
Y yncu ra
managed with càre

VERSLAG VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

VME RESIDENTIE Talmar ll
ondernem i ngsn u m mer 0828.770. 968

Maanda e 25/L1,/20L9 om 18.30uur
café het volkshuis - August Van Landeghemstraat 47 - 2830 willebroek
1. Verwelkoming, tekenen van de aanwezigheidslijst, nazicht van de volmachten, vaststelling

van het quorum.
Het kantoor van de syndicus verwelkomt de aanwezigen.
Na ondertekening van de aanwezigheidslijst 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:

Aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemhoudende eigenaars: 22 op 30
Aantalaanwezige of vertegenwoordigde aandelen: 7773 | 10.000

2. Verkiezing van de voorzitter van de algemene vergadering.llz + L meerderheid)
Tot Voorzitter van de algemene vergadering wordt vervolgens, met unanimiteit van stemmen,
verkozen: mvr. Van Den Berge Jacqueline.

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 cvba / commerciële benaming Syncura, waarvan akte.

4. Aanstelling van twee stemopnemers. (Tr+ 1 meerderheid)
Tot stemopnemers worden, door de algemene vergadering, van stemmen, aangeduid: pas in geval
van stemming worden twee stemopnemers aangeduid door de Algemene Vergadering.

5. Bespreking van de inkomsten en uitgaven van het voorbije werkjaar:
(ll2+ 1 meerderheid,2lS meerderheid );
. verslag van de rekencommissaris over de controle van de rekeningen;
o goedkeuringvan de rekeningen;
r goedkeuringvan de balans;
e 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);

o bepaling van de voorschotten voor het lopend werkjaar;
. aanleggen van een permanent werkkapitaal;
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verlenen van kwijting en décharge aan de syndicus, de Ieden van de RVME en de

rekencommissaris voor het gevoerde beleid gedurende het voorbiie werkjaar.

toestand van het eventuele reservekapitaal en bepaling van de datum en het bedrag

van de volgende opvraging; modaliteiten van betaling;

5.1 Verslas van (het col I de rekencommissarisÍsen) over de control e van de rekenineen:

De rekencommissaris(sen), mevrouw Van Kerckhoven en dhr. Van Den Steen Luc brengt verslag uit

en bevestigt de correctheid van de voorliggende afrekening.

- Toelichting omtrent achterstallen (dhr. Braspennincx - JP Holding)

- Vernieuwing van de hal is gebeurd via het reservefonds

- Hoge kosten omtrent mazout en liften
- De rekencommisaris dient op de hoogte te worden gehouden.

5.2 Goedkeuring van de rekeningen:
De onkosten voor het werkjaar O1./L0|2OI8 tot 30/09/2OI9 bedragen € 55.224,9t (exclusief €

33.917,46 privatieve kosten).

De onkosten van vorig werkjaar beliepen €.49.064,33 ( exclusief €29.343,66 privatieve kosten)

Syndicus dient na te vragen i.v.m. een schadegeval - glasschade - Verbeeck (quid franchise?)

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

goedgekeurd.

Deze mede-eigenaars wiens afrekening een te betalen saldo vermeldt, worden verzocht hun aandeel

in de afrekening, binnen de 30 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 plenaire bespreking wordt de balans unaniem goedgekeurd.

5.4 Goedkeurine van de ipeende beeroting voor de lopende u voor het onderhoud.

a

a

de werkine en het van de semeenschaooeliike delen en semeenschaooeliike

uitrusting van het sebouw Íde gewone u itsavenl alsmede de rinp van de

voorliggende begroting voor de buitengewone te verwachten kosten (buitengewone

uitgaven):
De syndicus geeft uitgebreid toelichting, aan de algemene vergadering, bij de op de vergadering

voorgelegde begroting:

L/ voor de GEWONE uitsaven:

De opgevraagde voorschotten voor het voorbije werkjaar beliepen € 80.540,00;
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De totale onkosten beliepen €55,224,9t (exclusief €33.937,46 privatieve kosten);

Het perma nent we rkka pitaa I bed raa gt € 2.267,84;

(Hogere mazoutkosten...)

2/ voor de BUITENGEWONE uitgaven:
De syndicus verwijst, voor een behandeling ten gronde, naar de agendapunt(en) waar deze
buitengewone uitgaven zijn geagendeerd.

5.5 Goedkeurine van de voorschotten voor het lopend werkiaar:
Op basis van de voorliggende begroting beslist de algemene vergadering unaniem, om de bestaande
voorschotten te verhogen tot 235 € - met aanvang per 0U01l2020 - alsmede de bestaande
periodiciteit (maandelijks) aan te houden.

