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Proces-verbaal van de statutaire algemene vergadering van de residentie Ter Hulst
gehouden in Hotel Van Der Valk Nazareth op 24/11/2021 om 19 uur.

ondernemingsnummer: 0881.381.491

Verwelkoming, tekenen aanwezigheidslijst en nazicht volmachten

De syndicus OP Syndic, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Laurette Wouters, opent de 
vergadering omstreeks 18.30 uur en heet, samen met de voorzitter, alle mede-eigenaars van harte 
welkom. Tevens aanwezig is de beheerder van de residentie en tevens contactpersoon voor de mede-
eigenaars: Sureyya Tafa , verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging van de RvME (Raad van 
Mede-eigendom), het uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergaderingen.

Correspondentieadres: Alle vragen kunnen gestuurd worden naar het emailadres van de residentie: 
terhulst@op.be

Na ondertekening van de aanwezigheidslijst en nazicht van de volmachten informeert mevr. Wouters 
dat het dubbel aanwezigheidsquorum bereikt is:

Aanwezige / Vertegenwoordigde eigenaars 33 64 51,57%

Afwezige eigenaars 31 64 48,43%

Totaal 64 64 100,00 %

Geldige AV in deelnemers 33 64 51,57 %

Geldige AV in quotiteiten 5.725 10.000 57,25 %

Aangezien minstens de helft van de eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is én deze minstens de helft 
van de aandelen in de gemeenschap bezit kan de vergadering rechtsgeldig over de dagorde beraadslagen. 

1. Aanstellen van een voorzitter van de algemene vergadering (1/2 +1)

De algemene vergadering benoemt dhr. Peleman als voorzitter van de algemene vergadering.

Aanstellen voorzitter van de 
algemene vergadering (1/2+1) 

Ja 5 600.00 97.82 % Volstrekte meerderheid 

Nee 125.00 2.18 % 

Dit punt werd aanvaard. Uitgebrachte stemmen 5 725.00 - 

Onthoudingen / afwezigen 4 275.00 - 

NEE REZAI - ABDOLLAHI ESPARTI 

2. Aanstellen van de secretaris van de algemene vergadering (1/2 +1)

De algemene vergadering benoemt de syndicus als secretaris van de vergadering

Aanstellen secretaris van de 
algemene vergadering (1/2+1) 

Ja 5 600.00 97.82 % Volstrekte meerderheid 

Nee 125.00 2.18 % 

Dit punt werd aanvaard. Uitgebrachte stemmen 5 725.00 - 

Onthoudingen / afwezigen 4 275.00 - 

NEE REZAI - ABDOLLAHI ESPARTI 
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3. Aanstellen van de stemopnemer van de algemene vergadering (1/2 +1)

De algemene vergadering benoemt dhr. Lantsoght als stemopnemer.

Aanstellen stemopnemer van de 
algemene vergadering (1/2+1) 

Ja 5 600.00 97.82 % Volstrekte meerderheid 

Nee 125.00 2.18 % 

Dit punt werd aanvaard. Uitgebrachte stemmen 5 725.00 - 

Onthoudingen / afwezigen 4 275.00 - 

NEE REZAI - ABDOLLAHI ESPARTI 

Dhr. De Brouwer wil bij aanvang van de vergadering het woord nemen om te vragen of er geen 
domicilie kan genomen worden in de residentie. Het verbod om een domicilie te nemen geldt tenslotte 
enkel voor de huurder maar niet voor de eigenaar.
Hieronder zijn motivatie en standpunt:

