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Coprimmo Vastgoedmakelaar 

 

Via mail : stefaan@coprimmo.be 

Uw ref.: / 

 Borgerhout, vrijdag 20 mei 2022 

 

Geachte mevrouw, Geachte heer, 

 

Betreft:   Gebouw Bristol (Mortselveldenlaan) te Mortsel  (ond.nr. 0831.368.786) 

012/B5 – Verkoop door Kelchtermans 

 

Wij verwijzen naar uw mail d.d. 17.05.2022 en kunnen u het volgende melden : 

 

Ingesloten bezorgen wij u de verslagen van de algemene vergaderingen d.d. 06.03.2019, 28.09.2020 

en 05.10.2021 + de laatste 8 kwartaalafrekeningen + balans per 31.03.2022. Alsook het epc-attest en 

reglement van interne orde. 

 

Voor wat betreft de kosten van behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de algemene 

vergadering heeft besloten, die slechts later opeisbaar worden, verwijzen wij naar ingesloten verslagen. 

Voor de vaststaande verschuldigde bedragen ingevolge geschillen verwijzen wij eveneens naar 

ingesloten verslagen waarin achterstallen en eventuele juridische dossiers werden opgenomen. 

 

Het werkkapitaal bedraagt € 25.329,81. Het aandeel van betrokken kavel bedraagt € 414,28. Dit bedrag 

wordt door ons opgevraagd aan de koper en terug gegeven aan de verkoper bij het opstellen van de 

eerstvolgende afrekening. 

 

Een kostensplitsing tussen koper en verkoper zal door ons worden gemaakt van de kwartaalafrekening, 

waarin de verkoop plaats vond. 

 

Tot op heden is er geen achterstal te melden t.o.v. de VME.  

 

Inzake het bodemsaneringsdecreet kunnen wij mededelen dat betreffend gebouw niet voorkomt op de 

lijst van risicogronden. 

 

Voor het verstrekken van deze informatie zal aan de verkoper € 135 worden aangerekend via de eerst 

volgende afrekening. 

 

In afwachting van uw verdere berichten verblijven wij inmiddels met de meeste hoogachting. 

 

UW BEHEER NV 

Jade Claus 
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DHR. EN MEVR. DE PROOST - VEENENDAAL J. (MEZZANINE) 

  DE VRIÈRESTRAAT 21  

  2000 ANTWERPEN 

 
   
 
 
 

Antwerpen, donderdag 21 oktober 2021 
 
 

Geachte Mevrouw, Mijnheer, 
 
Verslag van de Algemene vergadering d.d. 05 oktober 2021 voor het gebouw:  
Residentie Bristol te Mortsel (Ond.Nr. 0831.368.786) 
 
1. Samenstelling bureau: Benoeming voorzit(s)ter van de Algemene vergadering,  secretaris en stemopnemers (50% + 1) 
 
De Algemene vergadering beslist unaniem Dhr. Vandijck aan te stellen als voorzitter van deze Algemene vergadering. 

De voorzitter verleent het woord aan de syndicus die meedeelt dat er: 
 
Aanwezige en vertegenwoordigde mede-eigenaars:               34 / 45 
Aanwezige en vertegenwoordigde aandelen:                             7.887 / 10.000 

De Algemene vergadering kan bijgevolg geldig beslissen over de punten vermeld op de agenda. 
 
Er wordt voorgesteld dat er met handopsteken wordt gestemd. Indien een stemming betwistbaar is met handopsteken zal een schriftelijke 
stemming worden georganiseerd. De syndicus wijst erop dat blanco en ongeldig stemmen niet worden meegeteld in het resultaat zoals bepaald in 
de wet op mede-eigendom.  

De volgende personen worden aangesteld als stemopnemers: Dhr. Vrancken 

De Algemene vergadering stelt de syndicus aan als secretaris. 

De Algemene vergadering gaat met bovenstaande unaniem akkoord. 
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2. Financiële situatie: 

• Achterstallen en invorderingsprocedure (50% +1) 
De syndicus deelt mee dat op datum van de Algemene Vergadering er geen achterstallen zijn.  
 
De syndicus Uw Beheer NV verwijst naar de invorderingsprocedure en laat volgende tekst goedkeuren i.v.m. de betalingstermijnen en 
invorderingsprocedures van de bijdragen in de gemeenschappelijke kosten: 

“De trimestriële afrekeningen moeten toegekomen zijn op de rekening van de vereniging vóór het verstrijken van de maand waarin ze werden 
opgevraagd. 
De buiten de normale opvragingsdata opgevraagde voorschotten en afrekeningen dienen 30 dagen na verzendingsdatum betaald op de rekening 
van de vereniging van mede-eigenaars. Bij ontstentenis van betaling zal een eerste niet-aangetekende rappel verzonden worden, waarbij € 12 
administratiekosten zullen aangerekend worden door Uw Beheer NV aan de in gebreke zijnde eigenaar. 

Bij niet-betaling binnen de 10 dagen na ontvangst van de eerste rappel zal een aangetekende rappel verzonden worden, waarbij buiten de 
aanrekening van € 12 administratiekosten voor de 1e rappel, een administratiekost van €20 wordt aangerekend en de hoofdsom verhoogd 
wordt met 15% schadebeding; dit om de extra administratie, die de vereniging hierdoor verplicht is te voeren, te dekken, en de wettelijke intrest. 
Beide zijn opeisbaar vanaf het vervallen van de factuur, namelijk 30 dagen na postdatum. 
De kosten welke gepaard gaan met het verzenden van een (aangetekend) herinneringsbericht aan de in gebreke zijnde eigenaars zullen apart 
aan hen aangerekend worden door Uw Beheer NV in de post ‘privatieve kosten’ van de factuurlijst van het lopende jaar. 
Bovendien is de syndicus gemachtigd om bij uitblijven van betaling na voormelde procedure desgevallend een ingebrekestelling via een advocaat, 
eventueel gevolgd door een dagvaarding (bij niet-betaling) uit te brengen. 
 
“Wanneer een eigenaar zijn voorschot niet voldoet binnen de vastgestelde betaaltermijn, zullen alle op dat moment uitgebrachte voorschotten en 
andere betaalverzoeken uitgaande van de VME, onmiddellijk opeisbaar worden, ook al is de betaaltermijn nog niet verstreken” 
 
De Algemene vergadering gaat unaniem akkoord met bovenstaande. 
 

• Informatie over de lopende juridische procedures (art. 577-9: §8 en §9) 
 
De syndicus meldt dat er heden geen lopende zaken zijn. 
 

• Verslag Commissaris – Goedkeuring afrekening 3e en 4e kwartaal 2020 + 1e en 2e kwartaal 2021  (50% +1) 
 

Op de algemene vergadering van 28 september 2020 werd Mevr. Lecompte aangesteld als commissaris van de rekeningen.  

Zij geeft de vergadering een korte toelichting over haar uitgevoerde werkzaamheden. 
 
Volgende bijkomende bemerkingen werden er heden geformuleerd:  
Er werden geen bijkomende opmerkingen geformuleerd. 

Het afgerekende boekjaar omvat de gemaakte gemeenschappelijke kosten van de VME m.b.t. de periode van  
3e kwartaal 2020 tot en met het 4e kwartaal 2020 en het 1e en 2e kwartaal 2021. De syndicus overloopt samen met de vergadering de 
kwartaalafrekeningen.  
 
3e Kwartaal 2020 

De totale uitgaven bedroegen volgens factuurlijst  € 38.902,42 

 

Bijzondere uitgaven: 

- Elektriciteitswerken RB25  € 5.526,19 

- Vernieuwing videofooninstallatie RB25  € 3.210,74 

- Onderhoud pompen   € 3.002,27 

- Herstellingswerken oprit    € 5.990,70 

- Werken spouwmuur RB111   € 2.289,60 

- Plaatsen stalen deur RB25  € 9.650,11 

- Aangroei reserve   € 1.250,00 

- Financiering via reserve videofooninstallatie RB25  - € 3.210,74 

- Financiering via reserve renovatie inkomdeur RB25  - € 9.650,11 

- Privatieve kosten  € 5.324,71 

TOTAAL BIJZONDERE UITGAVEN:  € 23.383,28 

 

De normale uitgaven voor het 3de kwartaal 2020 bedroegen: € 15.519,14 
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4e kwartaal 2020 

De totale uitgaven bedroegen volgens factuurlijst  € 18.467,07 

 

Bijzondere uitgaven: 

- Eindafwerking plaatsing nieuwe verlichting RB25  € 1.782,82 

- Verlengen riolering ondergrondse parking   € 2.305,50 

- Renovatie inkomhal RB25  € 5.967,67 

- Financiering via reserve renovatie inkomhal RB25   - € 4.788,31 

- Aangroei reserve   €1.250,00 

- Privatieve kosten   €1.058,94 

TOTAAL BIJZONDERE UITGAVEN:  € 7.576,62 

 

De normale uitgaven voor het 4de kwartaal 2020 bedroegen: € 10.890,45 
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1e kwartaal 2021 

De totale uitgaven bedroegen volgens factuurlijst  € 21.249,98 

 

Bijzondere uitgaven: 

- Vervangen dictator lift RB111  € 365,12 

- Lekdetectie zijgevel   € 420,00 

- Aangroei reserve   € 1.250,00 

- Privatieve kosten:  € 166,00 

TOTAAL BIJZONDERE UITGAVEN:  € 2.201,12 

 

De normale uitgaven voor het 1ste kwartaal 2021 bedroegen: € 19.048,86 

 

2e kwartaal 2021 

De totale uitgaven bedroegen volgens factuurlijst  € 16.631,07 

 

Bijzondere uitgaven: 

- Herstellen muur oprit   € 356,55 

- Herstelling zijgevel   € 1.182,30 

- Herstelling regenafvoer terrassen RB111 en RB25  € 371,00 

- Plaatsen nieuwe voordeur RB111  € 3.915,56 

- Financiering via reserve nieuwe voordeur RB111  - € 3.856,28 

- Aangroei reserve   € 1.250,00 

- Privatieve kosten   € 135,00 

TOTAAL BIJZONDERE UITGAVEN:  € 1.907,50 

 

De normale uitgaven voor het 2de kwartaal 2021 bedroegen: € 9.705,67 

 

Reservekapitaal/Werkingskapitaal 

 

Stand reservekapitaal op 30/06/2021 RB 25:  € 3.700,00                                             

Stand reservekapitaal op 30/06/2021 RB 23: € 3.282,50                                                       

Stand reservekapitaal op 30/06/2021 RB 111: € 1.304,99  

Stand reservekapitaal op 30/06/2021 RB GAR/HUISJE: € 356,23                                                    

 

Stand werkingskapitaal op 30/06/2021:  € 25.329,00  

 

De VME keurt hogervermelde afrekeningen met bijhorende balansen unaniem goed.  

• Goedkeuring werkkapitaal – reservekapitaal  (50% +1) 
 
De VME beschikt heden over een vast werkingskapitaal (waarborgfonds) van € 25.329,00 om de lopende kosten ieder kwartaal te dekken. 

 

Het reservekapitaal bedraagt op 30.06.2021:  

Stand reservekapitaal op 30/06/2021 RB 25:  € 3.700,00                                             

Stand reservekapitaal op 30/06/2021 RB 23: € 3.282,50                                                       

Stand reservekapitaal op 30/06/2021 RB 111: € 1.304,99  

Stand reservekapitaal op 30/06/2021 RB GAR/HUISJE: € 356,23                                                    

 

Momenteel spaart de VME 1.250 euro per kwartaal aan reservekapitaal. 

 

De algemene vergadering gaat unaniem akkoord om dit te behouden. 

 

Conform de nieuwe wet op de mede-eigendom is de aanleg van een reservekapitaal verplicht, en meer nog, dient dit jaarlijks aangevuld te worden 

conform volgende voorwaarden:: 

• Uiterlijk 5 jaar na de voorlopige oplevering van de gemene delen 

• elke eigenaar: jaarlijks 5% van het totaal van de gewone gemeenschappelijke lasten van het voorgaande boekjaar 

• Echter indien 4/5 van de mede-eigenaars geen reservefonds wil aanleggen, bestaat er een uitstapmogelijkheid 

 

Het reservekapitaal blijft, ingeval van verkoop, eigendom van het betrokken appartement en wordt niet teruggegeven aan de verkoper, zulks 

conform de wet op de mede-eigendom. 

