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Voorwoord 32 Inhoud

Nog net bij het begin van de zomervakantie, op de valreep, tussen de plooien in … gelukt:  
de nieuwe uitgave van het 03beheer magazine!

Inderdaad “tussen de plooien in”. 2016-2017 was immers een druk jaar waarin we tal van 
nieuwe projecten hebben opgestart, zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen die van een 
andere syndicus zijn overgekomen naar 03beheer. Ook bij deze laatste projecten wordt onze 
rol als syndicus gewaardeerd. Onze werkzaamheden worden hier, in tegenstelling tot bij 
nieuwbouw, immers vanuit een concreet referentiekader vergeleken met de vorige syndicus… 

En, het wordt er niet eenvoudiger op… Als mandataris binnen het CIB en BIV zetel ik in enkele 
stuurgroepen en adviesraden waar ontwerpen van nieuwe wetgeving voorliggen. We stellen vast dat de overheid één en ander 
steeds verder omkadert en regelt. Soms denk ik dan “de goeden moeten weer boeten voor de slechten”.  Anderzijds verheugt 
het me dan weer dat men de reglementaire lat voor de vastgoedsector hoger legt. Alleen zo kan het kaf van het koren worden 
gescheiden, zal alles professioneler verlopen en komt er voor iedereen meer duidelijkheid en rechtszekerheid. Zo werd het 
afgelopen jaar bijvoorbeeld gewerkt aan een ontwerp van wetgeving dat de energieprestatie van appartementsgebouwen in zijn 
geheel moet bepalen. (Terwijl het huidige EPC enkel dat van de individuele appartementen vastlegt.) 

Ook werd een wetsvoorstel ingediend om … jawel, de wet op de mede-eigendom nogmaals te vernieuwen! Rechtszekerheid…?? 
Een beetje stabiliteit zou toch welkom zijn. Voor syndici en mede-eigenaars zou de aanvaarding van dit wetsvoorstel immers 
opnieuw leiden tot studeren, implementeren, informeren enz. Extra werk dat ons afleidt van onze kerntaken en meer mankracht 
vereist voor ‘hetzelfde’ resultaat!

Maar we blijven optimistisch. Het wetsvoorstel heeft positieve zaken in zich. Het bepaalt dat een VME kan beslissen tot de 
uitvoering van werken met een 2/3de i.p.v. een 3/4de meerderheid. Voor de wettelijk verplichte werken zou zelfs een eenvoudige 
meerderheid volstaan. In veel VME ’s worden noodzakelijke werken al jarenlang geblokkeerd door een minderheid van 25 à 30 %. 
Aan dergelijke ‘gijzelingen’ kan nu een einde worden gesteld. En de gebouwen: zij varen er wel bij!  

Ook voor stadsvernieuwers heeft de nieuwe wet nog een belofte in petto. Als 4/5de van de mede-eigenaars beslist om uit 
on verdeeldheid te treden en het gebouw te laten slopen of zeer drastisch te vernieuwen, dan kan dat mits voldaan wordt aan 
bepaalde voorwaarden. Een situatie waarbij één mede-eigenaar een verregaande vernieuwing of zelfs sloop tegenhoudt, zou 
dus voltooid verleden tijd worden. Hoewel dit naar de toekomst toe absoluut een goede zaak is voor de verdere, kwalitatieve 
inbreiding van de steden, raakt men hier toch ook aan de grenzen van onze individuele eigendomsrechten… Bij aanvaarding en 
publicatie van deze wet gaan we hier zeker nog verder op in.  

Neem alvast ons nieuwste magazine even door. Het is voor ons een middel om te tonen dat ons mandaat ruimer is dan wat het op 
het eerste gezicht lijkt. Het geeft u ook een inkijk in onze organisatie. Een omgeving waar professionele en gedreven medewerkers 
elke dag weer het beste van zichzelf geven, in een veeleisend beroep. Een beroep dat sinds 2010 in ijltempo verandert.