Beste mede-eigenaars, 
mijn vraag om domicilie toe te laten voor de eigenaar wil ik als volgt motiveren:
In 2008  kocht ik mij studio via Notaris Sobrie,  alles conform de regels en mèt conformiteitsattest.  
Enkele jaren geleden kwam voor enkelen van ons het conformiteitsattest in gevaar omwille van een 
nieuwe wetgeving inzake oppervlakte van onze studio.  
Eveneens hebben enkelen van ons nadien Meester Van Assche onder de arm genomen en zijn een 
juridische tegenaanval begonnen.  
Ondanks onze  argumenten verklaarde  Stad Gent onherroepelijk op 23 augustus jl mijn (onze) studio 
onbewoonbaar op basis van te kleine oppervlakte.  Het heeft hier zelfs publiekelijk aan de muur 
gehangen.   Meester Van Assche haakt af.  Hij zegt dat hij niets meer kan doen wegens de gestemde
wet in het Vlaams Parlement.  Ik verlies mijn conformiteitsattest stante pede.  Op mijn vraag wat ik nog 
kan doen met de studio antwoordt de stad dat ik het recht heb om er zelf in te wonen mèt domicilie
eventueel ook met een rechtstreeks aanverwant. 
Maar op dit moment verbiedt de vme domicilie voor iedereen. 
Versta mij goed, ik sta achter dit verbod, maar niet voor de eigenaar zelf.  
Van 2008 tot 2009 was ik trouwens zelf lid van de raad.  Ik dacht mee na over de problemen in de 
building en wij (dus ook ikzelf) kwamen tot de conclusie om geen domicilie toe te laten voor onze 
huurders en de voorkeur te geven aan “goede studenten”.  Met succes.    
Er was voordien een enorme overlast, nachtelijk lawaai enz...  toestanden die  onaanvaardbaar waren. 
Ook heb ik mijn studio zwaar beschadigd moeten vernieuwen.  Ik verhuur al jaren aan studenten  en 
dat is helemaal ok.
Maar de GEEST en de REDEN van ons reglement om geen domicilie toe te laten was “ondraaglijke 
overlast”. Wij zochten huurders die zorg droegen voor onze panden. 
Maar beste mede-eigenaars,  als er iemand zorg zal dragen voor zijn eigen pand zijn het wel de 
eigenaars zelf.  
Mijn vraag is dus: verbod tot domicilie voor onze huurders ja, maar geef aan eigenaars en hun 
rechtstreekse aanverwanten (bvb zoon, dochter) de toestemming om er een domicilie te plaatsen 
conform wat de Stad Gent mij nog toestaat.
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Want nu verlies ik alles wat nog van waarde is: conformiteitsattest (verbod door de stad) èn 
mogelijkheid tot domicilie  (verbod door vme).   
Ik hou dit pleidooi, niet omdat ik er nu dringend zelf in wil ga wonen.  Maar toch, het is leuk om weten 
dat de mogelijkheid zonder probleem aangeboden wordt. Bovendien, als ik het pand zou verkopen, dan 
kan ik tenminste meegeven aan de nieuwe eigenaar dat hij/zij een ”tiny house” gekocht heeft waar 
hij/zij ook zelf een domicilie kan plaatsen.   
Dank voor uw aandacht aan mijn vraag. 

4. Goedkeuring van de uitgaven van het voorbije boekjaar (1/2+1)

Met de uitgaven van de VME zijn al deze bestedingen bedoeld die verband houden met het statutaire 
doel van de vereniging, meer bepaald het behoud en het beheer van het gebouw.

De globale financiële gegevens (globale afrekening, detail facturen) zijn op de website (onder ‘Client 
Zone’) van OP Syndic terug te vinden. De totale uitgaven bedroegen 124.099,22€

De syndicus geeft uitgebreid toelichting bij de globale afrekening en bij de verschillende kosten per 
verdeelsleutel (kosten enkel voor het volledige complex, kosten enkel voor de appartementen, kosten 
enkel voor de parking en kosten enkel er blok).

Het gaat om de volgende kosten:
• De kosten van gemeenschappelijk waterverbruik.
• De kosten van gemeenschappelijk elektriciteitsverbruik.
• De premies verschuldigd voor de collectieve verzekering.
• Het ereloon van de syndicus, inclusief de kosten van administratie en beheer, exclusief de kosten 

van eventuele aangetekende zendingen.
• De kosten van de poetsdienst (conform de overeenkomst).
• De kosten van het tuinonderhoud (conform de overeenkomst).
• De kosten voor de organisatie van de algemene vergadering.
• De kosten gemaakt voor herstellingen in de gemeenschappelijke delen.

Bijkomende toelichting: 

- Herstelling lek tellerlokaal: 2642.30€
- Vervanging liften: 75.366€
- Vervanging simbox linkse lift: 225,25€
- Plaatsen ventilatie liftschachten: 801,36€
- Herstelling bekabeling internet en parlofonie: 601,22€
- Interventies en herstellingen rookafvoerinstallaties: 2085,35€
- Huur parking containers: 679,20€
- Vervanging armaturen parking: 394,32€
- Reiniging platte daken: 219,48€
- Herstelling regenafvoer dak: 149,46€
- Verdelging muizen: 467,06€
- Vastzetten brandladders: 354,94€
- Verplaatsen en opnieuw bevestigen brandladder: 1143,45€
- Herstelling en inspectie van deuren: 334,70€
- Plaatsing muurbeschermer: 413,93€
- Onkostenvergoeding Patrick Verhasselt: 600€ en 800€
- Privatieve kosten: 1470,24€
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- Bankkosten: 48€

De uitgaven vorig boekjaar bedroegen 124.099,22€.
De begroting van afgelopen boekjaar bedroeg 54.732,92€

Besluit: de uitgaven over het voorbije boekjaar worden goedgekeurd.