 

In geval van verkoop wordt het reservekapitaal dat opgevraagd werd in het jaar van verkoop, evenredig verdeeld in de eindafrekening tussen 

verkoper en koper volgens het aantal dagen dat voornoemde personen eigenaar waren, ongeacht in welk kwartaal deze reserves werden 

opgevraagd. Enkel indien anders overeengekomen werd in de compromis of de verkoopakte, zal een aangepaste verdeling opgesteld worden. Er 

dient in dit geval een kopij van de compromis of verkoopakte aan de syndicus bezorgd te worden. 
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3. Kwijting Raad van Mede-eigendom, commissaris en syndicus. (50% +1) 
De algemene vergadering verleent unaniem kwijting aan de syndicus Uw Beheer NV, de commissaris van de rekeningen en raad van mede-
eigendom voor wat de boekhouding betreft tot en met laatste afrekening (30.06.2021) en het technisch, administratief beheer tot op datum van 
heden.  

4. Mandaat syndicus – Verlening  – Volmacht ondertekening contract (50% + 1) 
De syndicus stelt voor het beheer van het gebouw verder te zetten conform de voorwaarden in het beheerscontract. Het ereloon is onderhevig 

aan de jaarlijkse indexatie per 1 januari conform de index paritair comité 323. Mandaat wordt aangegaan voor een nieuwe periode van 1 jaar en 3 

maand te rekenen vanaf huidige algemene vergadering. 

 

1. Prijs totaal per maand per appartement:     € 15,84  

2. Prijs totaal per maand per garage:      € 3,83 

5. Houden van extra of uitgestelde vergaderingen:    forfaitair € 260 + € 1,50 per kavel 

6. Opstellen juridisch dossier :     €160,00 

7. Opstellen juridisch dossier met beslaglegging:    € 260,00 

8.  Immo brieven bij verkoop:       € 135/stuk 

9. Kosten bij verkoop (bvb. kostensplitsing en info) = privatieve kost   € 185,00 

10. Kosten gewone rappel:       € 12/stuk 

11. Aangetekende rappel:       € 20/stuk 

12. Aangetekende brieven naar derden (mede-eigenaars, bewoners, leveranciers,..):  € 20/stuk 

 

De Algemene vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel van Uw Beheer NV  en verleent unaniem volmacht aan de RVME om 
het beheercontract met de syndicus te ondertekenen. 

De afgevaardigde van Uw Beheer NV dankt de eigenaars voor het gestelde vertrouwen. 

5.  (Her)verkiezing Raad van mede-eigendom – Commissaris van de rekeningen en handtekeningsbevoegdheid bankrekening VME 
(50% + 1)  

Commissaris van de rekeningen 
 

De wet op mede-eigendom verplicht de vereniging van mede-eigenaars een commissaris aan te stellen, die ofwel een mede-eigenaar mag zijn 
ofwel een buitenstaander. De syndicus geeft een korte toelichting over de taken van de commissaris van de rekeningen. 
 
“De commissaris wordt jaarlijks aangesteld door de algemene vergadering. Hij zal zich na het einde van het boekjaar bij wijze van steekproeven 
vergewissen van de waarachtigheid van de gedane uitgaven, van de correcte kostenverdeling en aanrekening aan de mede-eigenaars van deze 
uitgaven, overeenkomstig de statuten van het gebouw en de beslissing van de algemene vergadering, van de correcte berekening van de 
provisieopvraging en het opvragen van de bijdrage tot het reservekapitaal. Tevens zal hij steekproefsgewijs nagaan dat de afrekeningen van het 
boekjaar aan de mede-eigenaars correct is opgesteld en dat eventuele schadeloosstellingen van de verzekeringsmaatschappijen correct werden 
doorgestort aan de rechthebbenden. Hij zal zich eveneens van vergewissen dat het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars (werkings-
en reservekapitaal) zijn geplaatst op de rekeningen op naam van de vereniging van mede-eigenaars. Bij het afsluiten van het lopende boekjaar zal 
hij controle over dit boekjaar houden vooraleer de afrekening van dat boekjaar naar alle mede-eigenaars wordt verstuurd. Tevens zal hij deze 

controle op het boekjaar toelichting verschaffen op de algemene vergadering.”  
 
Mevr. Lecomte stelt zich opnieuw kandidaat en worden unaniem verkozen als commissaris van de rekeningen. 
 

Raad Van Mede-eigendom 
 
De syndicus bespreekt met de algemene vergadering of zij wensen een raad van mede-eigendom op te richten. 

 
“Volgens art. 577-8/1 dient de Algemene vergadering van elk gebouw van minstens 20 kavels (met uitzondering van bergingen, garageboxen en 
autostaanplaatsen) een raad van mede-eigendom op te richten. Een gebouw van minder dan 20 kavels is dit niet verplicht, doch deze kan wel een 
Raad van Mede-eigendom oprichten.”  
 
De vergadering kiest er unaniem voor om een Raad van Mede-eigendom op te richten van een variabel aantal leden. 
 
Volgende eigenaars stellen zich kandidaat en worden unaniem verkozen als leden Raad van Mede-eigendom: 

- Dhr. Van Kempen 
- Dhr. Vrancken 
- Dhr. Vandijck 
- Dhr. Hermans  
- Van den Broeck Guido 

 
De algemene vergadering gaan unaniem akkoord.  
  



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANTWERPEN  HERENTALS 
 

Syndicus – Privatief Beheer 

BIVnr: 507688 Maatschappelijke zetel: 
Ondernemingsnummer: 0834.207.423 Noordersingel 11 – 2140 Antwerpen 
Bank J. Van Breda & C°: 645-1002429-66 Tel: 03/666.35.40 
Verzekering: BA via AXA (polisnr. 730.390.160) -6- Fax: 03/644.06.40 
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsver-

zekeraar wordt uitbetaald en waarvoor dekking wordt verleend 
 

 
6. Toelichting/beslissing vernieuwen waterpomp (2/3e meerderheid) 
 
Dhr. Van Kempen licht de vergadering verder toe.  
 
De pompen in de garage zijn aan vervanging toe, op deze moment is er nog maar 1 pomp in werking.  
Dit zorgt ervoor dat er minder debiet is in het gebouw.  
Van zodra deze uitvallen is er weinig tot geen warmwater in het gebouw.  
 
Er zullen verschillen offertes worden opgevraagd voor het vernieuwen van de pompen.  
 
De algemene vergadering geeft het mandaat aan de raad van mede eigendom om te beslissen tot 30.000 euro.  
 
De algemene vergadering gaat unaniem akkoord.  
 
7. Toelichting/beslissing problematiek zijgevel – mandaat RVM (50%+1) 
 
De syndicus licht dit probleem verder toe en verwijst naar het verslag van de expert in bijlage. 
 
Geruime tijd zijn er klachten geweest van vochtinfiltratie in de muur van het appartement A5. 
Hiervoor zijn er enkel lekdetectie uitgevoerd die steeds een andere oorzaak meedeelde. 
De VME heeft steeds de nodige maatregelen genomen die deze verslag oplegde. 
Uiteindelijk bleek dat er terug vochtschade was in het appartement.  
 
Hierdoor heeft de syndicus in samenspraak met de raad geopteerd een deskundige aan te stellen om het probleem verder op te sporen. 
Hiervoor is Philippe Chabot aangesteld, na de eerste rondgang was het voor dhr. Chabot al meteen duidelijk vanwaar de infiltratie zou komen. 
Deze zou volgens hem afkomstig zijn van de zijgevel die bezet is door de naaste buurman (Mechelsesteenweg 113) 
Deze bezetting vertoont barsten waar het insijpelende water achterblijft staan en zo in de muur infiltreert.  
 
Philippe stelde meteen voor om de muur waterdicht te maken met een folie om de infiltratie tegen te gaan.  
Enkele weken later zijn de vochtwaarden terug gemeten in appartement A5, deze zijn op de moment gedaald wat wijst op dat er gaan andere 
infiltratie is als deze van de zijgevel.  
 
Gezien de oorzaak van de schade niet is veroorzaakt door de VME is het naaste gebouw in gebreken gesteld voor deze schade.  
Zij betwisten natuurlijk hun aansprakkelijkheid, en willen niet tussen komen in de kosten van herstel en van de gevolgschade.  
 
De syndicus vraag samen met de raad om het mandaat te verkrijgen voor het opstarten van een juridische procedure tegen naastliggende VME.  
 
De algemene vergadering gaat unaniem akkoord en verleend het mandaat aan de RVM om verder stappen te ondernemen. 
 
8. Toelichting/beslissing waterinfiltratie via de terrassen A5-D5  (2/3de meerderheid) 
 
Op de terrassen van appartement A5 en 5D is er waterinfiltratie afkomstig van hoger gelegen terrassen. 
Echter is enkel jaren geleden is de waterdichting van hoger gelegen terras volledig vernieuwd door de Firma Tectum.  
Deze zijn ook al reeds enkele malen op de hoogte gesteld van deze problematiek en ter plaatsen geweest om deze problematiek waar te nemen. 
 
Naar enkele pogingen van herstel zou er nog steeds lekkages zijn.  
Tectum deelde mede niet te liggen aan hun waterdichtingswerken, hierdoor werd er de afspraak gemaakt om het terras geruime tijd onderwater te 
laten staan.  
Deze test is recentelijk ook uitgevoerd, hieruit is gebleken dat er meerder lekkages zijn vast te stellen in de onderliggende terrassen en dat het 
probleem zich toch stelt aan de waterdichting van het terras.  
 
De firma Tectum zal hierover aangeschreven worden om tot een definitief herstel over te gaan.  
 
 
9. Toelichting/beslissing waterinfiltratie zijgevel in de kelder (2/3de meerderheid) 
 
Dhr. Van Kempen licht dit punt verder toe.  
 
Van zodra het enorm hard heeft geregend en de grond volledig is verzadigd met water is waterinfiltratie in een aantal privatieve kelder. 
Dit probleem stelt zich enkele keren per jaar.  
Om dit probleem op te lossen dient de tuin volledig uitgegraven te worden en de buitengevel ter hoogte van de kelder hersteld te worden.  
 
De raad stelt voor om deze werken in stukken te doen. Om zo de kosten te spreiden.  
 
Er zullen offertes worden opgevraagd voor het uitgraven van de grond en herstelling van de zijgevel.  
 
De algemene vergadering gaat unaniem akkoord.  
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BIVnr: 507688 Maatschappelijke zetel: 
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Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsver-

zekeraar wordt uitbetaald en waarvoor dekking wordt verleend 
 

 
 

10. Toelichting/beslissing schilderen dakrand (2/3de meerderheid)  
 
De verf van de dakrand is op veel plaatsen aan het afbladeren. 
 
Er werd recent een offerte opgevraagd om deze terug te schilderen.  
 
Créations Tizarine bv €6.788,90 incl. btw  
Schilderwerken FDM BVBA €4.303,60  
 
Er zal worden overgegaan tot een schriftelijk stemming onder het punt 8 op het stemformulier.  
 
De algemene vergadering gaat met 21% akkoord voor het herschilderen van de dakrand. 
Echter is de meerderheidsvereiste niet bereikt en wordt dit punt afgekeurd.  
 
Voor:  1.393/6.549 (21%) 
Tegen: 5.156/6.549 (79%) 
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11. Toelichting problematiek schouw ingang 25  
 
Dhr. Van Kempen licht de vergadering verder toe.  
 
Dhr. van Kempen is nog in afwachting van enkele offertes van zodra deze voorhanden zijn zullen de eigenaars van ingang 25 bijelkaar worden 
geroepen om hier een standpunt in te nemen.  
 
De syndicus geeft de algemene vergadering een korte omschrijving over de werkzaamheden die aan de verwarmingsketels dienen te gebeuren 
en alsook welke aanpassingen dit meebrengt aan de gemeenschappelijke delen. 
 
Bron: Vlaanderen.be 

Eind september 2015 trad de Europese Ecodesignverordening in werking. Die verordening verhoogt de minimumvereisten voor 

verwarmingstoestellen. 

Vervanging van oude verwarmingsketels is niet verplicht. Maar als een oud verwarmingstoestel wordt vervangen, dan moet het nieuwe 

toestel (sinds 26-9-2015) voldoen aan de strengere minimumvereisten en zal in de meeste gevallen een condensatieketel geplaatst moeten 

worden. Men kan ook voor andere milieuvriendelijke technologieën kiezen: warmtepomp, zonneboiler, micro-WKK, .... 

• Een gewone hoogrendementsverwarmingsketel zal meestal niet meer voldoen aan die nieuwe minimumvereisten. 

Een condensatieketel zal wel voldoen aan de nieuwe minimumvereisten. 

Zolang uw cv-ketel niet defect is, mag uw oude cv-ketel dus in gebruik blijven, op voorwaarde dat uw installatie ook voldoet aan de al 

bestaande eisen die nu gelden in Vlaanderen. 

