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De nieuwjaarswensen zijn gegeven, de goede voornemens gemaakt en de slechte gewoonten afgezworen. We kunnen 
er weer even tegen. Vol goede moed gaan we met zijn allen werk maken van onze beloftes en beginnen we aan onze 
nieuwe projecten. 

Voor ons als syndicus komt het er vooral op aan om consequent onze verenigingen van mede-eigenaars deskundig 
te blijven adviseren, toe te kijken op een correcte besluitvorming, de genomen beslissingen juist uit te voeren enz. 
Niets nieuws dus, althans zo lijkt het.

Want 2014 heeft wel degelijk nog wat in petto voor de verenigingen van mede-eigenaars:

• de verplichte publicatie van de syndicus in de Kruispuntbank van ondernemingen

• de eenmalige onderzoeksplicht van de gedwongen mede-eigendommen in het kader van het bodemdecreet

• het voltooien van de coördinatie van de statuten tegen 1/9/2014

• en uiterlijk op 31/12/2014 de modernisatie van de liftinstallaties, gebouwd vanaf 1/4/1984. 

Ook dienen alle gebouwen in 2020 te voldoen aan de nieuwe isolatienorm. In 2014 starten we dan ook met de 
agendering van dit punt op de algemene vergaderingen, zodat de verenigingen van mede-eigenaars ook hiertoe 
stilaan de nodige voorbereidingen kunnen treffen.

Vergeten we tussendoor ook nog de keuringen van de elektriciteitsinstallaties niet, evenals de uitvoering van het 
nieuwe KB Boekhouden enz. Mits een positieve insteek van alle betrokkenen belooft het dus ook dit jaar weer 
interessant te worden.

Ik wens jullie het allerbeste toe in 2014 en breng graag een toost uit op een goede en constructieve samenwerking. 

Van harte,

Tom Van Campenhout

Zaakvoerder 03beheer bvba
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Wie zijn de bouwheren?

Bouwheer van dit moderne gebouw is AG VESPA,  
autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed- en stadpro-
jecten van de stad Antwerpen, in samenwerking met AG 
Kinderopvang. AG VESPA werd in 2003 opgericht als een 
bedrijf dat de gebouwen van de stad moest beheren en 
vooral verkopen. Ondertussen is AG VESPA uitgegroeid 
tot een volwaardige vastgoeddochter: als publiek bedrijf 
van de stad Antwerpen bouwt het vanuit een bedrijfseco-
nomische invalshoek mee aan een leefbare stad, binnen 
de strategie die de stad uitbouwt in het kader van stads-
ontwikkeling. AG VESPA werkt als expert en ondernemer 
aan kwaliteitsvolle en duurzame vastgoed-, bouw- en 
stadsprojecten. De onderneming bouwt voor de stad 
Antwerpen toonaangevende woningen en publieke 
gebouwen met nadruk op sterke architectuur. Sinds 
begin 2010 beheert AG VESPA ook een stevige vastgoed-
portefeuille waar de stad op korte en lange termijn 
zowel financieel als maatschappelijk wel bij vaart. Maar 
AG VESPA doet meer dan alleen inkomsten voor de stad 
genereren. AG VESPA neemt in strategische projecten 
een basispositie in en zet in op kwaliteit, sterke archi-
tectuur en duurzaamheid in vastgoed projecten. Voor 
het stadsbestuur is AG VESPA dan ook een belangrijke 
schakel inzake stadsontwikkeling.

Duurzame kinderopvang zonder geluidsoverlast

Het ontwerp van het gebouw in de Wetstraat-Regent-
straat  9A  is van de hand van Cuypers en Q architecten. 
Centraal in het bouwblok herbergt een enorm sheddak 
(of zaagtanddak) de kinderopvang met 8 leefgroepen en 
2 gemeenschappelijke ruimten. Een performante isolatie 
van wanden en dak, een zonneboiler, PV-panelen en een 
balansventilatie met warmterecuperatie dragen bij tot 
de energetische duurzaamheid van het gebouw. Het 
dak werd ook uitgevoerd als groendak. Een kinderdag-
verblijf met 112 kinderen wordt vaak geassocieerd met 
geluidsoverlast voor buurtbewoners. Het reduceren van 
geluidsoverlast was ook een topprioriteit bij het ontwerp 
van de ruimtes en dé doorslaggevende factor bij de 
isolatiekeuze.