Tom Van Campenhout

Zaakvoerder 03beheer bvba
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Van buskruitmagazijn naar nieuwbouwproject

Het Blauwtorenplein ligt precies op de plaats waar 
vroeger de Spaanse vesten stonden. Het plein heeft 
ook zijn naam te danken aan De Blauwe Toren, een 
van de laatste restanten van deze Spaanse omwalling 
waarvan de dakbedekking bestond uit blauwe leisteen. 
Rond 1849 deed de toren dienst als sluizencomplex 
en arsenaal. Sommige delen werden zelfs gebruikt als 
dissectieruimte en in latere fase als poedermagazijn of 
opslagplaats voor buskruit. 

Woonproject Oude Vaert beschikt over 35 één-, twee- 
of drieslaapkamer-appartementen met ondergrondse 
parkeergarages en fietsbergingen. DCA maakte 
onder meer gebruik van een witte natuursteen en 
architectonisch beton, wat resulteert in een tijdloze 
uitstraling. Met vlakbij de “Vogeltjesmarkt”, de vele 
toffe en gezellige winkels, het Theaterplein, de Stads-
schouwburg en het stadscentrum zelf vormt ‘Oude 
Vaert’ dan ook een zeer leuke uitvalsbasis.

Van bouwpartner naar bouwheer

DCA Woonprojecten heeft een jarenlange ervaring als 
bouwpartner. Nadat zij eerder al in onderaanneming 
diverse gebouwen optrokken, pakken ze nu met 
‘Oude Vaert’ voor het eerst uit met een eigen project. 

DCA verzorgt in eigen beheer de opvolging, vanaf de 
ontwikkeling tot aan de oplevering. Degelijkheid en 
klantvriendelijkheid staan daarbij voorop. Als syndicus 
ondervinden we bij de mede-eigenaars dan ook een 
algemene tevredenheid. 

 Verderzetting mandaat 03beheer

Tijdens de eerste algemene vergadering voor het 
woonproject ‘Oude Vaert’ werd beslist om 03beheer 
te bevestigen in haar mandaat als syndicus. Dat geeft 
ons de kans om deze mede-eigenaars te begeleiden bij 
de opstart van het beheer en meer specifiek ook bij de 
voorlopige opleveringen van de gemeenschappelijke 
delen. We doen dat in samenwerking met een extern 
technisch raadgever, zodat de mede-eigenaars zonder 
zorgen naar de eindfase van de definitieve oplevering 
kunnen toeleven.

Kevin Elaut

Als syndicus heeft 03beheer de laatste jaren een grote 

expertise kunnen opbouwen op vlak van nieuwbouw

projecten. Recent koos ook bouwheer DCA ervoor  

03beheer aan te stellen als eerste syndicus voor het 

bijeen roepen van de eerste algemene vergadering 

voor het woonproject ‘Oude Vaert’. Inmiddels zijn we al 

een heel eind gevorderd in het beheer van dit nieuwe 

project , gelegen aan het Antwerpse Blauwtorenplein 

(de vroegere ‘Oude Vaertplaats’) en de Tabaksvest.

Nieuwbouw in de kijker Oude Vaert, Antwepen

NIEUWBOUWPROJECT 
OP ELK VLAK‘OUDE VAERT’



7Medewerker in de kijker Alissia de Blok6

Opleiding

Alissia heeft tijdens haar secundaire 
schoolloopbaan Sociaal Technische 
Wetenschappen gevolgd, waarna 
ze van plan was om psychologe te 
worden. Toen bleek dat dit niet echt 
iets voor haar was, ging ze op zoek 
naar een andere uitdaging. Na haar 
start bij 03beheer kreeg ze meer 
en meer interesse in de vastgoed-
sector. Om die reden volgt Alissia 
nu de (avond)opleiding Vastgoed 
bij Syntra AB.

Het takenpakket van Alissia

Alissia’s werkweek start met het 
nakijken van de nog te verzenden 
dagordes voor (bijzondere) 
algemene vergaderingen. De 
syndici stellen deze op. Voordat 

Alissia ze verwerkt, worden ze eerst 
nog gecontroleerd door Peter Maes, 
de  kwaliteitsverantwoordelijke. 
Na verwerking zorgt ze voor een 
tijdige verzending naar alle mede-
eigenaars. 