Goedkeuring van de uitgaven van 
het voorbije boekjaar (1/2+1) 

Ja 5 725.00 100.00 % Volstrekte meerderheid 

Nee 0.00 0.00 % 

Dit punt werd aanvaard. Uitgebrachte stemmen 5 725.00 - 

Onthoudingen / afwezigen 4 275.00 - 

5. Verslag van het voorbije boekjaar en kwijting aan de commissaris van de rekeningen
(1/2 +1)

De rekencommissaris heeft de boekhouding per einde boekjaar nagezien en heeft geen 
onregelmatigheden vastgesteld. Het verslag kan worden geraadpleegd op de client zone van de 
syndicus.
De globale afrekeningen worden op basis van de goedgekeurde facturen opgemaakt en goedgekeurd. 
De begin- en eindbalans werd gecontroleerd en in orde bevonden.

De syndicus geeft een korte toelichting bij de balans:

• Zicht rekening op 30/04/2021: 50.693,37€
• Werkingskapitaal: 27.895,16 euro

Het werkingskapitaal, in combinatie met de semestriële afrekeningen volstaat ter dekking van de 
lopende uitgaven gedurende het zwaarste semester en dient niet te worden verhoogd.
Mochten er zich in de loop van het jaar situaties voordoen waardoor het werkingskapitaal 
ontoereikend zou zijn (vb. achterstallen en onverwachte grote herstellingen) dient de syndicus, 
overeenkomstig zijn wettelijke opdracht, de solvabiliteit van het gebouw te bewaken door extra 
provisies op te vragen.

• Reservefonds: 5459,57€

• Onbetaalde provisies: 
De syndicus herinnert de algemene vergadering aan de inningsprocedure die in het belang van de 
mede-eigendom wordt toegepast.
De gewone rappelkosten bedragen 15€, vanaf aangetekende ingebrekestelling is een 
administratieve vergoeding van 50€ verschuldigd, kosten dewelke ten laste zijn van de in gebreke 
blijvende betaler.  

• Eigenaars: de afrekeningen moeten nog verstuurd worden. 

Besluit: het financieel beheer van het afgelopen boekjaar wordt goedgekeurd. De algemene 
vergadering geeft kwijting aan de commissaris van de rekeningen 

Ja 5 600.00 100.00 % Volstrekte meerderheid 

Nee 0.00 0.00 % Dit punt werd aanvaard. 
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Verslag van het voorbije boekjaar 
en kwijting aan de commissaris van 
de rekeningen (1/2+1) 

Uitgebrachte stemmen 5 600.00 - 

Onthoudingen / afwezigen 4 400.00 - 

6. Verslag en kwijting van de leden van de raad van mede-eigendom (RvME) over het voorbije 
werkjaar (1/2 +1)

Leden RvME: 

Taak raad van mede-eigendom:
• Uitoefenen toezicht op het beheer van de syndicus.
• Erop toezien dat de syndicus de taken die hem door de algemene vergadering worden opgedragen 

ook uitvoert.
• Toezicht op het uitvoeren van genomen beslissingen op de algemene vergadering 

De volgende agendapunten werden tijdens de voorbije raden van mede-eigendom besproken dd. 
12/10/2021.
De verslagen van de Raad zijn beschikbaar op de klantenzone van de syndicus. 

1. Beslissingen laatste algemene vergadering, uitgevoerde werken en uitgaven afgelopen 
boekjaar 

2. Op te volgen werken
3. Evaluatie leveringscontracten 
4. Lopende schadedossiers 
5. Gestelde vragen aan de syndicus
6. Verplicht EPC attest gemeenschappelijke delen
7. Begroting volgend boekjaar – zie bijlage
8. Agenda algemene vergadering 

(Bespreking offertes voor te leggen aan de algemene vergadering, aanleggen reservefonds)
9. Varia
10. Datum volgende RvME

De algemene vergadering geeft kwijting aan de leden van de Raad van Mede-eigendom.

