kent al een verticaal tracé van meer dan 5meter voordat het 

op de parking in +1 in een vorstgevoelige omgeving uitkomt. Het bevriezen van de 
leidingen op +4 zou dan een extra verticaal tracé van +/-12meter betekenen. 
Samen goed voor een staande kolom van +/- 17meter waterdruk. 

 Met dergelijke waterdruk is het zeer onwaarschijnlijk dat de verstopping ter hoogte 
van de sifon niet zou doorgespoeld worden (zonder het over eventuele scheurtjes en 
las-lekken elders te hebben). 

 De coïncidentie van verstopping en strenge vorst-piek stemt tot nadenken. 
 
C.02. Onderkoelde afvoerleidingen 
De thermografiën tonen alvast aan dat de afvoerleidingen makkelijk 5°C kunnen zijn dan de 
omgevingstemperatuur. Bij aanhoudende vorstperiode staan ze immers continu in de ijzige 
invloedssfeer van de warmtepompen. De hypothese waarbij elke spoelbeurt een kleine 
rest-fractie aanvriest waarbij gaandeweg een mini-obstakel in de buis gevormd wordt; op 
zijn beurt de oorzaak van slechtere afvoer bij volgende spoeling … een proces dat zichzelf 
versterkt tot op het moment dat de obstructie van die aard is dat er een grotere ophoping 
zich voordoet die aansluitend aanvriest en zo stilaan de integrale verstopping 
teweegbrengt. 
Het spreekt voor zich dat een groter verval van de afvoerleidingen en een andere 
positionering van de warmtepompen de kans op het effectieve optreden van deze 
hypothese zouden verkleinen. 
Rapport afvoerleidingen 22/11/2019 . 14/15 
WaterView – Engels Plein, 3000 Leuven 
 
C.03. 2 Hypotheses 
Van beide hogervernoemde hypotheses is deze van het aanvriezen ingevolge van de 
afvoerleidingen ingevolge de koude luchtstroom der warmtepompen de meest plausibele. 
C.04. Mogelijke oplossing 
Er werd geopperd om de afvoerleiding te voorzien van tracing en ze vervolgens te isoleren. 
Tracing is een dure en weinig ecologische oplossing; maar het dient gezegd te worden dat 
het geen nut heeft leidingen te isoleren als er niet één of andere warmtebron is die 
‘gevangen’ gehouden moet worden om de leidingen tegen onderkoeling te beschermen. 
Tijdens het maken van de IR-foto’s op 19/11/2019 werden ook temperatuur-metingen 
gemaakt op het moment dat er doorgespoeld en gedoucht werd 
WC doorspoelen Douchen 
Bij het doorspoelen werd een temperatuur van 11°C gemeten. Merk op dat de onderkoelde 
buis van -6°C het jachtbakwater van +/- 21°C al meteen afkoelt tot 11°C. En dit bij een 
buitentemperatuur van rond het vriespunt; extrapoleren is nooit 100% correct; maar als het 
10à15 graden kouder wordt … 
Het douchewater van +/- 35°C geeft eveneens temperatuurmeting die 10° lager ligt = 25°C. 
Het capteren van deze warmte kan misschien volstaan om te voorkomen dat de 
afvoerleidingen bevriezen. 
Rapport afvoerleidingen 22/11/2019 . 15/15 
WaterView – Engels Plein, 3000 Leuven 
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D. ADVIES 
Uitgaande van volgende vertrekpunten : 

 Zonder, in eerste instantie, ingrijpende werken zoals aanpassen afvoerleidingen 
en/of verplaatsen van warmtepompen in overweging te nemen, 

 Trachten de dure investering van tracing te vermijden, 
 Trachten de hoge en niet-ecologische exploitatie-kost van tracing te vermijden, 

 
Is het aanbevolen de afvoerleidingen afdoend te isoleren, waarbij gestreefd wordt naar het 
‘gevangen houden’ van de warmte die doorspoelen en douchen met zich meebrengen om 
alzo het sterk onderkoelen van de leidingen en het risico op bevriezen te minimaliseren. 

 

Beslissing algemene vergadering 

Verschillende aanbevelingen, adviezen en tips worden aangebracht. 