Bij verkoop van een pand is het 
ook haar verantwoordelijkheid om 
alle inlichtingen en documenten 
die door notarissen en/of bemid-
delaars zijn opgevraagd, tijdig en 
correct af te leveren.

Op woensdag boekt Alissia de 
goedgekeurde, inkomende facturen 
in het boekhoudsysteem in. Daarbij 
controleert ze de solvabiliteit van 
de individuele gebouwen. Is het 
gebouw voldoende solvabel, dan 

geeft ze groen licht voor de latere 
betaling. 

Daarnaast klasseert Alissia de 
ingeboekte/betaalde facturen. 
Ook verzorgt ze de opvraging en 
invoering van de  gas-, elektriciteit- 
en watermeterstanden van de 
gebouwen.

Als de receptioniste afwezig is, 
springt ze voor haar in. De vijf 
collega’s van de boekhouding 
nemen dan tijdelijk haar eigen 
takenpakket over.

Op het einde van elke werkdag 
verzendt ze nog de uitgaande 
post (afrekeningen, verslagen van 
algemene vergaderingen...).

Alissia de Blok is de 

jongste  werkkracht bij 

03beheer.  

Na een korte ervaring in 

de verkoopsector ging 

Alissia op zoek naar een 

veelzijdige  job. Haar 

zoektocht eindigde  bij 

03beheer, waar ze onder

tussen al meer dan een 

jaar actief is.

ALISSIA DE BLOK    Kortom, Alissia staat in voor de 
ondersteuning van alle administra-
tieve bedienden.

Hoe ervaart Alissia haar job? 

“Wat ik vooral belangrijk vind in 
mijn werk is variatie. Dat vind ik 
zeker terug in mijn takenpakket. 
Wanneer verschillende zaken 
tegelijkertijd én op het laatste 
nippertje de kop opsteken, kan het 
soms wel eens stresserend worden. 
Maar als ik de juiste prioriteiten stel, 
lukt het me wel om er goed mee om 
te gaan. De zeer positieve werksfeer 
helpt natuurlijk ook. Daardoor ga ik 

trouwens elke dag opnieuw graag 
naar mijn werk!”

Wat vindt ze het moeilijkst aan haar 
job?

“In het begin was het vooral zoeken 
naar de juiste werkwijze om alles 
efficiënt te verwerken. Nu heb ik een 
vaste routine gevonden en gaat het 
zeer vlot.”

Hoe ziet Alissia de toekomst?

“Voor mij is het belangrijk dat ik 
me goed voel binnen het bedrijf. 
Een leuke/goede werksfeer, toffe 
collega’s… Elke dag opnieuw 

probeer ik mijn steentje bij te 
dragen aan de verdere ontwikkeling 
van 03beheer.”

Interviewer: Niki De Prycker ALGEMEEN ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER

www.03beheer.bewww.03beheer.be
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DEN BIEZERD

Volop genieten van rust 

In een oase van groen, uitkijkend op een beekvallei met 
fraaie knotwilgen, staan 3 gebouwen centraal. Deze 
woningen omvatten 64 serviceflats met een gemeen-
schappelijke ontmoetingsruimte en ondergrondse 
parking. Zo biedt Den Biezerd senioren de rust en 
privacy waarnaar zij op zoek zijn, om ten volle van hun 
welverdiende pensioen te kunnen genieten.

Intensieve samenwerking met de uitbaters

03beheer werkt intensief samen met Familiehof, 
de uitbater van Den Biezerd assistentiewoningen. 
Familiehof heeft reeds jaren een woonzorgcentrum in 
Schelle met 80 residenten.

Samen met de raad van mede-eigendom willen 
03beheer en Familiehof de bewoners van Den Biezerd 
een optimale service bieden. De residenten verwachten 
immers een zorgeloze oude dag in een residentie die 
aangepast is aan hun specifieke behoeften.