Verslag en kwijting van de leden 
van raad van mede-eigendom over 
het voorbije werkjaar (1/2+1) 

Ja 5 600.00 100.00 % Volstrekte meerderheid 

Nee 0.00 0.00 % 

Dit punt werd aanvaard. Uitgebrachte stemmen 5 600.00 - 

Onthoudingen / afwezigen 4 400.00 - 

7. Evaluatierapport van de leveranciers (1/2 +1)

De syndicus overloopt de belangrijkste onderhouds- en leveringscontracten. Deze werden met de  
RvME besproken en geëvalueerd. 

Voor het overzicht van de contracten wordt verwezen naar de client zone. 

Overzicht leverancierscontracten:
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RESIDENTIE  TER HULST
CONTRACT Frequentie Firma Startdatum Evaluatie

Reiniging gebouw Wekelijks TCC Gent ok
Elektriciteit Permanent Total 1/01/2018 ok

Internet Permanent Studenteninternet 1/10/2014 opgezegd
Telenet 20/08/2019 ok

Liften Permanent Coopman Orona
opstart 
gebouw ok

Telefoonlijn liften Permanent M²M opgezegd

Coopman Orona 1/04/2021
sinds vervanging 
liften

Technische controle liften 2 x per jaar AIB Vinçotte ok
Brandcentrale Jaarlijks WH Solutions ok

Blussers + haspels Jaarlijks Aquaflam ok
Noodverlichting Jaarlijks Micotech ok

Poort Jaarlijks VDP Automatics ok
Ventilatie Jaarlijks Micotech ok

Ophalen restafval Permanent Ivago ok
Brandverzekering Permanent Baloise ok

Rechtsbijstandsverzekering Permanent Euromex ok
Verzekeringsmakelaar Permanent Eric Van Damme opgezegd

Permanent
Declercq -
Verstichel

BA VME Permanent Baloise ok
Permanentiesysteem Permanent Nomos ok

OP AFROEP
Reinigen toezichtputjes + 

beerputten
6-

maandelijks Bart Moens ok

Startdatum = eerste datum
Evaluatie : ok of opzeggen

Evaluatie:

Evaluatierapport van de 
leveranciers (1/2+1) 

Ja 5 600.00 100.00 % Volstrekte meerderheid 

Nee 0.00 0.00 % 

Dit punt werd aanvaard. Uitgebrachte stemmen 5 600.00 - 

Onthoudingen / afwezigen 4 400.00 - 

8. Verlenen kwijting aan de syndicus (1/2 + 1)

De algemene vergadering geeft kwijting aan de syndicus voor het administratief, het financieel en het 
technisch beheer.

Verlenen kwijting aan de syndicus 
(1/2+1) 

Ja 5 600.00 100.00 % Volstrekte meerderheid 

Nee 0.00 0.00 % 

Dit punt werd aanvaard. Uitgebrachte stemmen 5 600.00 - 

Onthoudingen / afwezigen 4 400.00 - 
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9. Brandverzekering – onderschrijven polis Vivium via makelaar Declercq – Verstichel (1/2+1)

• Aanvang: 15/07/2021
• Waarborgen: 

o Brand basiswaarborgen + natuurrampen
o Afstand van verhaal tegenover de huurders/gebruikers
o Algemene voorwaarden “Vivium Vastgoed” met Masterclausule building: zie algemene 

voorwaarden in bijlage
• Verhoogde algemene vrijstelling: basisvrijstelling x 5 = 271 € (aan huidige consumptie-index) x 5 = 

1.355 €
• Verzekerd kapitaal gebouw (ABEX 878): 2.376.099 €.

o In de polis bij Baloise werd de evenredigheidsregel niet afgeschaft. Vivium wenst dit dus 
ook niet te doen. 
Dit betekent dus een gevaar op onderverzekering. 

o Wij zijn met Vivium in bespreking om een expertise in te plannen met het oog op de 
schatting van de herbouwwaarde. 
Indien de door de expert geschatte herbouwwaarde als verzekerd kapitaal gebouw in de 
polis zal worden opgenomen, kan de uitgebreide clausule “totale gebouwschade, 
onbeperkt excedent” ingelast worden. 

• Premievoet gebouw: 0,555 ‰ + taksen
• Idee van jaarpremie (inclusief taksen): 1.526 €
• Dhr. Lantsoght maakt de opmerking dat hij liever een hogere premie betaalt maar een lagere 

franchise. Dit zal nagevraagd worden bij Vivium. 
• Dhr. Cooman merkt terecht op dat bij de vernieuwing van de badkamers er een luikje moet 

voorzien worden zodat de staat van de sifon kan gecontroleerd worden.