Voor appartementen is de situatie al wat complexer dan voor individuele woningen.  

 

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 verwarmingsketels toelaten. In 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 vrijstelling van koolstofmonoxide naar de opstellingsruimte, en voor een verhoogd 

comfort, doordat er geen aanvoer van (koude) buitenlucht naar het opstellingsruimte nodig is. 

  

Is 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 B1-toestel indien er meerdere verwarmingsketels op één rookgasafvoerkanaal 

aangesloten moeten worden. In 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 verwarmingsketel type B1? 

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 B1 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 zijn. 

Zullen er de komende jaren nog steeds voldoende B1 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 B1 ketels, zullen een aantal fabrikanten nog een model blijven 

aanbieden. 

Is 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. 

Hoeveel bedragen de kosten om een gemeenschappelijke schouw aan te passen? 

Dit is te bekijken met de fabrikant en/of de installateur aangezien dit sterk afhankelijk is van individuele lokale toestand. 

Indien het bestaande rookgasafvoerkanaal  kan hergebruikt worden, zijn de kosten van de materialen en de plaatsing eerder beperkt. 

Indien het rookgasafvoerkanaal niet kan hergebruikt worden, dient er ruw geschat rekening gehouden te worden met 500 à 800 euro 

materiaalkosten per appartement en minstens nog eens even veel aan plaatsingstijd.  

  

https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/elektriciteit-aardgas-en-verwarming/keuring-en-onderhoud-van-uw-verwarming
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Bron WTCB: 

Bij de vervanging van een defect of verouderd (atmosferisch) verwarmingstoestel door een verwarmingsketel van de huidige generatie kan men 

doorgaans een aanzienlijk hoger rendement behalen. Deze vervanging kan in bepaalde gevallen echter bijkomende implicaties met zich 

meebrengen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van de rookgassen. We overlopen in dit artikel de mogelijke problemen met 

gastoestellen en reiken een aantal oplossingen aan. 

Bij het vervangen van verwarmingstoestellen in eengezinswoningen stellen zich meestal weinig problemen, op voorwaarde dat men de vorming 

van condensatie in de schouw opvangt door bijvoorbeeld een voering aan te brengen. Bij renovaties in appartementsgebouwen kan een dergelijke 

vervanging veel problematischer zijn aangezien men in deze gebouwen vaak te maken krijgt met een collectie, binnen het gebouw gelegen, 

rookgasafvoerkanaal waarop verschillende gasketels met een open verbrandingskamer aangesloten zijn. 

De meeste problemen kunnen teruggebracht worden tot de werkingsverschillen tussen de nieuwe en de oude verwarmingstoestellen. Het grootste 

verschil tussen beide is de veel lagere rookgastemperatuur van de nieuwe ketels.  

De vervanging van een oude verwarmingsketel die aangesloten is op een collectief rookgasafvoerkanaal door een moderne ketel met een open 

verbrandingskamer kan twee belangrijke gevolgen hebben:  

• condensatievorming in het rookgasafvoerkanaal. Dit kan schade veroorzaken aan het kanaal en aan de aangrenzende 
binnenwanden 

• door de aanzienlijke lagere rookgastemperatuur ondergaat de trek van het collectieve afvoerkanaal een belangrijke wijziging. Hierdoor 
ontstaat er een risico op rookterugslag niet alleen naar het eigen appartement, maar ook naar de andere appartementen die 
verbonden zijn met hetzelfde collectieve rookgasafvoerkanaal. Deze terugslag kan leiden tot een slechte verbranding en de vorming 
van CO-gas dat intoxicatie kan veroorzaken bij inademing en zelfs de dood tot gevolg kan hebben (*). 

Het is met andere woorden niet zonder meer toelaatbaar om een oud gastoestel van type B te vervangen door zijn moderne versie. Het is 

evenmin toegelaten om een bijkomend kanaal voor de afvoer van een nieuw toestel (bv. van type C5) te installeren in een bestaande collectieve 

schouw. Deze wijziging zou immers de goede afvoer van de andere toestellen kunnen verstoren. 

 

3 mogelijke oplossingen 

Een mogelijke oplossing voor dit probleem bestaat uit de plaatsing van een toestel met een muurafvoer van bij voorkeur het gesloten type (bv. 

van type C1). Indien dit niet toegelaten is of om een of andere reden niet mogelijk is, kan men ervoor opteren om de collectieve schouw te 

voorzien van een extractor, op voorwaarde dat alle aangesloten toestellen van het type B11BS zijn (d.w.z. uitgerust met een thermische 

trekbeveiliging). Deze oplossing vereist echter dat de werking van alle toestellen die aangesloten zijn op de schouw, ondergeschikt gemaakt wordt 

aan de werking van de extractor. Dit doet men door in hun uitlaat een diafragma aan te brengen dat voorzien is van een verschildrukschakelaar 

die het toestel uitschakelt bij onvoldoende trek. De extractor en de verschillende diafragma's dienen zodanig berekend te worden dat er over de 

diafragma's een verschildruk heerst van 20 tot 30 Pa. Deze berekening gebeurt aan de hand van de af te voeren rookgasdebieten en de 

karakteristieken van de schouw (afmetingen, tracé, wandruwheid). 

 

Indien de bovenstaande oplossingen ontoereikend zijn, rest er bijvoorbeeld nog de CLV-oplossing (Combinatie Luchttoevoer 

Verbrandingsgasafvoer). Hierbij worden de concentrische buizen buiten het gebouw geplaatst (zie afbeelding) en worden systematisch alle 

vervangen toestellen hierop aangesloten. Deze keuze vereist echter wel dat alle betrokkenen bereid zijn om mee te investeren in het CLV-

systeem. 

 

Indien alle toestellen gelijktijdig vervangen worden, heeft men veel meer mogelijkheden en kan men dankbaar gebruikmaken van de nieuwe 

toestellen die op de markt beschikbaar zijn:  

gesloten toestellen (type C3, C4, C5, C8 of C9) toestellen met open verbrandingskamer (type B2 of B3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact36&art=563#tc
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12. Toelichting aangepaste statuten opgemaakt door dhr. Leyseele 
 
De afgevaardigde van de syndicus geeft de vergadering een korte toelichting.  
Dit jaar zal de basisakte  
 
In de maand november/december zal de basisakte worden verstuurd naar alle eigenaars. 
Deze zullen 14 dagen de tijd krijgen om opmerkingen door te geven aan de syndicus. 
Deze zullen worden overgemaakt aan de notaris.  
 
De Notaris stelt daarna de definitieve akte op.  
 
Deze zal voorhanden zijn in het voorjaar van 2022.  
 
13. Varia 
 
Omtrent de punten onder “Varia” kunnen geen beslissingen genomen worden. Deze items kunnen verder uitgewerkt worden door de syndicus als 
voorbereiding van een volgende algemene vergadering: 
 

- Beleefdheid  
- Stand van zaken automatisering deuren  
- Sleutelbeheer  
- Poetsploeg  
- Groote vuilbakken  
- Inbraak  
- Laadpalen  

 
Na uitputting van de dagorde en klassieke rondvraag, zijn er verder geen punten meer aan de orde en de vergadering wordt afgesloten door de 
syndicus om 21.00 
De voorzitter, en indien gewenst mogen  alle aanwezige mede-eigenaars die dit wensen ondertekenen de notulen van de vergadering. 
 
De syndicus dankt de mede-eigenaars voor hun aanwezigheid en het gestelede vertrouwen in Uw Beheer. 
 
Inmiddels verblijven wij, met de meeste hoogachting, 
 
Beheerder        Voorzitter 
Kenny Van der Straeten      Paul Vandijck  
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:  

- Agendapunten kunnen tot uiterlijk drie weken voorafgaandelijk aan de jaarlijkse tweewekelijkse periode van de Algemene 
vergadering worden ingediend.  

- De verhuurders dienen de huurders in kennis te stellen van de genomen beslissingen die hen aanbelangen. 
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Kelchtermans R.

Turnhoutsebaan 62

B 2100 DEURNE (ANTWERPEN)

VME Mechelsesteenweg 111 (BRISTOL)

Mechelsesteenweg 111

2640 Mortsel

0831.368.786

Geachte

Als syndicus van bovenvermelde vereniging van mede-eigenaars bezorgen wij u hierbij de afrekening van de kosten.

Datum afrekening: 25/04/2022

**Kavels: 012-B5

**Email: 1    info@off-shore-recreation.be

Afrekening voor de periode van  01/01/2022  tot  31/03/2022 - Details

Kostensoort Totale kost

incl. BTW

Verdeelsleutel Aandeel

incl. BTW

Uw BTW

KAVEL = 012-B5

610111  1.221,25  50,23  2,84ONDERHOUDSCONTRACT LIFT RB111 160/3890

610501  573,54  23,60  4,10SCHOONMAAK GEBOUW RB111 160/3890

610541  30,00  0,49  0,00HUISVUIL/PMD/PAPIER CONTRACT EXCL. 

HUISJE

160/9780

610714  18,15  0,29  0,05ONDERHOUD GEVELS BASISAKTE 160/10000

610761  21,07  0,87  0,15OND. HAL, TRAPZAAL RB111 160/3890

612010  2.747,61  48,84  2,76WATER ALGEMENE DELEN 160/9001

612101  95,00  3,91  0,50ELEKTRICITEIT RB111 ean 4405 160/3890

612104 -128,97 -2,29 -0,44ELEKTRICITEIT POMP ean 4657 160/9001

613000  2.026,25  49,42  0,00ERELONEN SYNDICI 1/41

613010  1.400,58  22,41  3,89ERELONEN ADVOCATEN 160/10000

613120  37,20  0,61  0,00ANDERE KOSTEN RAAD VAN MEDE-EIGENDOM 160/9780

614000  7.316,84  117,07  0,00BRANDVERZEKERING 160/10000

660004  516,13  20,00  0,00RESERVEKAPITAAL RB111 160/4129

 335,45Uw aandeel in de kosten excl. voorschotten:  13,85 15.874,65

Totaal van uw kosten:  538,26

Overzicht van kosten

335,45

202,81

0,00

0,00

Uw aandeel in de kosten excl. voorschotten:

Eindsaldo van uw vorige afrekening:

Bijdrage reservekapitaal in deze afrekening:

Bijdrage waarborgfonds in deze afrekening:

Afrekening voor de periode van  01/01/2022  tot  31/03/2022 - Overzicht

DOC.DAT. DOC.NR. OMSCHRIJVING

Detail van betalingen
BEDRAG

ontvangen

08/03/2022 DOS/1 Dossierkosten & aanget. zending rappel 08.03.2022 -12,00

betaald

11/03/2022 BA1/021 012-B5 / KELCHTERMANS  12,00

11/03/2022 BA1/021 012-B5 / KELCHTERMANS  202,81

Totaal van uw betalingen:  202,81

TE BETALEN: € 335,45

UW BEHEER NV - Noordersingel 11 - B 2140 Borgerhout (Antwerpen) - OND: 834.207.423 - Tel: (03) 666.35.40 - Fax: (03) 644.06.40 - E-mail: 

info@uwbeheer.be - www.uwbeheer.be
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Gelieve de betalingstermijn, die werd goedgekeurd op de 

algemene vergadering, te respecteren.

Gelieve met volgende gestructureerde mededeling te betalen 

+++012/1319/35597+++

Gelieve te betalen op bankrekeningnummer 

BE17 7330 4987 6521 binnen de 15 dagen.

UW BEHEER NV - Noordersingel 11 - B 2140 Borgerhout (Antwerpen) - OND: 834.207.423 - Tel: (03) 666.35.40 - Fax: (03) 644.06.40 - E-mail: 

info@uwbeheer.be - www.uwbeheer.be
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Kelchtermans R.

Turnhoutsebaan 62

B 2100 DEURNE (ANTWERPEN)

VME Mechelsesteenweg 111 (BRISTOL)

Mechelsesteenweg 111

2640 Mortsel

0831.368.786

Geachte

Als syndicus van bovenvermelde vereniging van mede-eigenaars bezorgen wij u hierbij de afrekening van de kosten.

Datum afrekening: 02/02/2022

**Kavels: 012-B5

**Email: 1    info@off-shore-recreation.be

Afrekening voor de periode van  01/10/2021  tot  31/12/2021 - Details

Kostensoort Totale kost

incl. BTW

Verdeelsleutel Aandeel

incl. BTW

Uw BTW

KAVEL = 012-B5

610501  860,61  35,40  6,15SCHOONMAAK GEBOUW RB111 160/3890

610600  147,03  3,56  0,62ONDERHOUD TUIN EN OMGEVING cfr. 