Service op maat én een woonassistent

Familiehof zet dan ook alles op alles om een service 
te verlenen die tegemoet komt aan de individuele 

verwachtingen. Zo kunnen de bewoners bijvoorbeeld op 
elk moment gebruik maken van uiteenlopende interne 
en externe diensten, gaande van thuisverpleging, 
maaltijden aan huis tot poetshulp. Voor professionele 
begeleiding naar het juiste zorg- en dienstenpakket 
kunnen ze ook rekenen op hun woonassistent. Hij is op 
vaste tijdstippen in het gebouw aanwezig om hen bij te 
staan, advies te verlenen en praktische zaken te organi-
seren.

Den Biezerd is op elk vlak een zeer geslaagd project. 
Goed gelegen en ontworpen, goed gebouwd en in 
handen van een ervaren, zeer gedreven uitbater!

Hanne Van Genechten

03BEHEER ZORGT MEE VOOR 
EEN ZORGELOZE OUDE DAG.
In Antwerpen en omgeving beheert  

03beheer  als syndicus, naast apparte

menten , ook assistentiewoningen – ook 

wel ‘serviceflats’    genoemd. Enkele voor

beelden hiervan zijn Lindenhof in Kapellen , 

Elsdonck in Wilrijk, Molenhoek in Duffel, 

Cadiz assistentiewoningen op ‘t Eilandje, 

Schoonebeker in Lier (Oude Gasfabriek) 

enz. Ook Den Biezerd in Niel heeft gekozen 

voor de ervaring van 03beheer. 
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Het belang van een architect 

Wegens de zeer complexe situatie 
van de daken - en naar aanleiding 
van de wet op de mede-eigendom 
inzake het bedrag van mededinging 
-  werd door de gemeenschap 
gevraagd om een architect aan 
te stellen. Deze voerde de nodige 
inspecties ter plaatse uit en 
stelde een lastenboek samen. 
Op basis hiervan werden diverse 
offertes opgevraagd bij degelijke, 
professionele dakwerkers. Om de 
werkzaamheden goed te kunnen 
voorbereiden en op te volgen, is 
het voor projecten zoals residentie 
Lindenhof ook belangrijk om op 
regelmatige tijdsstippen een 
werfvergadering te organiseren 
met de architect, de aannemer, 
de syndicus én de raad van mede-
eigendom. 

Energiebezuiniging

Voor de assistentiewoningen werd 
gekozen voor een isolatie van 100 
mm met een R-waarde van 4,5. Deze 
isolatie resulteert onmiddellijk in 
een lager energieverbruik. Voor 
een gebouw als Lindenhof - met 
114 appartementen – betekent dat 
een hele bezuiniging, waardoor de 
investering zichzelf snel zal terug-
verdienen.

Wetgeving • Juridisch

Tegen 2020 moeten alle platte daken van residentiële gebouwen voorzien worden 

van isolatie die minstens 3 tot 4 cm dikte heeft. Dit vergt van eigenaars vaak een hele 

investering ! Toch benadrukken we bij 03beheer het belang van deze inspanning om de 

waarde van uw onroerend goed te behouden. Als voorbeeld halen we graag Residentie 

Lindenhof aan, die vorig jaar alvast de koe bij de hoorns vatte en aan de dakrenovatie 

van haar assistentiewoningen in Kapellen begon.

RESIDENTIE LINDENHOF
BEREIDT ZICH VOOR OP 2020!

Eandis-premie en belastingvoordeel

Aangezien de eerste voorschot-
factuur voor de isolatiewerken in 
Lindenhof betaald werd in 2016, 
heeft de gemeenschap nog recht 
op een Eandis-premie en kan elke 
mede-eigenaar ook nog genieten 
van een persoonlijk fiscaal voordeel 
in de personenbelasting.

10-jarige aansprakelijkheid

Samen met de isolatiewerken 
startte residentie Lindenhof ook 
met de bekleding van de schouwen, 
de vernieuwing van de dakkoepels 
en de vervanging van verouderde 
regenafvoersystemen. Deze werken 
worden eveneens uitgevoerd door 
de geregistreerde dakwerker. 
Dankzij de globale aanpak zijn infil-
traties via bovendaks metselwerk 
tot onder de waterdichting 
uit gesloten. Daardoor kan de VME 
zich bij eventuele lekken sowieso 
beroepen op de 10-jarige aanspra-

kelijkheid. M.a.w. een perfect 
‘waterdichte’ garantie! 

