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Bij het verschijnen van ons magazine in de zomer van 2021 sprak ik de uitdrukkelijke wens uit dat onze aarzelend 
herwonnen vrijheden verder zouden toenemen. Een ‘semi-lockdown’ in het najaar van 2021 onderdrukte dat nog een 
aantal maanden maar ondertussen mogen we stellen dat we op de goede weg zijn.

Het is ook nodig want we worden geconfronteerd met nieuwe situaties die onze aandacht, energie en zorg vragen: 
de moeilijke aanvoer van bepaalde grondstoffen en materialen bemoeilijken de afwerking van renovatie- en 
bouw projecten, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis zetten onze samenleving en financiële slagkracht onder 
druk en tenslotte merken we dagdagelijks dat de steeds strenger wordende klimaatdoelstellingen ons parten spelen.

03beheer probeert daarom in te zetten op het aanbieden van oplossingen binnen de diverse uitdagingen die zich nu 
voordoen. In dit magazine gaan we de belangrijkste ervan behandelen: de energietransitie, laadpalen, EPC gemene 
delen en de provisionering van de hogere energiekosten.

Ook nog in dit magazine: medewerker in de kijker, nieuwbouwproject Louise Marie en de verplichtingen van de 
eigenaar-verhuurder.

Ik wens jullie een positieve ingesteldheid en een grote dosis veerkracht om de diverse uitdagingen waarmee we nu 
worden geconfronteerd het hoofd te bieden.

Veel leesgenot

Tom Van Campenhout

Zaakvoerder 03beheer NV
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Ideale uitvalsbasis

Louise Marie is vlakbij de Singel gelegen, tegenover 
het Wezenberg Zwembad. De Antwerpse Ring en de 
E19 zijn vlot bereikbaar. Bewoners die de auto liever 
aan de kant laten staan kunnen gemakkelijk naar de 
stad met de fiets of het openbaar vervoer. Vlakbij ligt 
een tram- en bushalte. Twee grote supermarkten op 
wandelafstand versterken de strategische ligging van 
Louise Marie nog.

Totaalconcept

Na verschillende pogingen om op de braakliggende 
site een bouwproject op te zetten, schreef bouwontwik-
kelaar Cores samen met toenmalig stadsbouwmeester 
Kristiaan Borret een architectuurwedstrijd uit. Het 
ontwerp van Polo Architects werd als beste gekozen uit 
42 inzendingen. 

Het resultaat is een totaalconcept. Binnen- en buiten-
ruimte lopen naadloos in elkaar over, ondermeer 
door gebruik te maken van grote glaspartijen en het 
doortrekken van de buitenbevloering in de inkom-
hallen. De warme en kwaliteitsvolle materialen 
in de gemeenschappelijke delen zorgen voor een 
hoogstaande uitstraling. 

In de lichte en ruime appartementen geniet de bewoner 
van een panoramisch zicht op de wijde omgeving. Leuk 
weetje: de robuuste trapeziumvormige sokkels waar de 
gebouwen op rusten, zijn geïnspireerd op het werk van 
de Zwitsers-Franse architect Le Corbusier. 

Om in lijn te blijven met de uitstraling van de gebouwen 
werd nauw samengewerkt met landschapsarchitect 
Dirk Vandekerckhove. Hij ontwierp een rustgevende 
parktuin als centraal element tussen de twee gebouwen, 
met een grote waterpartij aan het glazen scherm. Een 
voetgangersweg verbindt de Karel Oomsstraat met 
de Desguinlei en een groen talud met meerstammige 
bomen schermt de vijver af van de Desguinlei.

Meer dan een wooncomplex

Louise Marie telt in totaal 207 appartementen met één, 
twee of drie slaapkamers, penthouses op de hoogste 
verdiepingen, een ruime fietsenstalling en een onder-
grondse parkeergarage op drie niveaus met plaats voor 
256 wagens. 

Louise Marie bevordert ook de levenskwaliteit van de 
bewoners. Er komt een fitnessruimte en de EasyDay-

Op de hoek van de Karel Oomsstraat en de Desguinlei, op de terreinen van 

het vroegere kinderziekenhuis Louise Marie, bevindt zich nu een prestigieus 

wooncomplex met dezelfde naam. Blikvanger van Louise Marie is zonder twijfel het 

glazen scherm dat beide gebouwen met elkaar verbindt. De constructie is niet alleen 

een eyecatcher en technologisch hoogstandje, maar biedt ook een akoestische 

werking zodat bewoners rustig en groen kunnen wonen op een boogscheut van het 

centrum. De geplande overkapping van de Antwerpse Ring zal hier alleen nog maar 

aan bijdragen. 