5.6 Aanleggen van een permanent werkkapitaal:
Teneinde steeds over voldoende financiële middelen te beschikken om de klassieke onkosten stipt te
kunnen betalen en piekmomenten in de betalingen te kunnen opvangen (bvb. verzekeringspremie,
vergoeding onderhoudscontract lÍft(en),...) stelt de syndicus voor om, in uitbreidíng met de
periodieke voorschotten, een permanent werkkapitaal aan te leggen dat fungeert als buffer op de
zichtrekening.
Dit bedrag wordt samengesteld uit een éénmalige bijdrage van elke eigenaar; bedrag dat trouwens
terugbetaald wordt bij verkoop van het privatief, na ontvangst van eenzelfde bedrag van de nieuwe
eigenaar en na aanzuivering van een eventueel saldo Ín de eindafrekening, na afsluÍtíng en
boekhoudkundige verwerking van het betrokken werkjaar.

Er is reeds een permanent werkkapitaal aangelegd.

5.7 Verlenen van kwiitins en décharse aan het ntoor van de svndicus. de rekencommissaris
en de raad van mede-eigendom voor het gevoerde beleid in het voorbiie werkiaar.

De algemene vergadering verleent kwijting en décharge, voor het gevoerde boekhoudkundige,
technische en administratíeve beleid in het voorbije werkjaar aan syndicus, RvME en
rekencom missaris.

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

Het saldo van het reservekapitaal bedraagt, op datum afsluiting vorig werkja ar: €57.85O,24
Volgende verrichtingen vonden plaats in het voorbije werkjaar:

o Bijdrages reservefonds € 1..600,00 xL2 = € 19.200,00
o Renovatie tegelwerking: Betaling via reservefonds € 6.849,92
. Opname reservefonds schilderwerken € 2400
o Nieuwe inkomdeur + bijhorende sleutels: Betaling via RF € 21.618,88
. Betaling via reservefonds tegelwerken € 10.000,00
o Opname reservefonds voor tegelwerken € 6.537,92
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Opname reservefonds: Elektro Bogaerts + Elektriciteitswerken + Deco Dekens

Het saldo van het reservekapitaal bedraaBt, op datum van afsluiting van vorig werkiaar:

€.29.643,52

De algemene vergadering beslist, na plenaire bespreking, unaniem 50€ per appartement op te
vragen voor het lopend werkiaar tot de volgende statutaire iaarvereadering; opvraging via een

geïndividualiseerde betalingsuitnodiging.

Zie ook agendapunt 6

6. Verplichte oprichting van een reservekapitaal l% +t,415 meerderheid):

a) Toelichting door de svndicus:

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

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.

b) Actueel reservekapitaal:

Er bestaat actueel een reservekapitaal; zie hoger agendapunt 5.6

c) Oprichtins reservekapitaal of opt-out (4/5 meerderheid):

Zie hoger.

7. Ontslag en (her)verkiezing van de syndicus, toelichting bii de voorliggende

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

plenaire 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 syndlcus loopt af. De syrrdiuus geelt Luelichting bij de voorliggende

syndicusovereenkomst. Het kantoor VM Vastgoedbeheer cvba, commerciële benaming Syncura, lid

van de groep Vande Moortel, stelt zich opnieuw verkiesbaar, voor een nieuw mandaat van 1 jaar,

met ingang vanaÍ hedeD op basis van volgend ereloon:

Voor de forfaitaire prestaties:

14 €/maand, excl. Btw (*), pér kavel (appartement, studio, handelsruimt., ....)t

1 €/maand, excl. BTW (*), pér autostaanplaats, garage;
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8. ontslag en (her)verkiezing van de Raad van Mede-eigen dom (% 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 (Van Kerckhoven / Van Steen / Van Den Berge) stelen zich opnieuw kandidaat,
voor een periode van 1 jaar; de verkozen leden zullen, onder elkaar, de Voorzitter van de RVME
verkiezen.
Klusjesman is: De Boeck Tim.

9. Aanstelling van een (college van) rekencommissaris(senl. (%+ 1 meerderheid)
Tot rekencommissaris(sen) wordt, door de algemene vergadering, voor het lopend werkjaar, met
unanimiteit verkozen: dhr. van den steen Luc en mvr. van Kerckhoven paula

10. Wijzigingen op de Wet op de Mede-eigendom vanaf tltl2ltg: toelichting door het
kantoor van de syndicus.

De syndicus vat de belangrijkste wijzigingen van deze wetswijziging samen.
Op het webportaal van het gebouw vindt u een synthese van de voornaamste wijzigingen onder
"bijlagen/algemeen documenten/synthese wet op de mede-eigendom".