De voorzitter wijst erop dat stromend water niet zomaar bevriest. Wèl staan de sifons boven 

de handelsruimte die nog te huur staan. Mogelijks is dit de reden dat deze sifons bevriezen.  

Het isoleren van alle afvoeren is niet realistisch. Wèl dient de ruimte waar de sifons staan te 

worden verwarmd en mogelijks dienen deze sifons te worden geïsoleerd of te worden 

voorzien van een elektrische tracing met thermostaat.  

 

De algemene vergadering geeft de opdracht aan de RvME om  samen met de syndicus te 

zoeken naar de meest effectieve en tegelijk economische oplossing.  

De syndicus zal een afspraak ter plaatse regelen in aanwezigheid van de expert Salmon. De 

heren Peuteman, Goossens en Billiet zijn bereid om de RvME hierin te vertegenwoordigen.  

 

11. Isoleren van de afvoeren van de parking - dagvaarden van de bouwheer waarvoor 

volmacht aan de RvME (2/3 meerderheid) 

 
De noodzaak hiervan zal blijken uit de studie, conform de bespreking onder agendapunt 10.  
 
12. Begrotingsraming voor de lopende uitgaven voor het volgend boekjaar 
 
De begroting die voorgesteld wordt loopt over een periode van 1 volledig boekjaar. Deze staat 
op de Client Zone en wordt, na bespreking van de verschillende rubrieken, goedgekeurd door 
de algemene vergadering. 
 
Totale budget : € 216960.00 
 
De algemene vergadering beslist om het tweede semester een voorschot op te vragen van 
130.000 € om het lopende boekjaar te overbruggen. Dit voorschot zal in mindering gebracht 
worden van de jaarafrekening periode 1/9/2019 - 31/08/2020. 
 
Begroting   210625.00 euro 
Werkkapitaal    - 97747.78 euro 
Voorstel provisie   112777.22 euro 
(excl investeringskosten)  113000.00 euro 
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13. Goedkeuren organisatorisch regels raad van mede-eigendom (volstrekte 

meerderheid) 

 
Organisatorische regels raad van mede-eigendom Residentie Waterview 
Ondernemingsnummer : 0567.681.513 

 

1 Raad van mede-eigendom is bevoegd voor de verschillende Deelverenigingen. 

De leden zijn voor hun aansprakelijkheid verzekerd. 

 

1.     Samenstelling  en verkiezen van haar leden door de jaarlijkse algemene vergadering 

 

De RvME dient uit ten minste vijf leden te bestaan en moet bij voorkeur uit ten minste een lid 

uit elke Deelvereniging bevatten.  

Bevoegdheden 

De RvME is een uitvoerend en toezichthoudend orgaan. Meer concreet dient zij toezicht te 

houden over de goede taakuitvoering door de syndicus. 

De rekencommissaris maakt deel uit van de RvME. 

De leden dienen individueel te worden verkozen.  

 

Kandidaturen : een eigenaar dient aan minstens de helft van de vergaderingen tijdens de 12 

maanden voorafgaand aan de algemene vergadering te hebben deelgenomen om opnieuw 

verkiesbaar te zijn. 

De RvME beslist om geen voorzitter aan te stellen.  

1.1. In aanwezigheid van de syndicus 

Tijdstip vergaderingen :  

2x per jaar  

De leden verwittigen de syndicus in geval men afwezig zal zijn. 

Uur :  13.00 uur 

Locatie : Residentie Waterview 

Leiding van de vergadering : de syndicus  

Uitnodiging door : de syndicus, minstens 4 werkdagen op voorhand en dit per e-mail 

Secretariaat : de syndicus 

Bewaring notulen : Client Zone syndicus 

1.2. Zonder de syndicus 

De RvME wordt bijeen geroepen op verzoek van minstens 1 eigenaar en op voorwaarde dat 

minstens 2 andere leden zich akkoord verklaren met de opportuniteit van de vergadering .  

Locatie : in overleg 

Uitnodiging door : de initiatiefnemer, minstens 4 werkdagen op voorhand en dit per e-mail 

Secretariaat : wordt op de RvME beslist 

De leden verwittigen elkaar per e-mail in geval men afwezig zal zijn. 