CONTRACT

160/6610

610714  444,68  7,12  1,23ONDERHOUD GEVELS BASISAKTE 160/10000

610761  74,20  3,05  0,00OND. HAL, TRAPZAAL RB111 160/3890

612010  3.603,00  64,05  3,63WATER ALGEMENE DELEN 160/9001

612101  95,00  3,91  0,49ELEKTRICITEIT RB111 ean 4405 160/3890

612104  400,00  7,11  1,14ELEKTRICITEIT POMP ean 4657 160/9001

613000  1.948,32  47,52  0,00ERELONEN SYNDICI 1/41

613030  135,00  2,21  0,00ERELONEN DESKUNDIGEN 160/9780

616100  240,00  3,84  0,00GEBRUIK VERGADERZALEN 160/10000

616110  221,60  3,55  0,00CONSUMPTIES VERGADERINGEN 160/10000

616302 -82,79 -1,32  0,00SCHADEBEDING INNING ACHTERSTALLEN 

MEDE-EIG.

160/10000

616303 -5,52 -0,09  0,00VERWIJLINTREST INNING ACHTERSTALLEN 

MEDE-EIG.

160/10000

650000  181,40  2,90  0,00BANKKOSTEN EN KOSTEN VAN SCHULDEN 160/10000

660004  516,13  20,00  0,00RESERVEKAPITAAL RB111 160/4129

 202,81Uw aandeel in de kosten excl. voorschotten:  13,26 8.778,66

Totaal van uw kosten:  525,46

Overzicht van kosten

202,81

322,65

0,00

0,00

Uw aandeel in de kosten excl. voorschotten:

Eindsaldo van uw vorige afrekening:

Bijdrage reservekapitaal in deze afrekening:

Bijdrage waarborgfonds in deze afrekening:

Afrekening voor de periode van  01/10/2021  tot  31/12/2021 - Overzicht

DOC.DAT. DOC.NR. OMSCHRIJVING

Detail van betalingen
BEDRAG

betaald

26/10/2021 BA1/094 +++012/1182/20306+++  322,65

Totaal van uw betalingen:  322,65

TE BETALEN: € 202,81

UW BEHEER NV - Noordersingel 11 - B 2140 Borgerhout (Antwerpen) - OND: 834.207.423 - Tel: (03) 666.35.40 - Fax: (03) 644.06.40 - E-mail: 

info@uwbeheer.be - www.uwbeheer.be
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Gelieve de betalingstermijn, die werd goedgekeurd op de 

algemene vergadering, te respecteren.

Gelieve met volgende gestructureerde mededeling te betalen 

+++012/1271/17630+++

Gelieve te betalen op bankrekeningnummer 

BE17 7330 4987 6521 binnen de 15 dagen.

UW BEHEER NV - Noordersingel 11 - B 2140 Borgerhout (Antwerpen) - OND: 834.207.423 - Tel: (03) 666.35.40 - Fax: (03) 644.06.40 - E-mail: 

info@uwbeheer.be - www.uwbeheer.be
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Kelchtermans R.

Turnhoutsebaan 62

B 2100 DEURNE (ANTWERPEN)

VME Mechelsesteenweg 111 (BRISTOL)

Mechelsesteenweg 111

2640 Mortsel

0831.368.786

Geachte

Als syndicus van bovenvermelde vereniging van mede-eigenaars bezorgen wij u hierbij de afrekening van de kosten.

Datum afrekening: 22/10/2021

**Kavels: 012-B5

**Email: 1    info@off-shore-recreation.be

Afrekening voor de periode van  01/07/2021  tot  30/09/2021 - Details

Kostensoort Totale kost

incl. BTW

Verdeelsleutel Aandeel

incl. BTW

Uw BTW

KAVEL = 012-B5

610121  109,15  4,49  0,26OND. EN HERSTELLING LIFT RB111 160/3890

610223  655,91  26,97  1,53ELEKTRICITEITSWERKEN RB111 160/3890

610330  281,96  5,01  0,28OVERIG ONDERHOUD DRUKVERHOGING WATER 160/9001

610501  788,90  32,45  5,64SCHOONMAAK GEBOUW RB111 160/3890

610600  441,09  10,68  1,85ONDERHOUD TUIN EN OMGEVING cfr. 

CONTRACT

160/6610

610761  1.943,51  79,94  4,52OND. HAL, TRAPZAAL RB111 160/3890

612010  3.603,00  64,05  3,63WATER ALGEMENE DELEN 160/9001

612101  95,00  3,91  0,50ELEKTRICITEIT RB111 ean 4405 160/3890

612104  400,00  7,11  1,14ELEKTRICITEIT POMP ean 4657 160/9001

613000  1.948,32  47,52  0,00ERELONEN SYNDICI 1/41

613030  1.222,10  19,99  3,47ERELONEN DESKUNDIGEN 160/9780

616110  33,05  0,53  0,00CONSUMPTIES VERGADERINGEN 160/10000

660004  516,13  20,00  0,00RESERVEKAPITAAL RB111 160/4129

 322,65Uw aandeel in de kosten excl. voorschotten:  22,82 12.038,12

Totaal van uw kosten:  573,22

Overzicht van kosten

322,65

250,57

0,00

0,00

Uw aandeel in de kosten excl. voorschotten:

Eindsaldo van uw vorige afrekening:

Bijdrage reservekapitaal in deze afrekening:

Bijdrage waarborgfonds in deze afrekening:

Afrekening voor de periode van  01/07/2021  tot  30/09/2021 - Overzicht

DOC.DAT. DOC.NR. OMSCHRIJVING

Detail van betalingen
BEDRAG

betaald

30/08/2021 BA1/078 +++012/1182/20306+++  250,57

Totaal van uw betalingen:  250,57

TE BETALEN: € 322,65

UW BEHEER NV - Noordersingel 11 - B 2140 Borgerhout (Antwerpen) - OND: 834.207.423 - Tel: (03) 666.35.40 - Fax: (03) 644.06.40 - E-mail: 

info@uwbeheer.be - www.uwbeheer.be
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Gelieve de betalingstermijn, die werd goedgekeurd op de 

algemene vergadering, te respecteren.

Gelieve met volgende gestructureerde mededeling te betalen 

+++012/1224/06965+++

Gelieve te betalen op bankrekeningnummer 

BE17 7330 4987 6521 binnen de 15 dagen.

UW BEHEER NV - Noordersingel 11 - B 2140 Borgerhout (Antwerpen) - OND: 834.207.423 - Tel: (03) 666.35.40 - Fax: (03) 644.06.40 - E-mail: 

info@uwbeheer.be - www.uwbeheer.be
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Kelchtermans R.

Turnhoutsebaan 62

B 2100 DEURNE (ANTWERPEN)

VME Mechelsesteenweg 111 (BRISTOL)

Mechelsesteenweg 111

2640 Mortsel

0831.368.786

Geachte

Als syndicus van bovenvermelde vereniging van mede-eigenaars bezorgen wij u hierbij de afrekening van de kosten.

Datum afrekening: 12/08/2021

**Kavels: 012-B5

Afrekening voor de periode van  01/04/2021  tot  30/06/2021 - Details

Kostensoort Totale kost

incl. BTW

Verdeelsleutel Aandeel

incl. BTW

Uw BTW

KAVEL = 012-B5

610010  95,74  1,56  0,27BRANDBLUSTOESTELLEN 160/9780

610373  388,41  15,98  2,77OND. AFVOEREN, RIOLERING,LEIDINGEN RB111 160/3890

610501  932,33  38,35  6,66SCHOONMAAK GEBOUW RB111 160/3890

610600  441,09  10,68  1,86ONDERHOUD TUIN EN OMGEVING cfr. 

CONTRACT

160/6610

610610  356,55  5,83  0,33OVERIG ONDERHOUD TUINEN EN DIRECTE 

OMGEVING

160/9780

610714  1.182,30  16,92  1,64ONDERHOUD GEVELS BASISAKTE 160/10000

610721  185,50  7,63  0,44TERRASSEN RB111 160/3890

610761  3.915,56  161,05  8,98OND. HAL, TRAPZAAL RB111 160/3890

612010  3.603,00  64,05  3,63WATER ALGEMENE DELEN 160/9001

612101  80,59  3,32  0,38ELEKTRICITEIT RB111 ean 4405 160/3890

612104  400,00  7,11  1,14ELEKTRICITEIT POMP ean 4657 160/9001

613000  1.948,32  47,52  0,00ERELONEN SYNDICI 1/41

660004 -3.340,15 -129,43  0,00RESERVEKAPITAAL RB111 160/4129

 250,57Uw aandeel in de kosten excl. voorschotten:  28,10 10.189,24

Totaal van uw kosten:  719,81

Overzicht van kosten

250,57

469,24

0,00

0,00

Uw aandeel in de kosten excl. voorschotten:

Eindsaldo van uw vorige afrekening:

Bijdrage reservekapitaal in deze afrekening:

Bijdrage waarborgfonds in deze afrekening:

Afrekening voor de periode van  01/04/2021  tot  30/06/2021 - Overzicht

DOC.DAT. DOC.NR. OMSCHRIJVING

Detail van betalingen
BEDRAG

ontvangen

02/06/2021 DOS/1 Dossierkosten & aanget. zending rappel 02.06.2021 -12,00

betaald

14/06/2021 BA1/056 012-B5 / KELCHTERMANS R. / 1STE  12,00

14/06/2021 BA1/056 012-B5 / KELCHTERMANS R. / 1STE  469,24

Totaal van uw betalingen:  469,24

UW BEHEER NV - Noordersingel 11 - B 2140 Borgerhout (Antwerpen) - OND: 834.207.423 - Tel: (03) 666.35.40 - Fax: (03) 644.06.40 - E-mail: 

info@uwbeheer.be - www.uwbeheer.be
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TE BETALEN: € 250,57

Gelieve de betalingstermijn, die werd goedgekeurd op de 

algemene vergadering, te respecteren.

Gelieve met volgende gestructureerde mededeling te betalen 

+++012/1182/20306+++

Gelieve te betalen op bankrekeningnummer 

BE17 7330 4987 6521 binnen de 15 dagen.

UW BEHEER NV - Noordersingel 11 - B 2140 Borgerhout (Antwerpen) - OND: 834.207.423 - Tel: (03) 666.35.40 - Fax: (03) 644.06.40 - E-mail: 

info@uwbeheer.be - www.uwbeheer.be
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Kelchtermans R.

Turnhoutsebaan 62

B 2100 DEURNE (ANTWERPEN)

VME Mechelsesteenweg 111 (BRISTOL)

Mechelsesteenweg 111

2640 Mortsel

0831.368.786

Geachte

Als syndicus van bovenvermelde vereniging van mede-eigenaars bezorgen wij u hierbij de afrekening van de kosten.

Datum afrekening: 29/04/2021

**Kavels: 012-B5

Afrekening voor de periode van  01/01/2021  tot  31/03/2021 - Details

Kostensoort Totale kost

incl. BTW

Verdeelsleutel Aandeel

incl. BTW

Uw BTW

KAVEL = 012-B5

610101  246,09  10,12  1,76KEURING LIFT RB111 160/3890

610111  1.054,11  43,35  2,46ONDERHOUDSCONTRACT LIFT RB111 160/3890

610121  365,12  15,02  0,85OND. EN HERSTELLING LIFT RB111 160/3890

610501  859,10  35,34  6,13SCHOONMAAK GEBOUW RB111 160/3890

610710  420,00  6,87  1,19ONDERHOUD GEVELS 160/9780

612010  3.468,57  61,66  3,49WATER ALGEMENE DELEN 160/9001

612101  131,00  5,39  0,76ELEKTRICITEIT RB111 ean 4405 160/3890

612104  414,58  7,37  1,18ELEKTRICITEIT POMP ean 4657 160/9001

613000  1.948,32  47,52  0,00ERELONEN SYNDICI 1/41

613120  10,41  0,17  0,00ANDERE KOSTEN RAAD VAN MEDE-EIGENDOM 160/9780

613124  75,00  3,08  0,00DIVERSE KOSTEN R111 160/3890

614000  5.209,36  83,35  4,72BRANDVERZEKERING 160/10000

660004  516,13  20,00  0,00RESERVEKAPITAAL RB111 160/4129

660100  166,00  130,00  0,00PRIVATIEVE KOSTEN EIGENAAR 0/0

 469,24Uw aandeel in de kosten excl. voorschotten:  22,54 14.883,79

Totaal van uw kosten:  777,28

Overzicht van kosten

469,24

308,04

0,00

0,00

Uw aandeel in de kosten excl. voorschotten:

Eindsaldo van uw vorige afrekening:

Bijdrage reservekapitaal in deze afrekening:

Bijdrage waarborgfonds in deze afrekening:

Afrekening voor de periode van  01/01/2021  tot  31/03/2021 - Overzicht

DOC.DAT. DOC.NR. OMSCHRIJVING

Detail van betalingen
BEDRAG

betaald

23/02/2021 BA1/026 +++012/1092/43560+++  308,04

Totaal van uw betalingen:  308,04

TE BETALEN: € 469,24

UW BEHEER NV - Noordersingel 11 - B 2140 Borgerhout (Antwerpen) - BTW: 834.207.423 - Tel: (03) 666.35.40 - Fax: (03) 644.06.40 - E-mail: 

info@uwbeheer.be - www.uwbeheer.be
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Gelieve de betalingstermijn, die werd goedgekeurd op de 

algemene vergadering, te respecteren.