11. Voorstel tot wijziging van de notarieel vastgelegde rappelprocedure/ Voorstel tot
goedkeuring van volgende rappelprocedure met betrekking tot de invordering van de
lasten: toelichting door het kantoor van de syndicus bij de voorliggende rappel- en
invorderingsprocedure: plenaire bespreking + stemming, (213 meerderheid, Tz + t
meerderheid).

Nieuw in de wetgeving sedert 01 01 20L9 is de verplichting tot opname, in het notarieel reglement
van mede-eigendom (RME), van alle bedingen en sancties met betrekking tot de betaling van de
lasten (art 577 -4, 51, 2" BW).
De syndicus geeft toelichting bij het voorliggend voorstel van rappel- en invorderingsprocedure.
Teneinde deze invorderings- en rappelprocedure tegenstelbaar te maken aan de nieuwe mede-
eigenaars kán deze via een notariële wijziging van de statuten, opgenomen worden in het notarieel
reglement van mede-eigendom (RME).

De rappel- en invorderinFsprocedure in concretu:
De afrekeningen (openstaande saldi) dienen toegekomen te zijn op de rekening van de Vereniging
uiterlijk 30 kalenderdagen nà de datum van de goedkeuring van de rekeningen door de algemene
vergadering.
De voorschotten dienen toegekomen te zijn op de rekening van de Vereniging uiterlijk 30
kalenderdagen na verzenddatum van de aanvraag tot betaling.

Na het verstrijken van deze periode wordt een eerste gewone herinnering tot betaling verzonden
Het openstaande bedrag zal worden vermeerderd met:
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- een forfaitaire kostenvergoeding voor extra administratiekosten ten bedrage van € 7,00 ter

vergoeding van de bijkomende kosten van de syndicus.

lndien na het verstrijken van een periode van 15 kalenderdagen nog geen betaling wordt bekomen,

zal de syndicus de betrokken eigenaar een aangetekende rappel sturen tot betaling, van het

openstaand saldo (waarbij de betalingstermijn aanvangt vanaf datum aangetekende zending).

Het openstaand bedrag zal worden vermeerderd met:

- een nalatigheidsintrest gelijk aan de wettelijke intrestvoet te vermeerderen met 5% die ten

goede komt aan de Vereniging;

- een forfaitaire kostenvergoeding voor extra administratiekosten ten bedrage van € 50,00 ter

vergoeding van de bijkomende kosten van de syndicus;

lndien na het verstrijken van een nieuwe periode van 15 kalenderdagen nà aangetekende

ingebrekestelling (te rekenen vanaf datum aangetekende zending) nog geen betaling is bekomen,

wordt de juridische invordering via advocaat ingesteld.

Het ooenstaand bedrae zal worden vermeerderd met:

een nalatigheidsintrest gelijk aan de wettelijke intrestvoet te vermeerderen met 5% die ten

goede komt aan de Vereniging;

een schadevergoeding ten belope van IOYo van de hoofdsom die ten goede komt aan de

Vereniging;

een forfaitaire kostenvergoeding voor extra administratiekosten ten bedrage van € 100,00

ter vergoeding van de bijkomende kosten van de syndicus.

De juridische invordering van het openstaand saldo zal vermeerderd worden met alle aanvullende

invorderingskosten. Verdere tussenkomsten die de syndicus in het invorderingsdossier nog dient te

stellen zullen tegen regietarief (zie artikel 2.2van de algemene voorwaarden) worden gerekend. Het

ereloon van de advocaat bij buitengerechtelijke invordering of de gerechtskosten (zoals

dagvaardingskosten, rolrecht en rechtsplegingsvergoeding) bijgerechtelijke procedure zullen worden

doorgerekend aan de betrokken mede-eigenaar.

Deze opsomming is niet limitatief.
Al de bovenstaande kosten worden ingeschreven op de individuele rekening van de betrokken mede-

eigenaar.

De algemene vergadering beslist vervolgens unaniem de voorliggende rappel- en

invorderingsprocedure goed te keuren, waarvan akte.