 

2.       Stemming 

Enkel indien er dient gestemd te worden dient minstens de helft van het aantal leden 

aanwezig te zijn. 

Voor de gewone beheersraden is het aanwezigheidsquorum niet van toepassing. 
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Beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen en ieder lid beschikt over 1 

stem. 

Volmachten zijn niet toegestaan, ook niet aan andere leden 

Wijziging reglement kan door de algemene vergadering met meerderheid van stemmen (51%) 

3.       Vergoeding 

Per vergadering ontvangt iedere lid een forfaitaire vergoeding € 50 

Ieder lid neemt zelf het initiatief om dit aan de syndicus ter betaling over te maken. 

4.       Bijstand 

Voor de goede uitoefening van haar taken mogen de leden zich laten bijstaan door een 
externe expert of adviseur. 
De initiatiefnemer zal de voltallige RvME alsook de syndicus hiervan op voorhand op de 
hoogte brengen. 
Goedgekeurd door de algemene vergadering dd. 25-11-2019  
 
14. Opstarten reservefonds en bepalen van de provisieopvraging (1/5 meerderheid)  

 
Bespreking voorstel opvraging reservefonds en goedkeuring van het bedrag (5% van de 
gewone gemeenschappelijke lasten van het voorgaande boekjaar) 
 
De hervormde wet op de mede-eigendom voorziet met ingang van 01/01/2019 het ‘verplicht’ 
aanleggen van een reservekapitaal. 
 
De VME moet uiterlijk na afloop van vijf jaar na datum van de voorlopige oplevering van de 
gemeenschappelijke delen van het gebouw een reservekapitaal aanleggen waarvan de 
jaarlijkse bijdrage niet lager mag zijn dan vijf procent van het totaal van de gewone 
gemeenschappelijke lasten van het voorgaande boekjaar. De VME kan met een vier/vijfde 
meerderheid beslissen om dit verplicht reservekapitaal niet aan te leggen. 
Uitgaven voorbije werkjaar: € 185.500 
Dit betekent dat er een minimum bijdrage dient opgevraagd te worden van € 9.275 – € 9500 
De bijdrages in het reservekapitaal blijven verworven voor de Vereniging van Mede-eigenaars 
en kunnen bij een eventuele verkoop niet worden opgevraagd.  
Het opvragen van de provisie zal jaarlijks op de agenda worden geplaatst. 
 
15. Benoemen mandaat leden van de raad van mede-eigendom 
 
De volgende eigenaars worden benoemd als lid van de RvME: 
 
Dhr. Peuteman 
Dhr. Van der Sypen 
Dhr. Goossens Roger 
Dhr. Van Eester 
Dhr. en mevr. Roegis-De Rycke  
Dhr. De Neve Carlos  
De heer Carlier 
De heer Billiet 
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16. Benoemen rekencommissaris(sen) 
 
De algemene vergadering benoemt dhr. Peuteman en de heer De Neve als commissarissen 
van de rekeningen voor het volgend boekjaar 
 
17. Vraag Stad Leuven – organisatie algemene vergadering in Leuven (volstrekte 

meerderheid) 

 
Deze vraag werd deze maal gesteld door de Stad Leuven, die sinds het voorjaar 2019 eigenaar 
geworden zijn van de parkings. 
 
18. Verlenging mandaat syndicus OP Syndic met 1 jaar 
 
Conform de nieuwe wet op de mede-eigendom kan een syndicus zich laten aanstellen voor 
een maximum periode van 3 jaar waarna het mandaat jaarlijks kan verlengd worden. 
OP Syndic plaatst het verlengen van het mandaat jaarlijks op de agenda. 
Huidig ereloon voor de gewone prestaties : 
5,40 euro, woonentiteit of commerciële ruimte 
1,09 euro, parking of technische ruimte 
Het ereloon wordt jaarlijks geïndexeerd in juni. 
 