Gelieve met volgende gestructureerde mededeling te betalen 

+++012/1135/10146+++

Gelieve te betalen op bankrekeningnummer 

BE17 7330 4987 6521 binnen de 15 dagen.

BEDRAG BTWOMSCHRIJVINGDATUM

Detail privatieve kosten

DOC.NR.

08/02/2021  130,00  0,00Opzoekingskosten dossier verkoop ref B5AF1/13

UW BEHEER NV - Noordersingel 11 - B 2140 Borgerhout (Antwerpen) - BTW: 834.207.423 - Tel: (03) 666.35.40 - Fax: (03) 644.06.40 - E-mail: 

info@uwbeheer.be - www.uwbeheer.be
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Kelchtermans R.

Turnhoutsebaan 62

B 2100 DEURNE (ANTWERPEN)

VME Mechelsesteenweg 111 (BRISTOL)

Mechelsesteenweg 111

2640 Mortsel

0831.368.786

Geachte

Als syndicus van bovenvermelde vereniging van mede-eigenaars bezorgen wij u hierbij de afrekening van de kosten.

Datum afrekening: 01/02/2021

Afrekening voor de periode van  01/10/2020  tot  31/12/2020 - Details

Kostensoort Totale kost

incl. BTW

Verdeelsleutel Aandeel

incl. BTW

Uw BTW

KAVEL = 012-B5

610121  73,67  3,03  0,16OND. EN HERSTELLING LIFT RB111 160/3890

610225  186,56  3,32  0,19ELEKTRICTEITSWERKEN POMP 160/9001

610373  2.305,50  94,83  5,37OND. AFVOEREN, RIOLERING,LEIDINGEN RB111 160/3890

610501  919,60  37,82  6,57SCHOONMAAK GEBOUW RB111 160/3890

610600  145,56  3,52  0,61ONDERHOUD TUIN EN OMGEVING cfr. 

CONTRACT

160/6610

612010  3.186,00  56,63  3,21WATER ALGEMENE DELEN 160/9001

612101  131,00  5,39  0,76ELEKTRICITEIT RB111 ean 4405 160/3890

612104  161,00  2,86  0,42ELEKTRICITEIT POMP ean 4657 160/9001

613000  1.928,75  47,05  0,00ERELONEN SYNDICI 1/41

614701  583,22  23,97  7,01VERZEKERING RB111 160/3890

616630  300,00  4,80  0,00OVERIGE KOSTEN BEHEER 160/10000

642000  96,48  1,57  0,00DIVERSE KOSTEN 160/9780

650000  201,90  3,25  0,00BANKKOSTEN EN KOSTEN VAN SCHULDEN 160/10000

660004  516,13  20,00  0,00RESERVEKAPITAAL RB111 160/4129

 308,04Uw aandeel in de kosten excl. voorschotten:  24,30 10.735,37

Totaal van uw kosten:  779,78

Overzicht van kosten

308,04

471,74

0,00

0,00

Uw aandeel in de kosten excl. voorschotten:

Eindsaldo van uw vorige afrekening:

Bijdrage reservekapitaal in deze afrekening:

Bijdrage waarborgfonds in deze afrekening:

Afrekening voor de periode van  01/10/2020  tot  31/12/2020 - Overzicht

DOC.DAT. DOC.NR. OMSCHRIJVING

Detail van betalingen
BEDRAG

betaald

25/11/2020 BA1/115 +++012/1043/62945+++  471,74

Totaal van uw betalingen:  471,74

TE BETALEN: € 308,04

Gelieve de betalingstermijn, die werd goedgekeurd op de 

algemene vergadering, te respecteren.

Gelieve met volgende gestructureerde mededeling te betalen 

+++012/1092/43560+++

Gelieve te betalen op bankrekeningnummer 

BE17 7330 4987 6521 binnen de 15 dagen.

UW BEHEER NV - Noordersingel 11 - B 2140 Borgerhout (Antwerpen) - BTW: 834.207.423 - Tel: (03) 666.35.40 - Fax: (03) 644.06.40 - E-mail: 

info@uwbeheer.be - www.uwbeheer.be
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UW BEHEER NV - Noordersingel 11 - B 2140 Borgerhout (Antwerpen) - BTW: 834.207.423 - Tel: (03) 666.35.40 - Fax: (03) 644.06.40 - E-mail: 

info@uwbeheer.be - www.uwbeheer.be



20200337 - Pagina 1/2

Kelchtermans R.

Turnhoutsebaan 62

B 2100 DEURNE (ANTWERPEN)

VME Mechelsesteenweg 111 (BRISTOL)

Mechelsesteenweg 111

2640 Mortsel

0831.368.786

Geachte

Als syndicus van bovenvermelde vereniging van mede-eigenaars bezorgen wij u hierbij de afrekening van de kosten.

Datum afrekening: 26/10/2020

Afrekening voor de periode van  01/07/2020  tot  30/09/2020 - Details

Kostensoort Totale kost

incl. BTW

Verdeelsleutel Aandeel

incl. BTW

Uw BTW

KAVEL = 012-B5

610374  3.002,27  53,37  3,02OND.AFVOEREN, RIOLERING, LEIDINGEN 

ALGEMEEN

160/9001

610501  859,10  35,34  6,13SCHOONMAAK GEBOUW RB111 160/3890

610600  436,68  10,56  1,83ONDERHOUD TUIN EN OMGEVING cfr. 

CONTRACT

160/6610

610610  5.990,70  98,00  5,54OVERIG ONDERHOUD TUINEN EN DIRECTE 

OMGEVING

160/9780

610713  2.289,60  94,17  5,33ONDERHOUD GEVELS INGANG 111 160/3890

610761  457,07  18,80  1,06OND. HAL, TRAPZAAL RB111 160/3890

612010  3.186,00  56,63  3,21WATER ALGEMENE DELEN 160/9001

612101  131,00  5,39  0,76ELEKTRICITEIT RB111 ean 4405 160/3890

612104  161,00  2,86  0,41ELEKTRICITEIT POMP ean 4657 160/9001

613000  1.928,75  47,04  0,00ERELONEN SYNDICI 1/41

613124  673,97  27,72  0,00DIVERSE KOSTEN R111 160/3890

616100  145,20  2,33  0,40GEBRUIK VERGADERZALEN 160/10000

616110  95,60  1,53  0,21CONSUMPTIES VERGADERINGEN 160/10000

616630 -125,00 -2,00  0,00OVERIGE KOSTEN BEHEER 160/10000

660001 -7.500,00 -120,00  0,00RESERVEKAPITAAL 160/10000

660004  3.612,88  140,00  0,00RESERVEKAPITAAL RB111 160/4129

 471,74Uw aandeel in de kosten excl. voorschotten:  27,90 15.344,82

Totaal van uw kosten:  902,01

Overzicht van kosten

471,74

430,27

0,00

0,00

Uw aandeel in de kosten excl. voorschotten:

Eindsaldo van uw vorige afrekening:

Bijdrage reservekapitaal in deze afrekening:

Bijdrage waarborgfonds in deze afrekening:

Afrekening voor de periode van  01/07/2020  tot  30/09/2020 - Overzicht

DOC.DAT. DOC.NR. OMSCHRIJVING

Detail van betalingen
BEDRAG

betaald

31/08/2020 BA1/085 +++012/1000/61704+++  430,27

Totaal van uw betalingen:  430,27

TE BETALEN: € 471,74

UW BEHEER NV - Noordersingel 11 - B 2140 Borgerhout (Antwerpen) - BTW: 834.207.423 - Tel: (03) 666.35.40 - Fax: (03) 644.06.40 - E-mail: 

info@uwbeheer.be - www.uwbeheer.be
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Gelieve de betalingstermijn, die werd goedgekeurd op de 

algemene vergadering, te respecteren.

Gelieve met volgende gestructureerde mededeling te betalen 

+++012/1043/62945+++

Gelieve te betalen op bankrekeningnummer 

BE17 7330 4987 6521 binnen de 15 dagen.

UW BEHEER NV - Noordersingel 11 - B 2140 Borgerhout (Antwerpen) - BTW: 834.207.423 - Tel: (03) 666.35.40 - Fax: (03) 644.06.40 - E-mail: 

info@uwbeheer.be - www.uwbeheer.be
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Kelchtermans R.

Turnhoutsebaan 62

B 2100 DEURNE (ANTWERPEN)

VME Mechelsesteenweg 111 (BRISTOL)

Mechelsesteenweg 111

2640 Mortsel

0831.368.786

Geachte

Als syndicus van bovenvermelde vereniging van mede-eigenaars bezorgen wij u hierbij de afrekening van de kosten.

Datum afrekening: 29/07/2020

Afrekening voor de periode van  01/04/2020  tot  30/06/2020 - Details

Kostensoort Totale kost

incl. BTW

Verdeelsleutel Aandeel

incl. BTW

Uw BTW

KAVEL = 012-B5

610010  93,12  1,52  0,26BRANDBLUSTOESTELLEN 160/9780

610121  154,77  6,37  0,36OND. EN HERSTELLING LIFT RB111 160/3890

610501  859,10  35,34  6,13SCHOONMAAK GEBOUW RB111 160/3890

610600  436,68  10,56  1,83ONDERHOUD TUIN EN OMGEVING cfr. 

CONTRACT

160/6610

610721  422,35  17,37  0,98TERRASSEN RB111 160/3890

610761  5.457,89  224,49  0,00OND. HAL, TRAPZAAL RB111 160/3890

612010  3.186,00  56,63  3,20WATER ALGEMENE DELEN 160/9001

612101  177,96  7,32  1,05ELEKTRICITEIT RB111 ean 4405 160/3890

612104  204,49  3,63  0,54ELEKTRICITEIT POMP ean 4657 160/9001

613000  1.928,75  47,04  0,00ERELONEN SYNDICI 1/41

660001  1.250,00  20,00  0,00RESERVEKAPITAAL 160/10000

 430,27Uw aandeel in de kosten excl. voorschotten:  14,35 14.171,11

Totaal van uw kosten:  884,99

Overzicht van kosten

430,27

454,72

0,00

0,00

Uw aandeel in de kosten excl. voorschotten:

Eindsaldo van uw vorige afrekening:

Bijdrage reservekapitaal in deze afrekening:

Bijdrage waarborgfonds in deze afrekening:

Afrekening voor de periode van  01/04/2020  tot  30/06/2020 - Overzicht

DOC.DAT. DOC.NR. OMSCHRIJVING

Detail van betalingen
BEDRAG

betaald

18/05/2020 BA1/050  454,72

Totaal van uw betalingen:  454,72

TE BETALEN: € 430,27

Gelieve de betalingstermijn, die werd goedgekeurd op de 

algemene vergadering, te respecteren.

Gelieve met volgende gestructureerde mededeling te betalen 

+++012/1000/61704+++

Gelieve te betalen op bankrekeningnummer 

BE17 7330 4987 6521 binnen de 15 dagen.