Nieuwbouw in de kijker Nieuwbouw in de kijker

LOUISE MARIE
RUST IN DE STAD

app biedt tal van praktische diensten 
aan, waaronder een was- en strijk-
dienst in de ingerichte laundry room. 
De inwonende conciërge verzorgt 
het algemene onderhoud, stuurt 
de poetsman aan, staat in voor 
kleine reparaties en is het eerste 
aanspreekpunt voor zowel bewoners 
als leveranciers.

Voorlopige oplevering 

Tijdens de eerste Algemene Verga-
dering van de Vereniging van 
Mede-eigenaars (VME) werd het 
mandaat van 03beheer als syndicus 
bevestigd. Op ons aanraden besliste 
de VME om zich te laten bijstaan 
door een technisch deskundige bij 
de voorlopige oplevering van de 
gemeenschappelijke delen. Een 
aantal mede-eigenaars kreeg van de 
VME mandaat om de verschillende 
rondgangen mee te volgen. 

De afwerking van Louise Marie loopt 
ondertussen op zijn einde. Naast het 
oplossen van de diverse zichtbare 
gebreken die werden genoteerd in de 
PV ‘s van voorlopige oplevering staat 
enkel de aanleg van de buitenaanleg 
en de bouw van de huisvuilruimte 
nog niet op punt. 

We zijn alleszins verheugd dat we 
dit mooie project als syndicus mee 
mogen begeleiden.
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Controle en sancties

Als eigenaar zal u verplicht zijn om binnen de 5 jaar na 
de authentieke aankoopakte een nieuw EPC te laten 
opmaken. Uit dit nieuwe EPC moet dan blijken dat de 
woning het minimaal vereiste energielabel behaalt. Als 
u dit nieuwe EPC niet zal kunnen voorleggen binnen de 
gevraagde termijn kan er een administratieve geldboete 
volgen. U krijgt dan een nieuwe periode waarbinnen de 
energieprestatie in orde gebracht dient te worden.

Voor huurwoningen lopen de controles via de instru-
menten die al in de Vlaamse wooncode opgenomen 
waren (conformiteitsonderzoek met strafpunten, met 
als sanctie het ongeschikt of zelfs onbewoonbaar 
verklaren van de huurwoning).

Energievoorziening in nieuwbouw

Het Vlaamse Klimaatplan bevat ook energie-maat-
regelen voor nieuwbouw. Bedoeling is definitief 
afscheid te nemen van de fossiele brandstoffen en de 
omslag te maken naar hernieuwbare energie.

• Bij een nieuwbouwproject is het vanaf 1 januari 
2022 niet meer toegelaten om te kiezen voor een 
stookolieketel. In dit 03beheer Magazine vindt u 
een artikel rond de uitfasering van stookolie.

• Vanaf 2023 wordt het verplicht om minstens een 
hybride warmtepomp te plaatsen. Hybride wil 
zeggen half gas, half elektrisch. Een volwaardige, 
volledig elektrische warmtepomp mag natuurlijk 
ook.

• Vanaf 2026 mag een nieuwbouwwoning niet meer 
op aardgas aansluiten.

• Er komt een hogere premie voor het plaatsen van 
een warmtepomp, ook in bestaande woningen.

Impact van de energie-maatregelen

De maatregelen in het Vlaamse Klimaatplan hebben 
een grote impact op de volledige vastgoedmarkt:

• Zo staan kopers van minder energiezuinige 
woningen sowieso voor extra kosten. Hun budget 
moet nu niet alleen de aankoop van de woning 
dekken maar ook de verplichte renovatie.

• Ook op de huurmarkt zullen de strengere normen 
zich vertalen. Verhuurders die investeren in de 
energieprestatie van hun appartement zullen deze 
kosten willen opvangen met een hogere huurprijs. 

• Wie een nieuwbouw woning bouwt, kiest vanaf nu 
verplicht voor een duurzaam energie-alternatief. 

• Wie reeds een woning bezit en die zelf bewoont, zal 
ook wel moeten voldoen aan de nieuwe energie-
normen. Maar controle en afdwingbaarheid ligt 
hier moeilijker.