Brandverzekering - 
onderschrijven polis Vivium via 
makelaar Declercq-Verstichel 
(1/2+1) 

Ja 5 600.00 100.00 % Volstrekte meerderheid 

Nee 0.00 0.00 % 

Dit punt werd aanvaard. Uitgebrachte stemmen 5 600.00 - 

Onthoudingen / afwezigen 4 400.00 - 

10. Verplicht EPC attest gemeenschappelijke delen 2022 – offerte Van Eester (1/2 +1)

Vanaf 2022 is het verplicht een EPC te voorzien voor de gemene delen van het 
gebouw. 
De syndicus heeft verschillende firma’s bevraagd waarna de firma Van Eester als de goedkoopste 
werd weerhouden. De eigenaars zullen de mogelijkheid krijgen om eveneens een privatief EPC aan 
te vragen. Hiervoor dient de eigenaar zelf contact op te nemen met de firma.

De prijs bij Van Eester bedraagt  1100€

Verplicht EPC attest 
gemeenschappelijke delen 2022 – 
offerte EPC Van Eester (1/2+1) 

Ja 5 101.00 100.00 % Volstrekte meerderheid 

Nee 0.00 0.00 % 

Dit punt werd aanvaard. Uitgebrachte stemmen 5 101.00 - 

Onthoudingen / afwezigen 4 899.00 - 
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11. Aanpassen basisakte naar werkelijke situatie parkings (4/5)

Eind vorig jaar werden er door CRYPTX IMMOBILIEN een aantal buitenstaanplaatsen gekocht, 
waaronder ook de staanplaats (Nr. 36). 

Deze staanplaats bevindt zich voor 2 garagepoorten waaronder die van garagebox nr. 34.

Uiteraard werd deze wel aangekocht door de eigenaar van CRYPTX IMMOBILIEN en is de vraag hoe dit 
zal opgelost worden, want op dit moment kan de eigenaar hier dus geen gebruik van maken, aangezien 
de persoon van garagebox 34 anders niet in zijn garage kan. 

Parkeerplaats 36 bestaat in de basisakte, maar in de werkelijkheid ligt deze staanplaats voor 2 
garagepoorten, waaronder die van garagebox 34 en kan die in principe niet gebruikt worden zonder de 
andere plaatsen te hinderen. 

De eigenaar CRYTX IMMOBILIEN zou graag hebben dat deze situatie wordt rechtgezet. 

Er zal een landmeter worden aangesteld die een officieel rapport opmaakt voor de notaris, zodat deze 
laatste de basisakte kan aanpassen aan de werkelijke situatie van de parkings op de site.

De aanstelling van de landmeter en de aanpassing van de basisakte worden op de agenda geplaatst.

De kostprijs voor het aanstellen van de landmeter is enkel voor de parkings.

De kostprijs voor de aanpassing van de basisakte is voor heel het complex.

Aanpassen basisakte naar 
werkelijke situatie parkings (4/5) 

Ja 1 388.00 27.30 % Meerderheid met 4/5 

Nee 3 696.00 72.70 % 

Dit punt werd verworpen. Uitgebrachte stemmen 5 084.00 - 

Onthoudingen / afwezigen 4 916.00 - 

NEE 

CALLEYL - SENAVE Patrick en Chris, VERRESEN Gustaaf, MAES Gino, PELEMAN - 
ROGGEMAN , DE COOMAN P. - CLOET V. , CHRISTIAENS - VANTIEGHEM , DE 
BROUWER Freddy, NAESEN , PIESSENS-OCKERMAN , VERHAEGHE Carmen, 
JANSSENS - HEYVAERT , CANNOODT CÉDRIC , DE CALUWE - WAUTERS , 
VANASSCHE Marc, DE VOCHT - GYS , AIATTI Wanda, LANTSOGHT - DE 
KETELAERE , DE VOS Olivier, SOLOME - BAETENS , JANSSENS GJM - F - SJS, 
CRUZ CASTILLA Joel, FAICT - Wauters Steven - Petra, DE CLERCQ - DE LOOR Mario J 
M. - Alexandra A. G. C. 

12. Aanstellen landmeter Ellips Landmeter voor het opmeten en inventariseren van de 
buitenparkings, ter voorbereiding op de rechtzetting van de statuten (mits akkoord agendapunt 
11) (1/2+1)

De AV vraagt zich af of de oorspronkelijke notaris verantwoordelijk gesteld kan worden voor de huidige 
situatie met de parkings.