UW BEHEER NV - Noordersingel 11 - B 2140 Borgerhout (Antwerpen) - BTW: 834.207.423 - Tel: (03) 666.35.40 - Fax: (03) 644.06.40 - E-mail: 

info@uwbeheer.be - www.uwbeheer.be
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VME Mechelsesteenweg 111 (BRISTOL)   

0831.368.786

Mechelsesteenweg 111

2640 Mortsel

REK. BENAMING TOTAAL D TOTAAL C SALDO D SALDO C

311000 VOORRAAD CVDI SYSTEEM  215,56  215,56

402000 TE INNEN ONTVANGSTEN  570,02  570,02

410000 OPGEVRAAGD VOORSCHOT RESERVEKAPITAAL  1.587,95  1.587,95

410100 OPGEVRAAGD VOORSCHOT WERKKAPITAAL  39.016,94  15.023,40  23.993,54

429101 RESERVE INGANG RB25 (2.960 Quot.)  4.810,00  4.810,00

429102 RESERVE INGANG RB23 (2.626 Quot.)  4.267,25  4.267,25

429103 RESERVE INGANG RB111 (4.129 Quot.)  2.853,38  2.853,38

429104 RESERVE EXTERNE GARAGES + HUISJE (285 Quot.)  463,09  463,09

429200 OVERIGE SCHULDEN WAARBORGFONDS  722,40  26.052,21  25.329,81

440000 TE BETALEN LEVERANCIERS  26.779,85  32.975,68  6.195,83

494001 GEDEKT DOOR DE VERZEKERING  149,16  149,16

499000 WACHTREKENINGEN  250,00  250,00

499005 PROVISIONERING RENOVATIEWERKEN RB23 (2.391 Quot.)  15.000,00  15.000,00

499007 WACHTREKENING AFBETALING ASOB BOCKLANDT OUD SYND.  188,60  188,60

499008 WACHTREKENING OUDE  EIGENAAR HUISJE  1.400,12  1.400,12

499009 WACHTREKENING OUDE SALDI  2.580,14  2.580,14

499090 WACHTREKENING DOS. KOSTEN AANGET. ZENDING RAPPEL  88,00  88,00

499091 WACHTREKENING SCHADEBEDING RAPPEL  83,07  83,07

499092 WACHTREKENING VERWIJLINTREST RAPPEL  5,54  5,54

550000 SPAARREKENING INGANG 111  1.821,12  1.821,12

550001 SPAARREKENING INGANG 23  18.610,75  18.610,75

550002 SPAARREKENING INGANG 25  5.680,84  5.680,84

550003 SPAARREKENING EXTERNE GARAGES + HUISJE  391,85  391,85

551000 ZICHTREKENING BANK  33.281,45  25.438,49  7.842,96

 130.228,01  130.228,01  62.114,71  62.114,71Totaal balans:

610111 ONDERHOUDSCONTRACT LIFT RB111  1.221,25  1.221,25

610112 ONDERHOUDSCONTRACT LIFT RB25  1.221,25  1.221,25

610113 ONDERHOUDSCONTRACT LIFT RB23  1.069,65  1.069,65

610122 OND. EN HERSTELLING LIFT RB25  2.909,26  2.909,26

610123 OND. EN HERSTELLING LIFT RB23  733,80  733,80

610131 NOODTELEFOON LIFT RB23  87,12  87,12

610414 ONDERHOUD GARAGEPOORT GARAGES 0  100,70  100,70

610415 ONDERHOUD GARAGEPOORT GARAGES -1  193,38  193,38

610501 SCHOONMAAK GEBOUW RB111  573,54  573,54

610502 SCHOONMAAK GEBOUW RB25  573,54  573,54

610503 SCHOONMAAK GEBOUW RB23  573,54  573,54

610541 HUISVUIL/PMD/PAPIER CONTRACT EXCL. HUISJE  30,00  30,00

610714 ONDERHOUD GEVELS BASISAKTE  18,15  18,15

610761 OND. HAL, TRAPZAAL RB111  21,07  21,07

612010 WATER ALGEMENE DELEN  2.747,61  2.747,61

612101 ELEKTRICITEIT RB111 ean 4405  95,00  95,00

612102 ELEKTRICITEIT RB23 ean 4367  166,85  166,85

612103 ELEKTRICITEIT RB25 ean 4596  483,06  483,06

612104 ELEKTRICITEIT POMP ean 4657  128,97  128,97

612105 ELEKTRICITEIT GARAGES ean 4626  330,82  330,82

613000 ERELONEN SYNDICI  2.026,25  2.026,25

613010 ERELONEN ADVOCATEN  1.400,58  1.400,58

613050 ERELONEN SYNDICI GARAGES  35,85  35,85

613120 ANDERE KOSTEN RAAD VAN MEDE-EIGENDOM  37,20  37,20

614000 BRANDVERZEKERING  7.316,84  7.316,84

660002 RESERVEKAPITAAL RB25  370,00  370,00

660003 RESERVEKAPITAAL RB23  328,25  328,25

660004 RESERVEKAPITAAL RB111  516,13  516,13

660005 RESERVEKAPITAAL EXTERNE GARAGES + HUISJE  35,62  35,62

660100 PRIVATIEVE KOSTEN EIGENAAR  457,00  457,00

700000 OPBRENGST MEDE-EIGENAARS  25.544,34  25.544,34



BALANS (proef en saldi)

Registratiedatum : van 01/01/2022 tot 31/03/2022

Uitgave: 20/05/2022  9:28:18
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VME Mechelsesteenweg 111 (BRISTOL)   

0831.368.786

Mechelsesteenweg 111

2640 Mortsel

REK. BENAMING TOTAAL D TOTAAL C SALDO D SALDO C

 25.673,31  25.673,31  25.673,31  25.673,31Totaal Winst en Verlies:

 130.228,01  130.228,01  62.114,71  62.114,71

 25.673,31  25.673,31  25.673,31  25.673,31

 155.901,32  155.901,32  87.788,02  87.788,02

Totaal balans:

Totaal Winst en Verlies:

Algemeen totalen:
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REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 

MECHELSESTEENWEG 111, 2640 MORTSEL 

RESIDENTIE BRISTOL  

INLEIDING: toelichting betreffende dit geactualiseerde Reglement van Inwendige Orde  

Ieder gebouw of groep van gebouwen waarop het appartementsrecht van toepassing is, moet beheerst 

worden door een basisakte, een reglement van mede-eigendom alsook een reglement van interne orde (artikel 

577-3, lid 2 BW). Daar waar de algemene vergadering vroeger vrij kon beslissen om een reglement van interne 

orde op te stellen, wordt het opstellen van een reglement van interne orde met de wet van 18 juni 2018 

verplicht. 

 

M.a.w. Op grond van de gewijzigde Appartementswet is een reglement van inwendige of interne orde niet 

langer facultatief maar vanaf 1 januari 2019 verplicht. 

 

De wet bepaalt dat het reglement van interne orde kan worden opgesteld bij onderhandse akte. Aangezien de 

notariële vorm niet vereist wordt, is de overschrijving ervan op het bevoegde hypotheekkantoor uiteraard niet 

nodig. 

 

Voordien werden de meeste van deze regels opgenomen in de statuten (Dit zijn de basisakte en het 

‘Reglement van mede-eigendom’ samen). Nu zullen deze afspraken meer toegankelijk zijn enerzijds en door de 

algemene vergadering vlotter wijzigbaar wanneer nodig anderzijds. 

 

Voortaan bevatten de statuten nog slechts twee verplichte vermeldingen, namelijk: 

1. de beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve en de 

gemeenschappelijke gedeelten  

2. de met redenen omklede criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de lasten (art. 577-4 

BW).  

 

Een aantal vermeldingen moeten niet meer verplicht in de statuten staan, maar voortaan wel in het reglement 

van interne orde.  

Het gaat om: 

1. de regels aangaande de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheden van de algemene 

vergadering en daarnaast eventueel het door de algemene vergadering bepaalde bedrag in 

overeenstemming met BW-artikel 577-7, § 1, 1° c) 

2. de wijze van benoeming van een syndicus, de omvang van zijn bevoegdheden, de duur van zijn 

mandaat en de nadere regels voor de hernieuwing ervan, de nadere regels voor de eventuele 

opzegging van zijn contract, net als de uit het einde van zijn opdracht voortvloeiende verplichtingen 

3. de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarin de algemene vergadering van de vereniging van mede-

eigenaars plaatsvindt.  

4. De plichten en bevoegdheden van de commissaris van de rekeningen 

5. De inzagemogelijkheid van de mede-eigenaars aangaande de documenten van de VME 

 

De nieuwe wet verplicht de syndicus dit reglement te actualiseren, wat hierbij dus gebeurt.  



VME Mechelsesteenweg 111 – Reglement van Inwendige Orde – september 2019 – KBO: 0831.368.786. 

2 
 

De verplicht op te nemen vermeldingen staan volledig uitgeschreven vooraan in dit Reglement van Inwendige 

orde.  

Hierna volgen de afspraken die het ‘Reglement van Interne Orde’ uitmaken en die concreet afgestemd zijn op 

het gebouw Mechelsesteenweg 111 en de mede-eigendom.  

De tekst van het hiernavolgende Regelement van Interne Orde is gebaseerd op:  

- De verplicht op te nemen vermeldingen conform de nieuwe wet op de mede-eigendom van 

18/06/2018. 

 

Het geactualiseerd 

 

e ‘Reglement van Inwendige Orde’ is bindend voor alle bewoner ( eigenaars zowel als huurders) 
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DE VERPLICHT OP TE NEMEN VERMELDINGEN CONFORM DE NIEUWE WET OP DE MEDE-EIGENDOM VAN 18/06/2018 

Deel 1: De regels aangaande de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheden van de algemene 

vergadering. 

Artikel 1: Machten 

De algemene vergadering beslist soeverein over de gemeenschappelijke belangen van de mede-eigenaars van 

het gebouw. 

Haar beslissingen, regelmatig genomen, verbinden de mede-eigenaars inbegrepen deze die afwezig zijn of die 

zich tegen de beslissingen hebben verzet, in de hierna vermelde voorwaarden. 

Artikel 2: Samenstelling 

De algemene vergadering bestaat uit al deze die eigenaar zijn in het gebouw voor gelijk wel deel.  

Indien een gedeelte van het gebouw aan verschillende personen toebehoort dan zullen deze een mandataris 

aanwijzen die hun vertegenwoordigt in al de vergaderingen. Doen deze dit niet dan wordt hun recht om aan de 

beraadslagingen deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun 

lasthebber zal zijn. De belanghebbenden delen de syndicus schriftelijk de identiteit van hun lasthebber mee. 

Deze laatste wordt opgeroepen voor de algemene vergaderingen oefent het recht van deelname aan de 

beraadslagingen uit en ontvangt alle documenten die afkomstig zijn van de vereniging van mede-eigenaars. 

Artikel 3: Convocatie 

De bijeenroeping voor de algemene vergaderingen geschiedt bij ter post aangetekende brief, tenzij de 

geadresseerden individueel, uitdrukkelijke en schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een ander 

communicatiemiddel te ontvangen.  

De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending 

gekende adres worden geacht geldig te zijn.  

Behalve in spoedeisende gevallen wordt de bijeenroeping ten minste 15 dagen voor de datum van de 

vergadering ter kennis gebracht.  

De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt 

alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen voorgelegd worden.  

De syndicus agendeert enkel de punten die hij ten minste drie weken voor de eerste dag van de in artikel 4 

bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering zal plaatsvinden schriftelijk heeft ontvangen van de 

mede-eigenaars, de raad van mede-eigendom of de eventuele deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid. 

De syndicus zal op de bijeenroeping voor de algemene vergadering vermelden hoe de documenten over de 

geagendeerde kunnen worden geraadpleegd. 

De administratieve kosten voor de oproeping van de algemene vergadering komen ten laste van de vereniging 
van mede-eigenaars.  

Artikel 4: Statutaire Vergadering  

De  gewone algemene vergadering zal één maal per jaar plaats hebben tussen 15 en 30 maart. 

Buiten deze jaarlijkse verplichte vergadering zal de Syndicus een vergadering beleggen elke keer wanneer hij 

het nodig acht of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet komen.  De 

oproeping van deze buitengewone vergaderingen geschiedt onder de regels van artikel 3. 

Tevens kan een buitengewone vergadering worden bijeengeroepen op verzoek van 1 of meer mede-eigenaars 

die ten minste 1/5 van de aandelen bezitten. Dit verzoek wordt bij een ter post aangetekend schrijven aan de 
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syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de bijeenroeping verzendt aan de 

mede-eigenaars.  

Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee 

heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen.  

Bij gebreke aan een syndicus kan de raad van mede-eigendom of, bij gebreke daarvan, de voorzitter van de 

laatste algemene vergadering of, bij gebreke daarvan, één of meer mede-eigenaars die ten minste een vijfde 

van de aandelen in de gemene delen bezitten, de algemene vergadering bijeenroepen, teneinde een syndicus 

aan te wijzen.  

Artikel 5: Organisatie 

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door een mede-eigenaar.  

Bij de opening van de algemene vergadering wordt een secretaris aangeduid.  

De syndicus stelt de notulen op van de beslissingen die worden genomen door de algemene vergadering met 

vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of 

zich hebben onthouden.  