De buitengewone prestaties zoals het bijwonen van expertises, het organiseren van 
buitengewone algemene vergaderingen, het verstrekken van inlichtingen aan de notaris 
inzake een verkoop, worden conform de beheersovereenkomst apart gefactureerd.   
Rappelkosten: € 15/rappel  
 
OP Syndic vraagt om een volmacht te geven aan de voorzitter voor het tekenen van de 
overeenkomst.   
 
Ondertekening van de notulen door de voorzitter, secretaris en alle nog aanwezige 
eigenaars of hun lasthebbers. 
 
Na voorlezing van de notulen worden deze ondertekend door de syndicus, de voorzitter, de 
secretaris en de nog aanwezige eigenaars 
 
Laurette Wouters dankt de aanwezigen en sluit samen met de voorzitter de vergadering. 
 
 

 
 
Namens OP Syndic 
Laurette Wouters 
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ALGEMENE VERGADERING – RESIDENTIE WATERVIEW – 26/11/2019 
 
Aanwezigheden / vertegenwoordigd 
 
53870/100000 (53,87 %) quotiteiten  
161/317 (50,79 %) personen  
Resultaat Stemmingen :  
 
1: Samenstelling bureau algemene vergadering: voorzitter, secretaris en stemopnemer  

Verdeelsleutel: 10 –  
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1  
Resultaten:  
Ja: 100,00 %(53020)  

Nee: 0,00 %(0)  

Onthouding: (164): Gérard - Adriaensen : 164  

Blanco: (686): De Meyer - Vrins : 170, Van den Dorpe - Lambert : 300, Van Dijck - 
Rombouts : 108, Van Wouwe Hildegard : 108  

2: Indexatie van de huurprijzen academiejaar 2020-2021 met 2,5%  
Verdeelsleutel: 10 –  
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1  
Resultaten:  
Ja: 96,76 %(28715)  

Nee: 3,24 %(960): Moenaert - Lamote : 251, Neven Lucas : 246, Nollet An bvba : 212, 
Vlamenco bvba : 251  

Onthouding: (24195): Forum Estates nv : 24195  

Blanco: (0)  
3: Dagvaarding Forum Estates – betwisting agendapunt 6 AV 2018 goedkeuring rekeningen  

Verdeelsleutel: 10 –  
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1  
Resultaten:  
Ja: 100,00 %(52714)  

Nee: 0,00 %(0)  

Onthouding: (1156): Balthazart - Goffin : 215, Baudour-Hervens : 120, Bekaert - 
Demoor : 108, Bettens - Van Hove BVBA : 93, Deryckere - Bouche : 109,  

Maquet Elisabeth : 120, Marécaux SPRL : 221, Van Driessche Wendy : 170  

Blanco: (0)  
4: Goedkeuring van de uitgaven van het voorbije boekjaar  

Verdeelsleutel: 10 –  
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1  
Resultaten:  
Ja: 100,00 %(53700)  

Nee: 0,00 %(0)  

Onthouding: (170): Van Driessche Wendy : 170  

Blanco: (0)  
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5: Evaluatierapport van de leveranciers  
Verdeelsleutel: 10 –  
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1  
Resultaten:  
Ja: 100,00 %(53552)  

Nee: 0,00 %(0)  

Onthouding: (318): Delperdange Lucille : 106, Delperdange Sébastien : 106, 
Delperdange Sophie : 106  

Blanco: (0)  
6: Verslag van het voorbije boekjaar en kwijting aan de commissaris van de rekeningen  

Verdeelsleutel: 10 –  
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1  
Resultaten:  
Ja: 100,00 %(53552)  

Nee: 0,00 %(0)  

Onthouding: (318): Delperdange Lucille : 106, Delperdange, 
Sébastien:106,Delperdange Sophie : 106  

Blanco: (0)  
7: Verslag en kwijting van de leden van de Raad van Mede-eigendom over het voorbije 
werkjaar  

Verdeelsleutel: 10 –  
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1  
Resultaten:  
Ja: 100,00 %(52612)  

Nee: 0,00 %(0)  

Onthouding: (1258): Delperdange Lucille : 106, Delperdange Sébastien : 106, 
Delperdange Sophie : 106, Stenabel BVBA : 214, Verjans Birgit : 413, Vossen - 
Mercken: 313  