De AV vraagt aan de syndicus om de plannen die bij de oorspronkelijke notaris liggen op te vragen.

Dit agendapunt wordt verdaagd naar volgend jaar.

Aanstellen landmeter Ellips 
Landmeter voor het opmeten en 
inventariseren van de 

Ja 749.00 15.48 % Absolute meerderheid 

Nee 4 089.00 84.52 % 
Dit punt werd verworpen. 

Uitgebrachte stemmen 4 838.00 - 
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buitenparkings, ter voorbereiding 
op de rechtzetting van de statuten 
(mits akkoord agendapunt 11) 
(1/2+1) 

Onthoudingen / afwezigen 5 162.00 - 

NEE 

CALLEYL - SENAVE Patrick en Chris, VERRESEN Gustaaf, MAES Gino, PELEMAN - 
ROGGEMAN , DE COOMAN P. - CLOET V. , CHRISTIAENS - VANTIEGHEM , DE 
BROUWER Freddy, NAESEN , SOETAERT Hans, PIESSENS-OCKERMAN , 
VERHAEGHE Carmen, JANSSENS - HEYVAERT , CANNOODT CÉDRIC , DE 
CALUWE - WAUTERS , VANASSCHE Marc, DE VOCHT - GYS , AIATTI Wanda, 
LANTSOGHT - DE KETELAERE , DE VOS Olivier, SOLOME - BAETENS , JANSSENS 
GJM - F - SJS, CRUZ CASTILLA Joel, FAICT - Wauters Steven - Petra, DE CLERCQ - DE 
LOOR Mario J M. - Alexandra A. G. C. 

13. Uit te voeren werken: plaatsen trapleuning in beide traphallen

Naar aanleiding van een conformiteitscontrole van een privatieve studio werd de opmerking gemaakt 
dat er geen trapleuning is voorzien in de traphallen en er hierdoor strafpunten kunnen worden 
toegekend.
Wij vroegen offertes op en ontvingen 1 offerte van de firma Eenaeme Dirk.
Offerte Van Eenaeme Dirk:

a. Linkse ingang: € 2.150,00 excl. 6% btw
b. Rechtse ingang: € 1.900,00 excl. 6% btw

Totaal: 4300€ incl. btw voor beide ingangen.
De AV vraagt om de brandveiligheid na te gaan indien de trapleuning geplaatst wordt. We zullen dit 
navragen bij de plaatser. De leuning moet bovendien doorlopend zijn (maw niet onderbroken) en de 
plaatser moet een attest afleveren van conformiteit.

Uit te voeren werken: plaatsen 
trapleuning in beide traphallen 
(1/2+1) Volmacht aan de RVME 
om de definitieve offerte te 
weerhouden. 

Ja 4 026.00 90.01 % Volstrekte meerderheid 

Nee 447.00 9.99 % 

Dit punt werd aanvaard. Uitgebrachte stemmen 4 473.00 - 

Onthoudingen / afwezigen 5 527.00 - 

NEE VERHAEGHE Carmen, REZAI - ABDOLLAHI ESPARTI , FAICT - Wauters Steven - Petra 

14. Begrotingsraming voor de lopende uitgaven voor het volgend boekjaar (1/2 +1 )

De begroting over boekjaar 2021-2022 werd staat op de website van OP Syndic en wordt, na bespreking 
van de verschillende rubrieken, goedgekeurd door de algemene vergadering. 

Voor het volgende boekjaar zijn volgende buitengewone uitgaven voorzien – totaal bedrag:  

Het totale budget wordt geraamd op 65.580€.

Voor de gewone uitgaven :53.480€
Voor de buitengewone uitgaven: 12.100€

De algemene vergadering gaat akkoord met de begroting.
Het budget voor het onderhoud van de liften moet geschrapt worden omdat het onderhoud in garantie 
moet gebeuren.
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Begrotingsraming voor de lopende 
uitgaven voor het volgend boekjaar 
(1/2+1) 

Ja 5 600.00 100.00 % Volstrekte meerderheid 

Nee 0.00 0.00 % 

Dit punt werd aanvaard. Uitgebrachte stemmen 5 600.00 - 

Onthoudingen / afwezigen 4 400.00 - 

15. Opvraging trimestriële provisies voor de gewone uitgaven conform de begroting (1/2 +1)

Vanaf 2021 zullen er 4 trimestriële provisies opgevraagd worden op vaste
tijdstippen ten bedrage van de volledige begroting. Hierna zal jaarlijks een afrekening gemaakt worden, 
waarbij de provisies in mindering gebracht worden. Indien de uitgaven lager liggen dan de begroting, 
zal er telkens een tegoed zijn voor de eigenaar, welke dan in mindering gebracht kan worden bij de 
volgende provisie. Er zal geen rekening meer gehouden worden met het werkkapitaal.