Een geslaagd project

Aangezien AG VESPA een autonoom gemeentebedrijf 
is, dient de aankoop van een pand te gebeuren via 
“bieding onder gesloten omslag” en moet een minimum 
biedprijs in acht worden genomen. Potentiële kopers 
moeten bovendien aan verschillende voorwaarden 
voldoen om te mogen deelnemen aan de bieding. Ook 
waren er geen ‘kinderziektes’, zoals dat meestal wel 
het geval is bij de bewoning van een nieuwbouw. Het 
is in zulke gevallen aan de syndicus om samen met 
de bouwheer en aannemers tot een zo goed mogelijke 
oplossing te komen. In dit project zijn er opmerkelijk 
weinig problemen opgedoken. Zowel de bouwheer als 
de aannemers hebben met andere woorden goed werk 
verricht!

Afwijking wet Breyne

Opmerkelijk is ook dat deze nieuwbouw eerst werd 
gebouwd door de Bouwheer. Pas daarna werden de 
appartementen verkocht. Dit wijkt af van het klassieke 
nieuwbouwsysteem waarbij op plan wordt verkocht 
onder toepassing van de wet Breyne. Deze werkwijze is 
legio bij AG VESPA en zorgt ervoor dat de kopers vanaf 
de aankoop van hun pand quasi onmiddellijk  gebruik 
kunnen maken van hun nieuwbouw appartement.   

We kunnen besluiten dat dit project erin geslaagd is 
om, in een niet zo eenvoudige buurt,  zeer kwalitatieve 
en betaalbare woningen te combineren met een groot 
en zeer modern, stedelijk kinderdagverblijf.

Tom Bomont

Vlakbij de Offerandestraat, op een perceel met toegang zowel via de Wetstraat als 

de Regentstraat, staat een strakke nieuwbouw die invulling geeft aan het binnenge-

bied tussen de omliggende straten. Naast enkele ruime appartementen is er op het 

gelijkvloers een grote kinderopvang voor 112 kinderen voorzien.

Nieuwbouw in de kijker Regentstraat – Wetstraat 9A, Antwerpen
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Het belang van dakisolatie

We merken dat het aanbrengen van isolatie voor mede-
eigenaars die zelf niet onder het dak wonen vaak niet als 
een prioriteit wordt gezien. De mede-eigenaars van dit 
gebouw vonden isolatie echter wel degelijk een belang-
rijke investering. Bij verhuur of verkoop wordt er immers 
een EPC-certificaat opgesteld dat rekening houdt met de 
aangebrachte isolatie. Zelfs voor de appartementen die 
niet onder het dak gelegen zijn!

Daarnaast zijn de fiscale aftrekbaarheid en de premie 
van Eandis ook argumenten om resoluut voor isolatie 
te kiezen.

Offerte tot in de kleinste details

De dakwerker stelde bij zijn offerte reeds een uitgebreid 
lastenboek op met toelichting van elk aspect.

Er werd besloten de oude waterdichting te behouden 
als basis. Na het verwijderen van enkele blazen en de 
volledige opkuis kon de oude roofing als dampscherm 
blijven. Dit was veel economischer dan de oude water-
dichting te verwijderen. Met een hoogtewerker werden 
alle benodigde materialen naar boven gebracht en 
de afbraakmaterialen afgevoerd. De oude dakrand-
profielen en loden slabben, oude dakkoepels en de 
muurafdekstenen  werden volledig verwijderd. Waar 
dakranden vroeger werden afgewerkt met dekstenen 
in gebakken klei of beton wordt vandaag steeds meer 
geopteerd voor de plaatsing van dakrandprofielen 
in polyester. Dat geeft een betere afwerking met de 
dakrand (behalve ter hoogte van een aansluiting met 
een buurgebouw). De twee oude dakkoepels werden 
vervangen door nieuwe, driedubbel-wandige en dus 
beter geïsoleerde dakkoepels.  