Blanco: (0)  
8: Verlenen kwijting aan de syndicus  

Verdeelsleutel: 10 –  
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1  
Resultaten:  
Ja: 100,00 %(53552)  

Nee: 0,00 %(0)  

Onthouding: (318): Delperdange Lucille : 106, Delperdange Sébastien : 106, 
Delperdange Sophie : 106  

Blanco: (0)  
9: Problematiek werking WKK Studentenresidentie – dagvaarden bouwheer waarvoor 
volmacht aan de RvME  

Verdeelsleutel: 10 –  
Vereiste meerderheid: 2/3  
Resultaten:  
Ja: 100,00 %(29170)  

Nee: 0,00 %(0)  

Onthouding: (24700): Balthazart - Goffin : 215, Baudour-Hervens : 120,  
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Forum Estates nv : 24195, Van Driessche Wendy : 170  
Blanco: (0)  

10: Offerte isoleren van de afvoeren in de parking – niveau 4  
Verdeelsleutel: 10 –  
Vereiste meerderheid: 2/3  
Resultaten:  
Ja: 95,33 %(25853)  

Nee: 4,67 %(1267): Balthazart - Goffin : 215, Baudour-Hervens : 120, Maquet 
Elisabeth: 120, Marécaux SPRL : 221, Praet - Struyf : 170, Van Driessche Wendy : 170, 
Vlamenco bvba : 251  

Onthouding: (26123): Delperdange Lucille : 106, Delperdange Sébastien : 106, 
Delperdange Sophie : 106, Forum Estates nv : 24195, Geysenbergh - Vanoppen : 317, 
Gillisjans Geert : 82, Lemaire Christian : 211, Martens - Deryckere : 470, Segers - 
François : 217, Vossen - Mercken : 313  

Blanco: (627): Stenabel BVBA : 214, Verjans Birgit : 413  
11: Isoleren van de afvoeren van de parking - dagvaarden van de bouwheer waarvoor 
volmacht aan de RvME  

Verdeelsleutel: 10 –  
Vereiste meerderheid: 2/3  
Resultaten:  
Ja: 54,91 %(29464)  

Nee: 45,09 %(24195): Forum Estates nv : 24195  

Onthouding: (211): Lemaire Christian : 211  

Blanco: (0)  
12: Begrotingsraming voor de lopende uitgaven voor het volgend boekjaar  

Verdeelsleutel: 10 –  
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1  
Resultaten:  
Ja: 98,42 %(51643)  

Nee: 1,58 %(828): Bakx - Empsten : 109, Bakx Consulting BVBA : 82, Van 
Droogenbroeck - Piro : 216, Van Eeckhoutte Lieve BVBA : 251, Vanmassenhove - 
Maes: 170  

Onthouding: (1399): Balthazart - Goffin : 215, Baudour-Hervens : 120, Leemans - Van 
Horenbeeck : 193, Maquet Elisabeth : 120, Marécaux SPRL : 221, Messner - 
Vandermaes : 82, Peeters - Renders : 108, Praet - Struyf : 170, Van Driessche Wendy : 
170  

Blanco: (0)  
13: Goedkeuren organisatorisch regels Raad van Mede-eigendom  

Verdeelsleutel: 10 –  
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1  
Resultaten:  
Ja: 100,00 %(53870)  

Nee: 0,00 %(0)  

Onthouding: (0)  

Blanco: (0)  
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14: Opstarten reservefonds en bepalen van de provisieopvraging  
Verdeelsleutel: 10 –  
Vereiste meerderheid: 1/5  
Resultaten:  
Ja: 23,71 %(12614)  