De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene 

vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij ten 

minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Niettemin beraadslaagt de 

algemene vergadering rechtsgeldig wanneer de mede-eigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn aan het 

begin van de vergadering, meer dan drie vierde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen 

vertegenwoordigen.  

Indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken van een 

termijn van ten minste 15 dagen bijeenkomen die zal beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde leden en de aandelen van mede-eigendom waarvan ze houder zijn.  

Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de 

gemeenschappelijke delen. 

Wanneer het reglement van mede-eigendom de lasten van een gemeenschappelijk deel van het gebouw of van 

de groep van gebouwen uitsluiten ten laste legt van bepaalde mede-eigenaars, nemen enkel die mede-

eigenaars deel aan de stemming op voorwaarde dat die beslissingen het gemeenschappelijke beheer van de 

mede-eigendom niet in het gedrang brengen. Elk van hen stemt met een aantal stemmen naar evenredigheid 

van zijn aandeel in voornoemde lasten.  

De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen 

van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet 

een gekwalificeerde meerderheid vereist. Dit laatste zal desgevallend door de syndicus vooraf aan de stemming 

worden meegedeeld.  

Artikel 6: Lastgeving -Volmachten  

Het is iedere eigenaar toegelaten zich op de vergadering te laten vertegenwoordigen. De volmacht vermeldt de 

naam van de lasthebber. Behoudens algemene of specifiek notariële volmacht zal de volmacht slechts gelden 

voor één vergadering.  Een volmacht verleend voor een algemene vergadering geldt ook voor de algemene 

vergadering die georganiseerd wordt omdat voor de eerste algemene vergadering het quorum niet werd 

behaald, tenzij anders bepaald.  

Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het 

totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken. 
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Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden. Een lasthebber mag evenwel meer dan drie volmachten 

krijgen als het totaal van de stemmen waarover hij zal beschikken niet meer dan 10% bedraagt van het totaal 

aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de mede-eigendom.  

De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-eigenaar optreden op een algemene vergadering. 

Artikel 7:  Stemmingen - Meerderheden 

Stemmingen 

Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de 

gemeenschappelijke delen. Wanneer het reglement van mede-eigendom de lasten van een gemeenschappelijk 

deel van het gebouw of van de groep van gebouwen uitsluitend ten laste legt van bepaalde mede-eigenaars, 

nemen enkel die mede-eigenaars deel aan de stemming op voorwaarde dat die beslissingen het 

gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom niet in het gedrang brengen. Elk van hen stemt met een 

aantal stemmen naar evenredigheid van zijn aandeel in voornoemde lasten. 

De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen 

van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet 

een gekwalificeerde meerderheid vereist.  

Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige 

stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen. 

Meerderheden 

De algemene vergadering beslist:  

1° bij meerderheid van twee/derden van de stemmen: 

1. Over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de 
gemeenschappelijke gedeelten betreft. 

2. Over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van de wettelijk 
opgelegde werken en de werken tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer, waartoe kan 
worden besloten bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
mede-eigenaars, onverminderd artikel 577-8, § 4,4°.  

3. Over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor 
de in artikel 577-8, §4,4° bedoelde daden.  

4. Mits bijzondere motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die, om economische of 
technische redenen, zullen worden uitgevoerd  door de vereniging van mede-eigenaars.  

 
Deze beslissing wijzigt geenszins de verdeling van de kosten voor deze werken over de mede-eigenaars.  
 
2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:  

1. Over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten 
van de mede-eigendom. 

2. Over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel ervan. 
3. Over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van 

gedeeltelijke vernietiging. 
4. Over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden. 
5. Over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen dit omvat ook de 

wijziging van de zakelijke gebruiksrechten ten voordele van één mede-eigenaar op de gemene delen, op 
voorwaarde dat dit gemotiveerd wordt door het rechtmatig belang van de vereniging van mede-
eigenaars, in voorkomend geval tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die zulks 
mocht veroorzaken. 

6. Over de wijziging van de statuten in functie van artikel 577-3 lid 4 BW. 
7. Over de verdeling van een kavel of over de volledige of gedeeltelijke vereniging van twee of meer kavels. 
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8. Over de afbraak of de volledige heropbouw van het gebouw om reden van hygiëne of veiligheid of 
wanneer de kostprijs voor de aanpassing van het gebouw aan de wettelijke bepalingen buitensporig zou 
zijn. Een mede-eigenaar kan afstand doen van zijn kavel ten gunste van de andere mede-eigenaars indien 
de waarde ervan lager is dan het aandeel dat hij ten laste zou moeten nemen in de totale kostprijs van de 
werken, in voorkomend geval, tegen een in onderling akkoord of door de rechter vastgestelde 
compensatie. Indien de voornoemde reden ontbreken, moet de beslissing tot afbraak of tot volledige 
heropbouw genomen worden bij eenparigheid, overeenkomst de bepalingen beschreven in paragraaf 3. 

9. Om geen verplicht reservekapitaal aan te leggen.  
 

3°  bij éénparigheid van de stemmen: 

Er wordt met éénparigheid van de stemmen van alle mede-eigenaars beslist over elke wijziging van verdeling 

van de aandelen van de mede-eigendom middels de overlegging van een verslag zoals bepaald in artikel 577-4, 

§ 1, tweede lid. 

Wanneer de algemene vergadering echter, met de door de wet vereiste gekwalificeerde meerderheid, besluit 

tot de werken, de verdeling of de vereniging van kavels of daden van beschikking, kan zij, met dezelfde 

gekwalificeerde meerderheid, beslissen over de wijziging van de verdeling van de aandelen van mede-

eigendom in geval die wijziging noodzakelijk is.  

Wanneer tot de oprichting van deelverenigingen beslist wordt bij de door de wet vereiste meerderheid, kan de 

wijziging van de aandelen van de mede-eigendom die ingevolge deze wijziging noodzakelijk is, door de 

algemene vergadering bij dezelfde meerderheid worden beslist. 

Wanneer de wet eenparigheid van alle mede-eigenaars voorschrijft en die in de algemene vergadering niet 

wordt bereikt door de afwezigheid van een of meerdere mede-eigenaars, zal er een nieuwe algemene 

vergadering bijeenkomen na een termijn van minstens dertig dagen waarin de betrokken beslissing met 

eenparigheid van stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars kan worden 

opgenomen.  

Artikel 8: Notulen 

De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met 

vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of 

zich hebben onthouden.  

Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de 

algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat 

ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.  

De syndicus neemt binnen dertig dagen na de algemene vergadering de beslissingen op in het register bedoeld 

in artikel 577-10, §10, en bezorgt die binnen diezelfde termijn aan elke titularis van een zakelijk recht op een 

kavel die, in voorkomend geval krachtens artikel 577-6, §1, tweede lid, stemrecht heeft in de algemene 

vergadering, en aan de andere syndici. Als een van hen het proces-verbaal niet binnen de gestelde termijn 

heeft ontvangen, brengt hij de syndicus daarvan schriftelijk op de hoogte.   

Deel 2: De wijze van benoeming van een syndicus, de omvang van zijn bevoegdheden, de duur van zijn 

mandaat en de nadere regels voor de hernieuwing ervan, de nadere regels voor de eventuele opzegging van 

zijn contract, net als de uit het einde van zijn opdracht voorvloeiende verplichtingen. 

Artikel 9: Aanstelling 

Het beheer wordt toevertrouwd aan een syndicus, zijnde de NV UW BEHEER, Noordersingel 11, 2140 

Borgerhout. 

De syndicus wordt benoemd door de algemene vergadering of, bij ontstentenis daarvan, bij beslissing van de 

rechter, op verzoek van iedere mede-eigenaar of van iedere belanghebbende derde.  
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De bepalingen met betrekking tot de band tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars worden 

opgenomen in een schriftelijke overeenkomst. Deze overeenkomst zal ondertekend worden door de voorzitter 

van de raad van mede-eigendom, de voorzitter van de algemene vergadering of een eigenaar ingevolge de 

beslissing van de algemene vergadering.  Deze overeenkomst zal een overzicht bevatten van de bevoegdheden, 

de regels voor de eventuele opzegging van het contract alsook de uit het einde van zijn opdracht 

voortvloeiende bevoegdheden. 

Het mandaat van de syndicus mag niet langer zijn dan drie jaar, maar kan worden hernieuwd door een 

uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Het feit dat het mandaat van de syndicus niet wordt 

vernieuwd, geeft op zich geen aanleiding tot een vergoeding.  

Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, kan hij geen verbintenissen 

aangaan voor een termijn die de duur van zijn mandaat te boven gaat. 

Een uittreksel uit de akte betreffende de aanstelling of benoeming van de syndicus wordt binnen acht dagen te 

rekenen van de datum waarop zijn opdracht een aanvang neemt, op onveranderlijke wijze en zodanig dat het 

op ieder tijdstip zichtbaar is, aangeplakt aan de ingang van het gebouw waar de zetel van de vereniging van 

mede-eigenaars gevestigd is.  

Behalve de datum van de aanstelling of de benoeming, bevat het uittreksel de naam, de voornamen, het 

beroep en de woonplaats van de syndicus, of indien het gaat om een vennootschap, haar rechtsvorm, haar 

naam, haar maatschappelijke zetel, alsmede haar ondernemingsnummer indien de onderneming ingeschreven 

is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het uittreksel moet worden aangevuld met alle andere 

aanwijzingen die het iedere belanghebbende mogelijk maken onverwijld met de syndicus in contact te treden, 

met name de plaats waar het reglement van orde en het register met de beslissingen van de algemene 

vergadering kunnen worden geraadpleegd. De aanplakking van het uittreksel moet geschieden door toedoen 

van de syndicus. 

Indien de betekening niet kan worden gedaan in overeenstemming met artikel 35 van het Gerechtelijk 

Wetboek, geschiedt zij in overeenstemming met artikel 38 van dit Wetboek. De aangetekende brief bedoeld in 

artikel 38, § 1, derde lid, moet dan aan de woonplaats van de syndicus worden gericht. 

Artikel 10:  Opdracht van de syndicus 

De syndicus is gelast met het beheer van het eigendom. Zijn opdracht bestaat uit: 

1. De beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen, uit te voeren en te laten uitvoeren. 

2. Alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen. 

3. Het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars te beheren; voor zover als mogelijk dient dit 

vermogen in zijn geheel geplaatst te worden op diverse rekeningen, waaronder verplicht een 

afzonderlijke rekening voor het werkkapitaal en een afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal; al 

deze rekeningen moeten op naam van de vereniging van mede-eigenaars worden geplaatst. 

4. De vereniging van mede-eigenaars, zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken, 

te vertegenwoordigen; Behoudens andersluidende bepalingen in de wet, wordt aangetekende 

briefwisseling, op straffe van nietigheid, geadresseerd aan de woonplaats, of bij ontstentenis daarvan, aan 

de verblijfplaats of de maatschappelijk zetel van de syndicus en aan de zetel van de vereniging van mede-

eigenaars. 

5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen te nemen voor de invordering van de lasten.  

6. De lijst van de schulden bedoeld in artikel 577- 11, § 2, over te leggen binnen dertig dagen te rekenen van 

het verzoek van de notaris; 

7. Aan elke persoon, die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de 

algemene vergadering geen stemrecht heeft, de datum van de vergaderingen mede te delen om hem in 

staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking tot de gemeenschappelijke 

gedeelten te formuleren. Deze zullen als zodanig aan de vergadering worden medegedeeld. De 
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mededeling wordt aangeplakt op een goed zichtbare plaats in de gemeenschappelijke delen van het 

gebouw. 

8. Indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, binnen een termijn van dertig 

dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn 

opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering te overhandigen, 

met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, van een historiek 

van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die de bestemming 

bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom 

terug te vinden is; 

9. Een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt, alsook het bewijs van 

die verzekering te leveren; in geval van een mandaat om niet, wordt die verzekering aangegaan op kosten 

van de vereniging van mede-eigenaars; 

10. Het de mede-eigenaars mogelijk maken inzage te nemen van alle niet private documenten of gegevens 

over de mede-eigendom via een internetsite (optiemogelijkheid: indien de VME deze betalende optie 

heeft gelicht) en de documentmap in het syndicuslokaal toegankelijk na voorgaande afspraak. Iedere 

mede-eigenaar kan na afspraak met de syndicus op de zitdag in het syndicuslokaal inzage krijgen van alle 

niet-privatieve documenten waartoe de eigenaar om verzoekt (voorafgaandelijk lijst in te dienen). Het 

inzagerecht mag niet leiden tot inmenging in het beheer van de VME; alle kopieën opgevraagd door de 

mede-eigenaar worden aangerekend aan een tarief voor de gedane prestaties.  