Betere roofingkwaliteit

Voor het plaatsen van de 12 cm dikke isolatie moesten 

de opkanten, brandmuurtjes en dakkoepels verhoogd 
worden. Daarna werden er twee lagen “roofing” 
voorzien. Het viel ons op hoezeer de kwaliteit van de 
hedendaagse roofings verbeterd is ten opzichte van 
20 jaar geleden! Mits een correcte plaatsing en een 
degelijk onderhoud zijn platte daken vandaag dan ook 
quasi evenwaardig als hellende daken. Een kwalitatieve 
levensduur van 30 jaar is voortaan heel realistisch!

De voordelen van APP roofing

De roofing die hier geplaatst werd, is gewapend met 
kunststofvezels om de duurzaamheid te verhogen.

Op een gladde onderlaag van 3 mm dikte werd een 
bovenlaag gelegd van 4 mm APP, met leischilfers.   APP 
staat voor A-tactisch Poly Propyleen, een kunststof met 
een plastisch karakter (plastomeer) die wordt toege-
voegd aan bitumen. APP gemodificeerde roofing heeft 
daardoor een verbeterde weerstand tegen uv-straling 
en het is dus niet meer nodig tegen die straling nog 
kiezel op de daken te leggen. Aangezien de muren van 
de liftmachinekamer op het dak in slechte staat waren, 
werd ook deze met roofing ingepakt.

Winst op elk vlak

Een volledige dakrenovatie biedt 10 jaar garantie. Naast 
subsidies en de voordelen van een lagere energie-
factuur genieten de eigenaars dan ook de zekerheid van 
een degelijk en waterdicht dak dat jarenlang meegaat. 
Langer dan de 10-jarige garantie!

Tom Bomont

Aan de vernieuwde, groene Britselei staat een iets ouder flatgebouw met ruime 

appartementen en een prachtig uitzicht op het oude Justitiepaleis. Het dak, oud 

en nog niet geïsoleerd, was na enkele plaatselijke herstellingen dringend aan 

vervanging  toe. Deze dakrenovatie kaderde in een uitgebreide vernieuwing van de 

hele buitenzijde van het gebouw. Zo werden de gevels deels bekleed met leien en 

deels voorzien  van een coating. Om energie te besparen, werden deze zijgevels ook 

thermisch  geïsoleerd en werd ook bij de dakrenovatie isolatie voorzien.

grote foto: na de renovatie

kleine foto’s: voor de renovatie
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JELLE VERHERSTRAETEN  DAKISOLATIE VERPLICHT TEGEN 2020
voor alle woongelegenheden 
in het Vlaamse Gewest!

“Tijdens mijn opleiding Vastgoed 
makelaardij /beheer aan de Artesis 
Hogeschool in Mechelen, sprak de 

opleiding ‘syndicus/beheer’ mij 
geweldig aan. Mijn docent van dit 
vak was nb. Tom Van Campenhout, 
zaakvoerder van 03beheer bvba.  
Ondanks verscheidene boeiende 
stages bij diverse makelaars-
kantoren, was mijn keuze vlug 
gemaakt” aldus Jelle.

 Kan je dit verduidelijken ?

“Wel, een goede syndicus dient 
zowel administratief, juridisch 
als technisch geschoold te zijn. 
Vooral het technische is bijzonder 
boeiend en leerrijk en schenkt je 

een grote voldoening! Als syndicus 
kom je immers met verscheidene 
technische problemen in aan raking” 
licht Jelle toe. “Elke dag opnieuw 
moet je dus voor oplossingen 
zorgen. Deze fascinerende 
technische verrijking krijg je niet 
als makelaar! Bij een verkoop 
eindigt de band tussen koper 
en makelaar bij de akte. Bij het 
beheer van een gebouw ontstaat er 
een “blijvende” band tussen koper 
(=eigenaar) en syndicus .” 

En hoe bevallen je de eerste 
stappen als nieuwe syndicus ? 

“De manier van opleidinen bij 
03Beheer is bijzonder positief” 
vindt Jelle. “Je geniet hier van een 
geleidelijke opleiding. Een duidelijk 
stappenplan in fases. Eerst  een 
grondige theoretische vorming om 
daarna langzaam naar de praktijk 
te evolueren. Na het bijwonen van 
5 tot 6 algemene vergaderingen, 
mag je de teksten en notulen mee 
opstellen. Stap voor stap krijg je in 
je opleiding meer en meer verant-
woordelijkheid en zekerheid ! De 
permanente aanwezigheid van een 
ervaren back-up team werkt hierbij 
instructief.”