De algemene vergadering beslist echter deze rappel- en invorderingsprocedure unaniem niet

notarieel over te schrijven, waarvan akte'

Syndicus Syncura zal deze rappel- en invorderingsprocedure jaarlijks agenderen op de statutaire

jaarvergadering teneinde deze procedure tevens tegenstelbaar te maken aan de nieuwe mede-

eigenaars.
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12. Nieuw reglement van interne orde (RlO): toelichting door het kantoor van de syndicus;
bekrachtiging van de voorliggende teksten; plenaire bespreking + stemming , lT, + L,213 |

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
bekrachtiging 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.
Noot LVM: bij aanpassing van het huishoudelijk reglement: 2/3

Het Reglement Van lnterne Orde zal worden toegevoegd aan het verslag.

13. Evaluatie van de reguliere leveringscontracten. ('!/z + t meerderheid)
De syndicus geeft, zoals de Wet voorschrijft, toelichting bij de belangrijkste reguliere
leveringscontracten en informeert de mede-eigenaars omtrent de werkingswijze van het kantoor VM
Vastgoedbeheer cvba. Syncura werkt vaak met eigen ontwikkelde contracten met uitgebreide
waarborgen en scherpe tariefzetting.

- Onderhoud tuin: OK

- Onderhoud CV:OK

14. GDPR: toelichting door het kantoor van de syndicus bij de wettelijke verplichtingen
(opmaak en bijhouden van verwerkingsregister persoonsgegevens, informeren over de
privacyverklaring en verlenen van volmacht aan de Voorzitter om namens de VME de
wetteliik verplichte verwerkingsovereenkomst - bijlage bij de syndicusovereenkomst - met
de syndicus te ondertekenen); plenaire bespreking + stemming (1/z + t meerderheid!

De Europese verordening nr.20L6/679 van27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer
van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming - beter bekend als 'GDPR' of 'AVG') legt aan de vME (als
verwe rkingsvera ntwoorde lijke) de ve rplichting op om :

a) een verwerkingsregister van alle verwerkingsactiviteiten, die de VME uitvoert en die onder haar
verantwoordelijkheid vallen, op te maken en bij te houden (zie digitale versie op
we b portao l/bijla g e n/o I g e m e e n d ocu me nte n/G D P R/ve rwe rki n gsreg i ste r );
b) een privacyverklaring op te stellen en aldus de betrokkene (bv. mede-eigenaars en/of huurders
van de privatieve delen) te informeren over de verwerking van zijn persoonsgegevens (zoals naam,
voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.) en zijn rechten (zie digitale versie op
we b portao I /bij I o ge n/o I ge mee n d ocu m e nte n /G D P R/privocyve rkl o ri ng ) en;
c) een verwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen de VME en de syndÍcus (verwerker), vermits de
VME de verwerking van persoonsgegevens door de syndicus laat uitvoeren (zie bijtage popieren
versie en/of digitale versie op webportaal/bijlogen/algemeen documenten /GDPR/ verwerkings-
overeenkomst).
Na plenaire bespreking gaat de algemene vergadering unaniem akkoord met het verlenen van
volmacht aan de Voorzitter om de wettelijk verplichte verwerkingsovereenkomst, in naam van de
VME, te ondertekenen.
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De extra-prestaties van het kantoor van de syndicus zullen gehonoreerd worden conform de

onderstaande tarieven (opgenomen in de syndicusovereenkomst onder "aanvullende prestaties") en

verrekend worden volgens de verdeelsleutel "alle aandelen":

15. 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 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.

16. Diversen

De wettelijke verplichtingen omtrent de rookmelders is privatief te regelen

Bevestiging verkoop ontvangen appartement 2de nr. 203 nog te informeren over de

betalingen
Indien er een vraag is over werken in de gemene delen gelieve dit eerst met de

RVME/Syndicus te communiceren en niet rechtstreeks contact op te nemen met de

leverancier.
Gelieve de binnendeuren met slot niet te laten openstaan.

"íy'['"ï:
VM Vastgoedbeheer cvba

Scheldekant 13 - 9700 Oudenaarde
RPR 0437.396.556

www.syncura.be

Vezekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid en Borgstelling: nv AXA Belgium met polisnummer 730,390'160.

Blv 511088 - BIV 200957 - BIV 504722 - ING 39G0638403-04



r9Y Y ncura

Na voorlezing van de notulen, ondertekenen de syndi
dat ogenblik aanwezige mede-eigenaars de notulen.
der Statuten. Een kopie van dit verslag zal door de
eigenaar worden bezorgd.
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cus, de voorzitter, de secretaris en de nog op

syndicus, binne n de 30 dage n, aan elke mede_

,,tt46
De algemene vergadering wordt afgesloten oíJur.

café het Volkshuis - August Van Landeghemstraa t 47 - 2g30
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www.syncura.be
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