Begroting 65.580€
Voorstel provisie 65580/4=16.395 (afgerond 16.400€)

Opvraging trimestriële provisies 
voor de gewone uitgaven conform 
de begroting (1/2+1) 

Ja 5 104.00 93.22 % Volstrekte meerderheid 

Nee 371.00 6.78 % 

Dit punt werd aanvaard. Uitgebrachte stemmen 5 475.00 - 

Onthoudingen / afwezigen 4 525.00 - 

NEE SOLOME - BAETENS 

16. Opvragen provisies in het reservefonds (1/5)

De VME heeft nog een reservekapitaal aangelegd dat op een spaarrekening bij Belfius staat.
Saldo  van  het reservekapitaal bedroeg op 30/04/2021 € 5459,57

De jaarlijkse bijdrage mag niet lager zijn dan vijf procent van het totaal van de gewone 
gemeenschappelijke lasten van het voorgaande boekjaar. De VME kan met een vier/vijfde meerderheid 
beslissen om het reservefonds niet aan te zuiveren. 

Uitgaven voorbije werkjaar: € 124.099,22 – 75366 (vervanging liften)=48.733,22€
Dit betekent dat er een minimum bijdrage dient opgevraagd te worden van afgerond 2500 euro.
De bijdrages in het reservekapitaal blijven verworven voor de Vereniging van Mede-eigenaars en 
kunnen bij een eventuele verkoop niet worden opgevraagd. 

Nieuwe provisieopvraging in het 
reservefonds (1/5) 

Ja 4 142.00 41.42 % Meerderheid met 1/5 

Nee 1 337.00 23.35 % 

Dit punt werd aanvaard. Uitgebrachte stemmen 5 725.00 - 

Onthoudingen / afwezigen 246.00 - 

NEE 
CALLEYL - SENAVE Patrick en Chris, VERRESEN Gustaaf, CHRISTIAENS - 
VANTIEGHEM , CANNOODT CÉDRIC , DE WILDE Fréderic, REZAI - ABDOLLAHI 
ESPARTI 
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17. Opvraging provisies in het reservefonds uitsluitend voor de studio’s en niet voor parkings (1/2+1)

Opvraging provisies in het 
reservefonds uitsluitend voor de 
studio's en niet voor de parkings 
(1/2+1) 

Ja 4 579.00 94.61 % Volstrekte meerderheid 

Nee 261.00 5.39 % 

Dit punt werd aanvaard. Uitgebrachte stemmen 4 840.00 - 

Onthoudingen / afwezigen 5 160.00 - 

NEE VERHAEGHE Carmen, CANNOODT CÉDRIC 

18. Benoemen leden van de raad van mede-eigendom (1/2 +1)

Deze raad mag enkel uit mede-eigenaars bestaan en dient erop toe te zien dat de syndicus zijn taken 
naar behoren uitvoert. 

Bevoegdheden
De RVME is een uitvoerend en toezichthoudend orgaan.  Meer concreet dient zij toezicht te houden 
over de goede taakuitvoering door de syndicus.

De volgende eigenaars stellen zich kandidaat als lid van de RvME:

Voorzitter: dhr. Cooman
Bijzitters: dhr. Peleman, dhr. Christiaens, dhr. Aiatti, dhr. Lantsoght

Niemand heeft bezwaar tegen de aanstelling van dhr. Cooman
Niemand heeft bezwaar tegen de aanstelling van dhr. Peleman
Niemand heeft bezwaar tegen de aanstelling van dhr. Christiaens
Niemand heeft bezwaar tegen de aanstelling van dhr. Aiatti
Niemand heeft bezwaar tegen de aanstelling van dhr. Lantsoght

De algemene vergadering gaat akkoord met deze samenstelling.