Wat zijn voor jou de eigen-
schappen waaraan een goede 
syndicus moet voldoen ? 

“De syndicus van vandaag dient 
over een uitgebreide kennis te 

beschikken” licht Jelle nader toe. 
“Deze kennis vergt een perma-
nente bijscholing en actuali-
sering. Daarnaast is een syndicus 
behulpzaam én correct. Duide-
lijke en volledige informatie is 
hierbij zeer belangrijk. Als je niet 
kan toveren, moet je dat ook niet 
beloven ! En tenslotte denk ik ook 
dat  consequentie een absolute 
vereiste is voor een goede syndicus! 
Consequent handelen naar iedere 
eigenaar toe .”  

Vorige maand lazen we nog dat de 
helft van de gebouwen meer dan 
50 jaar oud zijn. Nochtans stimu-
leert de crisis de meeste eigenaars 
niet om  renovatiewerken te doen. 
Klopt dat ? 

“De eigenaars wachten inderdaad 
langer om werken uit te voeren” 
stelt Jelle. “Maar ook hierin schuilt 
de taak van een goede syndicus om 
proactief met het gebouw en de 
eigenaars mee te denken !”. 

Het gaat je goed, Jelle !

Interviewer: Chris Cailloux

Zware sancties 

De Vlaamse regering zal deze beslissing stapsgewijs 
doorvoeren. Het ontbreken van een dakisolatie zal 
doorwegen in de evaluatie van de woonkwaliteit. Vanaf 
2020 kan een woning of appartementsgebouw zelfs 
ongeschikt verklaard worden op basis van het ontbreken 
van een dakisolatie! De overheid wil zelfs nog een stap 
verder gaan door een verbod te leggen op verhuring van 
een woning wanneer er geen dakisolatie aanwezig is.

Profiteer van de steunmaatregelen, nu het nog kan!

Het is dan ook aan te raden om nu, in 2013, reeds in 
te spelen op deze nieuwe  norm door nu alvast te 
isoleren. Subsidies en fiscale voordelen kunnen nu nog 
steeds worden verkregen maar zullen in de toekomst 
waarschijnlijk sterk afnemen, waardoor de investering 
volledig zelf zal moeten worden gedragen. 

Controles

Ongetwijfeld zullen er ook controles worden uitgevoerd 
om vast te stellen of de woningen in Vlaanderen voldoen 
aan deze normering. Bijvoorbeeld door een energie-
deskundige in te schakelen wanneer een woning te 
koop of te huur staat, zodat een EPC-attest opgesteld 
kan worden. In dit EPC-attest (dat nu al verplicht is) 
wordt dan ongetwijfeld opgenomen of het dak van de 
woning geïsoleerd is of niet. Bij het ontbreken van 
isolatie kan een verkoop of verhuring ongedaan of zelfs 
onmogelijk gemaakt worden. 

Evaluatie met strafpunten

De vaststellingen zullen opgenomen worden in de 
EPC-verslagen vanaf 2015 en wegen vanaf dan door in 
de evaluatie van de woningkwaliteit. De wooninspectie 
werkt voor de evaluatie van een woning volgens een 
strafpuntensysteem:  bijv. vanaf 15 strafpunten wordt 
een woning ongeschikt verklaard en is ze dus ook onver-
huurbaar. Tussen 2015 en 2020 zullen er  enkel straf-
punten toegekend worden, zonder verder gevolg. Vanaf 
2020 zal een woning meteen ongeschikt verklaard 
worden indien een dak groter dan 16 m² onvoldoende 
of niet geïsoleerd is, ongeacht de verdere staat van de 
woning.

Dakisolatie bij appartementen

Wanneer in een appartementsgebouw de dakisolatie 
ontbreekt of onvoldoende is, zullen alle appartementen 
in dat gebouw evenveel strafpunten krijgen. Het dak 
is immers gemeen schappelijk goed van het apparte-
mentsgebouw. Met andere woorden: ook de apparte-
menten op het gelijkvloers worden gestraft indien er 
geen dakisolatie is. De oudere appartementsgebouwen 
die niet voldoen aan deze norm doen er dus goed aan 
om nu reeds de nodige provisies aan te leggen zodat het 
dak tijdig kan worden aangepast.