11. Desgevallend, het postinterventie-dossier te bewaren op de wijze die door de Koning is vastgesteld;  

12. Ten behoeve van de in artikel 577-7, § 1, 1°, d), bedoelde mededinging meerdere kostenramingen over te 

leggen, op grond van een vooraf opgemaakt bestek.  

13. Aan de gewone algemene vergadering een evaluatierapport voor te leggen in verband met de 

overeenkomsten voor geregeld verrichte leveringen; 

14. De algemene vergadering vooraf om toestemming te verzoeken voor alle overeenkomsten tussen de 

vereniging van mede-eigenaars en de syndicus, diens aangestelden, naaste familieleden, bloedverwanten 

of aanverwanten tot en met de derde graad, dan wel die van zijn of haar echtgeno(o)t(e) tot in dezelfde 

graad; hetzelfde geldt voor de overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en een 

onderneming waarvan de hierboven vermelde personen eigenaar zijn of in het kapitaal waarvan ze een 

aandeel bezitten, een onderneming waarin zij directiefuncties of toezichthoudende functies bekleden, 

dan wel een onderneming waarbij zij als loontrekkende in dienst zijn of waarin zij zijn aangesteld; indien 

de syndicus een rechtspersoon is, mag hij, zonder daartoe specifiek te zijn gemachtigd bij wege van een 

beslissing van de algemene vergadering, geen overeenkomst voor rekening van de vereniging van mede-

eigenaars sluiten met een onderneming die direct of indirect een aandeel bezit in zijn kapitaal; 

15. De lijst en de persoonsgegevens bij te werken van wie gerechtigd is deel te nemen aan de 

beraadslagingen van de algemene vergadering, en de mede-eigenaars op hun eerste verzoek en de 

notaris indien hij de syndicus hiertoe verzoekt in het kader van de overschrijving van akten die in 

overeenstemming met artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851 op het 

hypotheekkantoor worden overgeschreven, de naam, het adres, de gedeelten en de referenties van de 

kavels van de andere mede-eigenaars te bezorgen; 

16. De boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars te voeren op een duidelijke, nauwkeurige en 

gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning op te stellen minimum genormaliseerd 

rekeningenstelsel. Elke mede-eigendom die met uitzondering van de kelder, de garages en de 

parkeerplaatsen minder dan twintig kavels omvat mag een vereenvoudigde boekhouding voeren die ten 

minste een weerspiegeling is van de ontvangsten en uitgaven, van de toestand van de kasmiddelen, 

alsook van de mutaties van beschikbare middelen in contant geld of op de rekeningen, van het bedrag van 

het werkkapitaal en het reservekapitaal bedoeld in artikel 577-11 §5 tweede en derde lid BW, van de 

schuldvordering en de schulden van de mede-eigenaars. 

17. De begrotingsraming voor te bereiden voor de lopende uitgaven voor het onderhoud, de werking en het 

beheer van de gemeenschappelijke delen en de gemeenschappelijke uitrusting van het gebouw, alsook 
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een begrotingsraming voor te bereiden voor de buitengewone te verwachten kosten; die 

begrotingsramingen worden jaarlijks ter stemming voorgelegd aan de vereniging van mede-eigenaars; zij 

worden toegevoegd aan de agenda van de algemene vergadering die over die begrotingen moet 

stemmen. In voorkomend geval plaatst de syndicus de vraag aangaande de in de komende jaren te 

plannen buitengewone werken op de agenda van de algemene vergadering.  

18. Er zorg voor te dragen dat het verplicht reservekapitaal wordt opgebouwd behouden andersluidende 

beslissing van de algemene vergadering genomen bij 4/5 meerderheid.  

19. De syndicus houdt een algemene vergadering tijdens de in het reglement van mede-eigendom 

vastgestelde periode of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet 

worden genomen.  

20. De syndicus stelt de agenda van de algemene vergadering samen en dient duidelijk aan te geven welke 

meerderheden gestemd dient te worden alsook als de afwijking van het nieuwe artikel 577-6 §6 lid 2 BW 

van toepassing is en er gestemd moet worden over een bepaalde uitgave waar conform de basisakte 

enkel bepaalde mede-eigenaars dienen voor bij te dragen.  

 

Artikel 11: De syndicus verbindt geldig de mede-eigenaars 

De syndicus, die binnen de perken van zijn zending handelt, verbindt geldig de mede-eigenaars van het 

gebouw, zelfs de afwezigen en dezen die zich verzetten tegen een regelmatig genomen beslissing van de 

algemene vergadering. 

Deel 3: De Raad van mede-eigendom 

Artikel 12:  Aanstelling raad van mede-eigendom 

In elk gebouw of elke groep van gebouwen met minstens twintig kavel met uitzondering van de kelders, 

garages en parkeerplaatsen, wordt door de algemene vergadering een raad van mede-eigendom opgericht, die 

enkel kan bestaan uit leden die titularis zijn van een zakelijk recht dat stemrecht heeft in de algemene 

vergadering en zal verkozen en samengesteld worden op de algemene vergadering.  

De taak van de raad van mede-eigendom bestaat erin erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren 

uitvoert. Daartoe kan de raad van mede-eigendom, nadat hij de syndicus op de hoogte heeft gebracht kennis 

nemen en een kopie maken van alle stukken of documenten die verband houden met het beheer door deze 

laatste of betrekking hebben op de mede-eigendom.  

De raad van mede-eigendom kan, behoudens de bij wet aan de syndicus en de algemene vergadering 

toegekende bevoegdheden, elke andere opdracht of delegatie krijgen zo de algemene vergadering daar met 

een meerderheid van drie vierde van de stemmen toe beslist. Een door de algemene vergadering toegekende 

opdracht geldt slechts voor één jaar.  

De raad van mede-eigendom is verplicht om een omstandig jaarlijks verslag te bezorgen aan de mede-

eigenaars over de uitoefening van zijn taak.  

Werkingsregels: 

Voor de samenstelling van huidige raad van mede-eigendom (aantal leden alsook identiteit) wordt verwezen 

naar het verslag van laatste algemene vergadering.  

Verkiezingsmodaliteiten van de leden van de Raad van Mede-eigendom (procedure kandidaatstelling en 

verkiezingswijze): 

- Kandidaturen worden bij voorkeur omwille van administratieve redenen voorafgaandelijk ter kennis 

gebracht bij de syndicus. 

- De verkiezing van de leden gebeurt met een meerderheid van stemmen (50%+1) 
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Het betreft een ☐ bezoldigd of ☒ niet-bezoldigd mandaat. 

Deel 4: De commissaris van de rekeningen 

Artikel 13: commissaris van de rekeningen 

De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan, die belast is met de controle 

van de rekeningen en de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars. De commissaris van de rekening 

is al dan niet mede-eigenaar wiens verplichtingen en bevoegdheden als volgt zijn:  

De door de syndicus gevoerde boekhouding controleren en hiervan verslag uitbrengen op de algemene 

vergadering. De commissaris kan tijdens de kantooruren na voorafgaande afspraak met de syndicus ter plaatse 

inzage nemen van de afrekeningen, facturen en bankuittreksels van de vereniging van mede-eigenaars. 

Het verslag van de commissaris kan mondeling op het ogenblik van de vergadering gegeven worden. Indien de 

commissaris evenwel onregelmatigheden vaststelt in de boekhouding van de syndicus is hij verplicht hiervan 

vóór de algemene vergadering verslag uit te brengen aan de leden van de raad van mede-eigendom.  

De commissaris zal de vergadering adviseren omtrent het verlenen van kwijting aan de syndicus. 

De onkosten van de commissaris vallen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars. 

Deel 5: Privacy 

Artikel 14: privacy beleid 

Dit privacy beleid legt uit hoe de VME omgaat met de persoonsgegevens van de mede-eigenaars en/of 

huurders van de privatieve delen (hierna de Persoonsgegevens). 

De VME conformeert zich hiermee aan (i) de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 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’) (ii) de wet betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en (iii) de 

adviezen en aanbevelingen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.  

De VME verwerkt uitsluitend Persoonsgegevens die haar door de mede-eigenaars (en/of huurders) zijn 

meegedeeld.  

De Persoonsgegevens worden door de VME verwerkt voor het beheer van de gemene delen (waaronder de 

oproeping voor de algemene vergadering), alsook om dringende interventies van derden in het belang van 

VME, de mede-eigenaars en/of huurders mogelijk te maken. 

De grondslag voor deze verwerking is gebaseerd op de bepalingen inzake mede-eigendom in het Burgerlijk 

Wetboek (onder meer de artikelen 577-6 §2 en §3, 577-8, 8°, 11° en 16°, en 577-10 §1/1 §1 B.W.). 

Een aanvullende grondslag voor deze verwerking is de toestemming van de mede-eigenaars (door de 

goedkeuring van het reglement van interne orde) als van de huurders (door het goedkeuren van het 

huurcontract waarin het reglement van interne orde als bijlage is gevoegd).  

De Persoonsgegevens worden meegedeeld aan de syndicus van de VME. De Persoonsgegevens worden tevens 

meegedeeld aan derden in geval dringende interventies nodig zijn in het belang van de VME, de mede-

eigenaars en/of huurders 

De Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode van mede-eigendom en/of huur, en tot 10 jaar 

nadat de mede-eigendom en/of huur een einde genomen heeft. 
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De VME verbindt er zich toe om de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens te behouden en 

veiligheidsmaatregelen te nemen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van de 

Persoonsgegevens te bekomen. 

Elke mede-eigenaar en/of huurder kan steeds inzake krijgen bij de VME in de Persoonsgegevens die hem 

aanbelangen. Onjuiste gegevens worden op eerste verzoek door de VME verbeterd. 

Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft het recht om bepaalde Persoonsgegevens die door de VME uitsluitend 

op basis van toestemming worden verwerkt (bij gebreke aan een wettelijke grondslag) te wissen. 

Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft tevens het recht om de verwerking van bepaalde Persoonsgegevens te 

beperken, of bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen. 

Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft het recht om zijn Persoonsgegevens te verkrijgen of om ze over te 

dragen aan een nieuwe VME. 

Bij vragen of bemerkingen omtrent het privacybeleid van de VME, kan contact met de VME worden 

opgenomen op het volgende e-mailadres: GDPR@UWBEHEER.BE 

Bij klachten over het privacybeleid van de VME, kan de Gegevensbeschermingsautoriteit 

(www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) worden gecontacteerd. 

Deel 6: De invorderingsprocedure 

Artikel 15: Geldende invorderingsprocedure 

 De trimestriële afrekeningen moeten toegekomen zijn op de rekening van de vereniging vóór het verstrijken 

van de maand waarin ze werden opgevraagd. 

De buiten de normale opvragingsdata opgevraagde voorschotten en afrekeningen dienen 30 dagen na 

verzendingsdatum betaald op de rekening van de vereniging van mede-eigenaars. Bij ontstentenis van betaling 

zal een eerste niet-aangetekende rappel verzonden worden, waarbij € 12 administratiekosten zullen 

aangerekend worden door Uw Beheer NV aan de in gebreke zijnde eigenaar. 

Bij niet-betaling binnen de 10 dagen na ontvangst van de eerste rappel zal een aangetekende rappel verzonden 

worden, waarbij buiten de aanrekening van € 12 administratiekosten voor de 1e rappel, een administratiekost 

van €20 wordt aangerekend en de hoofdsom verhoogd wordt met 15% schadebeding; dit om de extra 

administratie, die de vereniging hierdoor verplicht is te voeren, te dekken, alsook de wettelijke intrest die 

wordt aangerekend. 

Beide zijn opeisbaar vanaf het vervallen van de factuur, namelijk 30 dagen na postdatum. 

De kosten welke gepaard gaan met het verzenden van een (aangetekend) herinneringsbericht aan de in 

gebreke zijnde eigenaars zullen apart aan hen aangerekend worden door Uw Beheer NV in de post ‘privatieve 

kosten’ van de factuurlijst van het lopende jaar. 

Bovendien is de syndicus gemachtigd om bij uitblijven van betaling na voormelde procedure desgevallend een 

ingebrekestelling via een advocaat, eventueel gevolgd door een dagvaarding (bij niet-betaling) uit te brengen. 

Wanneer een eigenaar zijn voorschot niet voldoet binnen de vastgestelde betaaltermijn, zullen alle op dat 

moment uitgebrachte voorschotten en andere betaalverzoeken uitgaande van de VME, onmiddellijk opeisbaar 

worden, ook al is de betaaltermijn nog niet verstreken 

http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