Benoemen leden van de raad van 
mede-eigendom (1/2+1) 

Ja 5 600.00 100.00 % Volstrekte meerderheid 

Nee 0.00 0.00 % 

Dit punt werd aanvaard. Uitgebrachte stemmen 5 600.00 - 

Onthoudingen / afwezigen 4 400.00 - 

19. Benoemen rekencommissaris(sen) (art. 577-8/2) (1/2+1)

De wet bepaalt dat jaarlijks een rekencommissaris dient te worden aangesteld. 

De algemene vergadering benoemt dhr. Cooman en dhr. Peleman als commissaris van de rekeningen 
voor het volgend boekjaar. 

De opdracht vangt aan op datum van de start van het lopend boekjaar en loopt automatisch af op de 
eerstvolgende statutaire algemene vergadering. 

Benoemen rekencommissaris(sen) 
(1/2+1) 

Ja 5 600.00 100.00 % Absolute meerderheid 

Nee 0.00 0.00 % 

Dit punt werd aanvaard. Uitgebrachte stemmen 5 600.00 - 

Onthoudingen / afwezigen 4 400.00 - 
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20. Verlenging mandaat syndicus OP Syndic met 1 jaar (1/2 +1)

Conform de nieuwe wet op de mede-eigendom kan een syndicus zich laten aanstellen voor een 
maximum periode van 3 jaar waarna het mandaat jaarlijks kan verlengd worden.

De syndicus verkiest om het verlengen van het mandaat jaarlijks op de agenda te plaatsen.

Huidig ereloon voor de gewone prestaties :
64 woonunits x 14,2980euro = 915,07€
33 parkings x 2,8685euro = 94,66€

Totaal: 1.009,73€

Het ereloon wordt jaarlijks geïndexeerd.

De buitengewone prestaties zoals het bijwonen van expertises, het organiseren van buitengewone 
algemene vergaderingen, het verstrekken van inlichtingen aan de notaris inzake een verkoop, worden 
conform de beheersovereenkomst apart gefactureerd. 

OP Syndic vraagt om een volmacht te geven aan de voorzitter voor het tekenen van de verlenging van 
het mandaat. 

Dit betekent dus een besparing van 21% voor de mede-eigendom of een bedrag van € 3.900,00.

Verlenging mandaat OP SYNDIC 
met 1 jaar (1/2+1) 

Ja 5 600.00 100.00 % Volstrekte meerderheid 

Nee 0.00 0.00 % 

Dit punt werd aanvaard. Uitgebrachte stemmen 5 600.00 - 

Onthoudingen / afwezigen 4 400.00 - 

21. Verlenen van toestemming aan het kantoor van de syndicus om alle beslissingen bij voorbaat uit 
te voeren, zonder het verstrijken van de termijn – binnen dewelke een mede-eigenaar zijn 
verhaalsrecht kan uitoefenen bij de Vrederechter – af te moeten wachten (1/2 +1)

De wet op de mede-eigendom bepaalt dat iedere mede-eigenaar aan de rechter kan vragen een 
onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of 
te wijzigen. Deze vordering moet ingesteld worden binnen een termijn van vier maanden vanaf de 
datum dat de algemene vergadering plaats vond.
Dit betekent dat strikt theoretisch gezien, ten vroegste vier maanden na datum van de algemene 
vergadering de beslissingen van de algemene vergadering kunnen worden uitgevoerd. 
Daar dit een efficiënte en optimale beheersvoering van het gebouw hypothekeert beslist de algemene 
vergadering toestemming te verlenen aan de syndicus om alle beslissingen, voorwerp van deze 
algemene vergadering, bij voorbaat te laten uitvoeren zonder het verstrijken van de termijn van vier 
maanden af te moeten wachten. 

Verlenen van toestemming aan het 
kantoor van de syndicus om alle 

Ja 5 479.00 100.00 % Volstrekte meerderheid 

Nee 0.00 0.00 % 
Dit punt werd aanvaard. 

Uitgebrachte stemmen 5 479.00 - 
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beslissingen bij voorbaat uit te 
voeren (1/2+1) 

Onthoudingen / afwezigen 4 521.00 - 

Vragen of opmerkingen vanwege de houders van een zakelijk of persoonlijk recht m.b.t. de 
gemeenschappelijke delen (art 577-8§ 3 en 8)

De syndicus mocht geen vragen en/of opmerkingen ontvangen.

Ondertekening van de notulen door de voorzitter, secretaris en alle nog aanwezige eigenaars of hun 
lasthebbers.

Na voorlezing van de notulen worden deze ondertekend door de syndicus, de voorzitter, de secretaris 
en de nog aanwezige eigenaars

Laurette Wouters dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Namens OP Syndic
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