Nee: 76,29 %(40590): Asselberghs Conny : 120, Bakx - Empsten : 109,  

Bakx Consulting BVBA : 82, Balthazart - Goffin : 215, Baudour-Hervens : 120,  

Bekaert - Demoor : 108, Bettens - Van Hove BVBA : 93, Beuselinck - De Bruyker : 164, 
Billiet - Bertels : 215, Bries Greet BVBA : 170, Bruggeman - Vercauteren : 212, 
Chevtsova Valentina : 224, Coelst - Van Avermaet : 214, Coelst Orthodontie BVBA:246, 
D.A.M. - Develop, Ameliorate and Manage : 332, De Keukeleire - Bourgeois : 105, De 
Neve - Bunkens : 93, De Rijck Annemie : 212, De Wandeleir - Anthonis : 108, 
Dehollander-Vandendorpe : 93, Delperdange Lucille : 106, Delperdange 
Sébastien:106, Delperdange Sophie : 106, Deryckere - Bouche : 109, Desloovere - 
Vanham : 106, Dhaese A. & R. : 108, Donné - Peeters : 323, Eerdekens Charles : 221, 
Forum Estates nv : 24195, Francart - Lea : 221, Frigomaster BVBA : 344, Gérard - 
Adriaensen : 164, Goddeeris - Poelst : 235, Goris Jeannine : 82, Gousselnikov 
Viktor:106, Gruselle - Jottrand : 105, Guiot - Rubay : 105, Haest - Viaene : 216, Henry - 
Drugmand : 221, Henry Ch. SPRL : 221, Heynen Jeannine : 212, Hofman - Laureys : 250, 
Huyghe - Bernaerts : 106, Huysmans - Haepers : 213, Isern Comas - Naessens : 106, 
Jacob Francis : 82, Jans - Gysen : 186, Janssens - Gommé : 93,  

Langendries - Van de Perre : 217, Leemans - Van Horenbeeck : 193, Lens Consulting 
BVBA : 106, Lepoutre - Allegaert : 218, Lerat - Delaunois : 82, Leyman - Van 
Eeckhaute:324, Lyssens-Danneboom - Schockaert : 106, Machiels - Reynders : 218, 
Matheus - Gys : 214, Mathieu - Michels : 106, MC-CHIR SPRL : 106, Meert - Cecat:251, 
Mottet - Mathy : 114, Mulco BVBA : 384, Muylle - Pynnebrouck : 93, Nuyttens Roland 
BVBA : 106, Oostvogels - De Schutter : 217, Osselaer - Meersman : 104, Peeters Anne-
Marie : 82, Peeters Christine : 106, Pirson - Richir : 226, Pollet - Maertens : 214, 
Ruttens - Remans : 396, Saudoyer - Virgo : 241, Seyo Management : 106,  

Snels - Roose:193, Survey In Fashion BVBA : 175, Van Driessche Wendy : 170, Van 
Droogenbroeck - Piro : 216, Van Eeckhoutte Lieve BVBA : 251, Van Ginderdeuren - 
Debaets : 109, Van Ruyskensvelde - Vanlaethem : 345, Van Uffel - De Beul : 109, 
Vancaillie - Degryse : 331, Vandenheede - Vandenberghe : 251, Vandeput - Vanbaelen 
O.P. BVBA : 198, Vander Sypt - Dupon : 212, Vandeweghe Bart : 214, Vanhove - 
Vandermeulen : 108, Vanmassenhove - Maes : 170, Verbeke - Pinket : 106, 
Vercammen - Quisenaerts : 109, Verhavert - Goossens : 224, Vertonghen Henk : 212, 
Vlamenco bvba : 251, Wauters - Meersman : 223  

Onthouding: (666): De Meyer - Vrins : 170, Dewandeleer Pascal : 109, Fonteyn 
Erna:93, Messner - Vandermaes : 82, Möbius - Bijnens : 106, Monteyne - 
Clinckemaillie :106  

Blanco: (0)  
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15: Benoemen leden van de Raad van Mede-eigendom  
Verdeelsleutel: 10 –  
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1  
Resultaten:  
Ja: 100,00 %(53619)  

Nee: 0,00 %(0)  

Onthouding: (0)  

Blanco: (251): Meert - Cecat : 251  
16: Benoemen rekencommissaris(sen)  

Verdeelsleutel: 10 –  
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1  
Resultaten:  
Ja: 100,00 %(53537)  

Nee: 0,00 %(0)  

Onthouding: (82): Messner - Vandermaes : 82  

Blanco: (251): Meert - Cecat : 251  
17: Vraag Stad Leuven – organisatie algemene vergadering in Leuven  