Weinig gebreken

Op het einde van de werkzaam-
heden staat de voorlopige 
aanvaarding/oplevering van de 
werken op de agenda. Dan worden 
alle zichtbare gebreken genoteerd 
die de aannemer nog dient op 
te lossen voor de definitieve  
oplevering (die ten vroegste één 
jaar later plaatsvindt). Aangezien 
de architect de werken zeer 
nauwlettend opvolgt kunnen 
eventuele fouten snel worden bijge-
stuurd. De lijst met gebreken, 
gehecht aan het PV van voorlopige 
oplevering, blijft daardoor beperkt.

Sancties bij niet-naleving

Bij het niet naleven van de 
wetgeving i.v.m. de isolatie kunnen 
vanaf 2020, na inspectie, straf-
punten worden toegekend. Elke 

woning of appartement in een 
gebouw dat niet over voldoende 
dakisolatie beschikt, kan dan 
meteen als ongeschikt worden 
verklaard. Waardoor het ook niet 
meer mag worden verhuurd… 

Dus, denk eraan: bij een 
appartements gebouw met onvol-
doende dakisolatie, krijgen alle 
appartementen in het gebouw 
evenveel strafpunten. Ook de 
appartementen die niet onder het 
dak gelegen zijn! 

Filip Franck
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ZUIDERPROMENADE
Licht, open en hip

Zuiderpromenade is ontworpen met veel aandacht 
voor de binnen- en buitenruimtes. Grote ramen, riante 
terrassen en terraskamers creëren een open gevoel. Het 
doordachte lichtgebruik en ingenieuze design maken dit 
woonproject bijzonder geliefd bij fans van een drukke 
stad, die tegelijkertijd op zoek zijn naar een rustige, 
groene omgeving. Gelegen op Nieuw Zuid is Zuider-
promenade een top locatie, vlakbij de Schelde. Een 
uniek project in hartje Antwerpen! Zuider promenade 
komt tegemoet aan de noden van jonge gezinnen, hippe 
professionals en actieve senioren. Projectontwikkelaar 
Triple Living omschrijft de locatie Nieuw Zuid als “buurt 
van de toekomst” en creëerde met Zuiderpromenade 
letterlijk een bruisend dorp in de stad. 

Centraal warmtenet

De kernwoorden van dit project zijn duurzaamheid, 
ecologie en innovatie. Nieuw Zuid is zelfs aangesloten 
op een eigen, centraal warmtenet. Via een systeem 
van leidingen wordt op die manier warm water tot in 
de appartementen, woningen, winkels en kantoren 
van de diverse gebouwen gevoerd. Dit is ongezien in 
Antwerpen-stad! Naast dit warmtenet heeft Nieuw Zuid 
nog een eco-troef: het is ook hemelwaterneutraal. Er zijn 
namelijk groendaken, greppels en beddingen voorzien 
die zorgen voor een natuurlijke en vertraagde infiltratie 
van regenwater. Bijkomend is er overal driedubbele 
beglazing.

Energie-passief

Met een project als Nieuw Zuid levert Antwerpen 
enorme inspanningen om tegemoet te komen aan 

de stedelijke en Europese klimaatdoel stellingen.  
De energie-passiefnorm wordt zelfs met succes behaald. 
De gemiddelde energievraag per woon-unit bedraagt 
ongeveer 15 KWh/m3. Daarmee blijft Nieuw Zuid tot vier 
keer onder de huidige bouw-norm! 03beheer is dan ook 
zeer tevreden als syndicus te kunnen optreden voor dit 
vooruitstrevende project.

Hanne Van Genechten

PAST PERFECT
IN ‘BUURT VAN DE TOEKOMST’!
Strak design, karaktervol, duurzaam en groen. Zo kan Zuiderpromenade, een van de 

nieuwe projecten in ons beheer, het best worden omschreven. Dit woonproject aan 

de Kaaien in Antwerpen is kleinschalig, zonder dat de woonunits aan ruimte moeten 

inboeten . Zuider promenade heeft dan ook de minimalistische, industriële loftlook die 

de architecten  nastreefden. De ligging op Nieuw Zuid biedt bovendien unieke troeven die 

een stevig steentje bijdragen aan de realisatie van de Europese klimaatdoelstellingen. 

www.03beheer.be

Woonproject Zuiderpromenade12 13

HANS WEBER
SLOTENMAKERIJ BVBA

Deze uitgave is een gemeenschappelijk initiatief van:
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OVERHEID STIMULEERT VME ’S 
OM ENERGIEZUINIGER 
TE RENOVEREN.