Filip Franck

“Kennis, correct en consequent handelen 
 zijn belangrijke eigenschappen !”Ploeg in uitbreiding! Naast Mathias De Geyter  mocht  03Beheer ook Jelle 

Verherstraeten  verwelkomen.  Sinds 1 april 2013 versterkt Jelle onze rangen. 

Wij polsten alvast naar zijn eerste ervaringen in de wereld van de mede-eigendom.

Vlaams minister van wonen en energie Freya Van Den Bossche wil dakisolatie 

geleidelijk  aan verplicht maken voor alle woningen. ”Wie in 2020 geen dakisolatie 

heeft, zal zijn huis of appartement niet meer kunnen verhuren. Dat is een krachtig  

signaal aan alle eigenaars van een woning om nu aan de slag te gaan en de 

bestaande  premies maximaal in te zetten om hun eigendom te isoleren en energie-

zuiniger te maken.” Deze uitspraak en nakende verplichting moet elke eigenaar 

doen beseffen dat elke vorm van woonpatrimonium kwaliteitsvoller en energie-

zuiniger aangepakt moet worden.
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De raad van mede-eigendom kan adviseren

Bij grotere gebouwen waar een raad van mede-
eigendom werd opgericht, zal de syndicus dan ook 
steeds de raad contacteren wanneer bepaalde maatre-
gelen moeten worden genomen. De raad van mede-
eigendom kan de syndicus adviseren in de te nemen 
stappen. In de praktijk wordt de raad ook meestal op 
de hoogte gehouden, zodat ze de zaak mee kunnen 
opvolgen.

Dringende maatregelen

Men spreekt van dringende maatregelen wanneer 
schade, ongeacht de vorm, kan ontstaan als de syndicus 
geen onmiddellijke  actie onderneemt. Bijvoorbeeld 
als er een waterleiding springt moet onmiddellijk een 
loodgieter worden gecontacteerd om ze te herstellen of 
te vervangen. De syndicus moet in zo’n geval dringende 
actie ondernemen om de gevolgschade te vermijden of 
te beperken. 

Bewarende maatregelen

Bewarende maatregelen worden genomen bij negatieve 
gebeurtenissen die het behoud van het gebouw en/
of het beheer in het gedrang brengen. Niet alleen 
op technisch vlak maar ook op financieel vlak. Als 
bijvoorbeeld blijkt dat het werkingskapitaal en/of de 
voorschotten van een bepaalde vereniging van mede-
eigenaars onvoldoende zijn om het hoofd te bieden 
aan onverwachte, grote of bijzondere uitgaven, moet de 
syndicus een extra provisie opvragen bij de eigenaars 
om alsnog over voldoende middelen te beschikken 
om de inkomende facturen te kunnen betalen. Als de 
syndicus hiertoe geen actie onderneemt en er bijgevolg 
niet voldoende geld op de rekening van het bewuste 
gebouw staat, kunnen rappelkosten worden aange-
rekend door leveranciers. Of, erger nog, contracten 
worden verbroken, de levering van bepaalde diensten 

worden gestopt of invorderingsprocedures worden 
opgestart …

Gezonde financiën

De syndicus moet ook waken over de solvabiliteit van de 
vereniging van mede-eigenaars. Na verzending van een 
onkosten verdeling aan de eigenaars, wordt de betaling 
ervan strikt opgevolgd. Immers, wanneer een of meerdere 
mede-eigenaars hun aandeel in de onkostenverdeling 
niet tijdig voldoen, beschikt de vereniging van mede-
eigenaars over onvoldoende middelen om de nieuwe 
inkomende facturen te betalen. In dat geval kan zich het 
daarnet geschetste scenario voordoen. Een scenario dat 
voor de mede-eigendom allerminst positief kan genoemd 
worden! Als de betaling van een afrekening  niet gebeurt 
binnen de vooropgestelde termijn, wordt er eerst en vooral 
een herinnering verzonden. Indien nodig volgt daarna nog 
een aangetekende herinnering. Laat de betreffende mede-
eigenaar het dan nog steeds na om te betalen, dan start de 
syndicus een juridische invorderingsprocedure op tegen 
de achterstallige mede-eigenaar. Dit alles met slechts één 
doel: ervoor zorgen dat de financiën van de vereniging van 
mede-eigenaars gezond blijven.