Verdeelsleutel: 10 –  
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1  
Resultaten:  
Ja: 42,08 %(11913)  

Nee: 57,92 %(16398): Balthazart - Goffin : 215, Baudour-Hervens : 120, Bekaert - 
Demoor : 108, Bettens - Van Hove BVBA : 93, Bruggeman - Vercauteren : 212, D.A.M. - 
Develop, Ameliorate and Manage : 332, De Knock - Lietaer : 82, De Meyer - Vrins: 170, 
De Rijck Annemie : 212, De Spiegelaere - Spenninck : 104, Delperdange Lucille : 106, 
Delperdange Sébastien : 106, Delperdange Sophie : 106, Deryckere - Bouche : 109, 
Dhaese A. & R. : 108, Dombrecht Peter : 106, Eylenbosch - De Schrijver : 286,  
Francart - Lea : 221, Frigomaster BVBA : 344, Gérard - Adriaensen : 164, Goddeeris - 
Poelst : 235, Goossens - De Winter : 409, Goris Jeannine : 82, Haest - Viaene : 216, 
Heggermont - Van Neck : 215, Hofman - Laureys : 250, Huyghe - Bernaerts : 106, 
Huysmans - Haepers : 213, Isern Comas - Naessens : 106, Jans - Gysen : 186, 
Langendries - Van de Perre : 217, Lens Consulting BVBA : 106, Lepoutre - 
Allegaert:218, Lodewyck Paul BVBA : 212, Lyssens-Danneboom - Schockaert : 106, 
Machiels - Reynders : 218, Mazeure - Moenens : 106, Meert - Cecat : 251, Michiels 
Ixelles SA : 109, Moenaert - Lamote : 251, Mottet - Mathy : 114, Mulco BVBA : 384, 
Muylle - Pynnebrouck : 93, Neven Lucas : 246, Nollet An bvba : 212, Peeters Anne-
Marie : 82, Peeters Christine : 106, Pharasyn F. - Tandartspraktijk bvba : 216, Pieters - 
Fiers : 114, Pollet - Maertens : 214, QCT BVBA : 430, Stenabel BVBA : 214, Tache de 
beauté BVBA : 106, Tahon - Demeester : 82, Taks - Sonnaert : 218, Teply - Teply : 108, 
Terras - Rogge : 279, Tomassen - Vannitsen : 449, Van Baeveghem - De Cock : 313, Van 
den Dorpe - Lambert : 300, Van der Sype - De Wannemaeker : 248, Van Dijck - 
Rombouts : 108, Van Driessche Wendy : 170, Van Droogenbroeck - Piro : 216, Van 
Eeckhoutte Lieve BVBA : 251, Van Eester - Vandecraen : 106, Van Ginderdeuren - 
Debaets: 109, Van Imschoot Karel - Huisarts Karel : 108, Van Reepingen 
Annemieken:216, Van Ruyskensvelde - Vanlaethem : 345, Van Wayenberg - 
Vanhecke:106, Van Wouwe Hildegard : 108, Vandecasteele - Malfait : 215,  
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Vander Sypt - Dupon : 212, Vandermeer - Meert : 328, Vandeweghe Bart : 214, 
Vanmassenhove - Maes : 170, Verbeke - Pinket : 106, Verjans Birgit : 413, Vlamenco 
bvba : 251, Vossen - Mercken : 313, Wauters Axel : 251, Wauters - Meersman : 223, 
Willaert Lode : 215  
Onthouding: (25559): De Graaf Philippe : 108, Forum Estates nv : 24195, Maquet 
Elisabeth : 120, Marécaux SPRL : 221, Möbius - Bijnens : 106, Monteyne - 
Clinckemaillie : 106, Pirson - Richir : 226, Snels - Roose : 193, Survey In Fashion BVBA :  

175, Vercammen - Quisenaerts : 109  

Blanco: (0)  
18: Verlenging mandaat OP Syndic met 1 jaar  

Verdeelsleutel: 10 –  
Vereiste meerderheid: 1/2 + 1  
Resultaten:  
Ja: 100,00 %(53870)  

Nee: 0,00 %(0)  

Onthouding: (0)  

Blanco: (0)  
 