Appartementsgebouwen hinken achterop 

Vooral appartementsgebouwen lopen achter wat betreft 
isolatie en energieprestatie. Daarom werkt de overheid 
achter de schermen hard aan maatrelen die de Vereni-
gingen van Mede- Eigenaars stimuleren om gevoelig 
energiezuiniger te renoveren. Nochtans zijn dergelijke 
renovaties voor de VME geen evidente keuze. De meeste 
verenigingen zijn zich wel bewust van de noodzaak 
tot plaatsing van dakisolatie en zuinige ketels, maar 
zelden wordt beslist om meer complexe ingrepen aan 
de bouwschil uit te voeren. Laat staan om bijvoorbeeld 
schrijnwerk (ramen) mee te integreren in een renovatie. 

Oorzaken achterstand?

Beslissingen om doorgedreven energiezuinig te 
renoveren komen in appartementsgebouwen moeizaam 
tot stand. Minstens 3/4de van de eigenaars moet 
immers akkoord gaan om de werken goed te keuren. 
Eigenaars die meer aan de binnenkant van het apparte-
mentsgebouw wonen - en dus minder voordeel halen uit 
ingrepen aan de buitenschil - zijn vaak minder geneigd 
hun goedkeuring te geven. Maar ook uitwonende 
eigenaars zijn vaak afkerig omdat de ingrepen vooral 
de huurder voordelen bieden en op korte termijn het 
huurrendement negatief beïnvloeden.  Bovendien zijn 
de mede-eigenaars soms ook wat ‘investeringsmoe’. 
Soms hebben ze net een kostelijke liftmodernisatie 
of een dak- of stookplaats-renovatie achter de rug en 
liggen nieuwe investeringen financieel moeilijk.  

Voorstellen tot ‘Benovatie’

Om de mede-eigenaars te stimuleren tot het zgn. beter 
renoveren (BENoveren = energiezuinig renoveren) 
werden op verschillende niveaus voorstellen uitge-
werkt. Sommige zitten nog in de pijplijn en zijn gepland 
voor de nabije toekomst. Andere maatregelen worden 
al toegepast.

• EPC + 

Voor individuele appartementen en voor huizen bestaat 
het EPC (Energie Prestatie Certificaat) al langer. Er is 

Dat het de Vlaamse regering menens is om ambitieuze doelstellingen na te streven, 

hebben  de meeste eigenaars al ondervonden. Het plaatsen van een nieuwe conden

satieketel of het isoleren van het dak is immers al in vele algemene vergaderingen de 

revue gepasseerd. De ambities van Vlaanderen reiken echter nog veel verder. Tegen 

2050 moeten alle woningen in Vlaanderen het isolatieniveau behalen van de huidige 

nieuwbouwwoningen . Er zal dus nog een tandje moeten worden bijgestoken …

echter geen EPC voorzien dat de energiewaarde van 
een volledig appartementsgebouw weerspiegelt. Daar 
komt binnen enkele jaren verandering in. Er zijn verge-
vorderde voorbereidende gesprekken met de betrokken 
sectoren om voor de VME ’s een zogenaamd EPC + 
attest uit te werken. Dat attest moet de eigenaars en de 
kandidaat- kopers inzicht geven in de energiezuinigheid 
van gebouwschil én verwarmingsinstallatie. In dat attest 
worden ook suggesties opgenomen ter verbetering van 
de bestaande waarden. 