Kortom, de syndicus moet meteen dringende en 
bewarende maatregelen nemen wanneer de situatie 
daartoe aanleiding geeft. Niet alleen op technisch, maar 
ook op financieel vlak.

Peter Maes

Actueel

EENMALIG ORIENTEREND BODEM-
ONDERZOEK VOOR RISICOGRONDEN

Het nieuwe bodemdecreet

Nieuwe verontreiniging voorkomen en historische 
verontreiniging saneren, dat zijn de belangrijkste 
doelstellingen van het Decreet voor bodemsanering 
en bodembescherming. Artikel 30bis bepaalt dat 
een oriënterend bodemonderzoek op kosten van de 
vereniging van mede-eigenaars voor 31 december 2014 
dient volbracht te worden, althans wanneer er:

1°) vóór de vestiging van de gedwongen mede-eigendom 
een risico-inrichting was gevestigd op de grond waarop 
de gedwongen mede-eigendom zich bevindt (bijvoor-
beeld: fabrieksgebouw waarin lofts werden onderge-
bracht).

2°) in de gemeenschappelijke delen een risico-inrichting 
is/was gevestigd die bestemd is/was ten behoeve van 
de gedwongen mede-eigendom (bijvoorbeeld: een 
gemeenschappelijke kelder met een mazouttank van 
25.000 liter stookolie).

Wat zijn ‘risico-inrichtingen’?

Als risico-inrichting worden gedefinieerd: fabrieken, 
werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, 
toestellen en handelingen die een verhoogd risico 
op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die 
voorkomen op een lijst die de Vlaamse regering opstelt.

Werkwijze

Indien de VME aan een van de vernoemde voorwaarden 
voldoet, dient er voor 31 december 2014 een oriën-

terend bodemonderzoek door een bodemsanerings-
deskundige te worden uitgevoerd. De bodemsanerings-
deskundige neemt een aantal stalen van de grond en 
het grondwater. Als blijkt dat de bodem is vervuild, 
worden de probleemplaatsen verder onderzocht. Het 
beschrijvend onderzoek zal vervolgens uitwijzen of 
saneringswerken al dan niet noodzakelijk zijn.

Vrijstelling saneringsplicht 

Als bij het eenmalig oriënterend bodemonderzoek een 
verontreiniging wordt aangetroffen die afkomstig is van 
VOORMALIGE ACTIVITEITEN op de grond, dan wordt de 
VME vrijgesteld van de saneringsplicht. De VME moet 
bewijzen dat zij de verontreiniging niet heeft veroor-
zaakt maar dat die is ontstaan vóórdat de VME de grond 
in beheer kreeg. In het andere geval zijn de sanerings-
kosten wel ten laste van de VME.

Overdracht kavel

Bij een overdracht van een risicogrond is vanaf 31 
december 2014 een oriënterend bodemonderzoek 

vereist. 

Als syndicus dienen we hierom-
trent dan ook de nodige schik-
kingen te treffen het komende 
jaar.

Chris Cailloux

HANS WEBER
SLOTENMAKERIJ BVBA

schilder-decoratiewerken

FORTIS: 230-0005572-63

B.T.W. BE 0468.269.082

H.R.T.: 88326

KLASSE: 2/D13/F3

Hezemeerdijk 18 • 2440 GEEL

tel.: 014/58 22 39 • fax: 014/56 01 70

GSM: 0475/38 85 53

asv.bvba@telenet.be

BVBA

sv .bewww 2440.a

DRINGENDE EN BEWARENDE MAATREGELEN, 
OOK BIJ HET BEHEER VAN DE FONDSEN.
Conform de wet op de mede-eigendom mag de syndicus slechts werken laten uitvoeren 

of zaken aankopen voor de vereniging van mede-eigenaars na een expliciete beslissing  

van de algemene vergadering of wanneer er sprake is van dringende en bewarende 

maatregelen. Aangezien deze maatregelen niet concreet worden omschreven door de 

wet op de mede-eigendom, zijn deze maatregelen soms voor discussie vatbaar. 

Recent werd het Bodemdecreet gewijzigd. Daardoor dient de vereniging van mede-

eigenaars in bepaalde situaties een éénmalig oriënterend bodemonderzoek uit te 

voeren en te betalen. 
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