Het Vlaams Energie Agentschap (VEA) is druk bezig 
hiertoe een wetsontwerp voor te bereiden. Onze 
zaakvoerder Tom Van Campenhout zetelt voor CIB Vlaan-
deren in een adviesraad die VEA daarin adviseert. Zijn 
grootste bekommernis gaat uit naar de praktische en 
financiële consequenties van het EPC +. Mocht een VME 
immers beslissen om het EPC+ niet op te stellen, dan 
mag dat de verkoop van een individueel pand niet in de 
weg staan. Ook moet de kostprijs ervan aanvaardbaar 
zijn en blijft een duidelijke scheiding tussen het EPC en 
het EPC+ noodzakelijk.

• Meerderheidsvereisten AV

Ondertussen werkt de federale overheid aan nieuwe, 
bijkomende wetgeving waardoor het makkelijker wordt 
de vereiste meerderheid te behalen op de algemene 
vergadering. Zo is er een voorstel in de maak om 
bepaalde beslissingen te laten goedkeuren met 2/3de 
van de stemmen i.p.v. met 3/4de.  

Een andere - reeds bestaande - mogelijkheid die nog 
niet echt goed gekend is, is het integreren van privatieve 
werken in de beslissing van de algemene vergadering. 
Bijvoorbeeld: de vervanging of aanpassing van ramen. 
De wet zegt hierover dat ‘de algemene vergadering 
mag beslissen over bepaalde werken aan privatieve 
delen, mits bijzondere motivering van economische of 
technische redenen’. Met andere woorden: waar het 
initiatief voor vernieuwing van privatieve ramen veelal 
uitgaat van de individuele mede-eigenaars, bestaat dus 
ook de mogelijkheid om dit vanuit de VME te regelen. 
Om bij het voorbeeld van de ramen te blijven, zal dit 
allicht resulteren in gevels met meer uniforme, kwalita-
tieve ramen en dus een beter geïsoleerde bouwschil.

• Subsidies voor VME

Het belastingvoordeel bij plaatsing van isolatie werd 
afgeschaft en werd vervangen door een totaalrenovatie-
bonus. Mede-eigenaars die vanaf 2017 drie (of meer) 

energiebesparende werken laten uitvoeren over een 
welbepaalde periode, kunnen individueel aanspraak 
maken op een premie. Hoe meer energiebesparende 
renovaties, hoe groter de premie. De premies van 
de distributienetwerkbeheerder blijven grotendeels 
gehandhaafd. Voor dak- en gevelisolatie worden in 2017 
nog behoorlijke premies voorzien. Vooral de premie van 
15 euro per m² voor gevelisolatie is een stevige duw in 
de rug! 

Burenpremie

Volledig nieuw en zeker ook interessant voor mede-
eigenaars, is de zgn. ‘Burenpremie’. Bij collectieve 
renovatieprojecten van minstens 10 wooneenheden 
kunnen de initiatiefnemers een projectbegeleider 
vragen die de werken voorbereidt, opvolgt en controleert 
volgens een bepaald stramien. Hij wordt dan vergoed met 
de ‘burenpremie’. Dit lijkt ons erg nuttig indien mede-
eigenaars bijv. gezamenlijk beslissen om ramen te laten 
vervangen. Niet alleen genieten ze zo een groepskorting, 
ook is er controle op de kwaliteit van de materialen én 
op de plaatsing. 03beheer is volop in overleg met Eandis 
om erkend te worden als projectbegeleider.

03beheer denkt proactief met u mee

Mede-eigenaars staan momenteel voor belangrijke 
keuzes! Er worden immers massaal lage-energieappar-
tementen gebouwd en nieuwbouwprojecten met steeds 
lagere EPC-waarden schieten als paddenstoelen uit de 
grond. Wil je als eigenaar je oudere gebouwen aantrek-
kelijk houden op de woningmarkt, dan heb je dus weinig 
keuze. Vooral over renovatie van gebouwen uit de jaren 
‘60 en ‘70 moet grondig worden nagedacht. Worden 
de gevels klassiek behandeld met waterafstotende 
producten of met verf? Of overweegt men toch beter een 
bekleding met isolatie? Welke keuze de VME ook maakt, 
03beheer staat altijd klaar om uw gebouw in goede 
staat te houden en om proactief mee na te denken over 
mogelijkheden die passen bij uw keuze en budget. 

Luk Dekeyser
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