• Ook voor niet-residentieel vastgoed (bedrijfs-
ruimtes, kantoorgebouwen, winkels, bankkan-
toren, sportcomplexen…) geldt trouwens al 
een renovatieverplichting. Elk gebouw dient 
bij verkoop te voldoen aan een reeks energie-
besparende maatregelen en vanaf 2025 komt er 
een apart Energieprestatiecertificaat voor niet-
residentiële gebouwen (EPC-NR). Op onze website 
onder blogberichten vindt u meer informatie over 
de energie-maatregelen in de niet-residentiële 
vastgoedsector.

Steun via de nieuwe Vlaamse Verbouwpremie

Vandaag kunt u de Vlaamse renovatiepremie aanvragen 
én een aparte energiepremie van Fluvius, de Vlaamse 
distributienetbeheerder van elektriciteit en aardgas. 
Vanaf 1 juli worden deze premies gebundeld in 1 nieuwe 
formule “Mijn Verbouwpremie”. Vanaf oktober zal de 
aanvraag online kunnen via www.vlaanderen.be. 

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-
energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belasting-
voordelen/mijn-verbouwpremie

De Verbouwpremie kan aangevraagd worden door zowel 
particulieren als bedrijven, en geldt voor woningen, 
appartementen en alle andere gebouwen in het 
Vlaamse Gewest. 

Minimaal energieprestatieniveau voor elke woning

Elke woning in Vlaanderen zal dienen te voldoen aan een 
minimaal niveau van energieprestatie. Dit energielabel (of 
Energieprestatiecertificaat – EPC) wordt aangeduid met 
een letter en geeft aan hoe energiezuinig de woning is.

Het einddoel is dat elke woning na verloop van tijd een 
A-label behaalt. Hiervoor heeft de Vlaamse regering een 
tijdslijn vooropgesteld.

Renovatieplicht bij aankoop 

Vanaf 2023 komt er een renovatieverplichting. Wie een 
huis koopt, zal binnen de 5 jaar na de aankoop dienen 
te voldoen aan het minimaal energieprestatieniveau. 
Het minimaal te behalen niveau na 5 jaar is energie-
label D. 

U koopt in 2023 een appartement. Dient u verplicht te 
renoveren?

• Een appartement aangekocht in 2023 dient binnen 
de 5 jaar, uiterlijk tegen 2028, een D-label te 
behalen.

• Nog eens 5 jaar later een C-label, uiterlijk tegen 
2035.

• Uiterlijk tegen 2045 een B-label.

• En uiteindelijk een A-label, uiterlijk tegen 2050.

In de praktijk wil dit zeggen dat recente gebouwen en 
gebouwen die de afgelopen jaren al verstandig inves-
teerden in energie-efficiëntie (bv. dubbele beglazing, 
dakisolatie, energievriendelijker verwarmen,…) binnen 
de eerste 10 of 15 jaar geen bijkomende energie-
renovaties meer hoeven te doen. Een appartement dat 
vandaag al een C-label heeft, dient immers pas binnen 
afzienbare tijd zijn B-label te behalen.

En gelukkig hebben de meeste gebouwen in ons beheer 
nu reeds een energieprestatieniveau A of B.

Hogere standaarden voor huurwoningen

Ook voor woningen die verhuurd worden komt er een 
minimaal energieprestatieniveau.

• Vanaf 2025 dient een vrijstaande of half-open 
huurwoning minimaal een F-label te halen. 

• Voor huurappartementen wordt dit energielabel E. 

Het Klimaatplan van de Vlaamse regering heeft als doelstelling om tegen 2030 onze 

CO2 uitstoot met 40% te reduceren (t.o.v. het jaar 2005). Eén van de belangrijke 

pijlers om deze vermindering te realiseren is het energie-efficiënter maken van de 

Vlaamse woningen. Hoe kunnen we dit in Vlaanderen bereiken? We vatten de kracht-

lijnen voor u samen en bekijken de concrete steunmaatregelen die op Vlaams en 

stedelijk niveau voorgesteld worden.

OP NAAR EEN 
DUURZAMER ENERGIEVERBRUIK
IN ONZE WONINGEN   

Renovatieplicht en andere energie-
maatregelen voor residentieel vastgoed

www.03beheer.bewww.03beheer.be
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Eigenaars van een appartement kunnen een premie-
aanvraag indienen als ze energiebesparende werken 
uitvoeren in het eigen appartement (privatieve 
delen). Bij energie-werken aan de gemene delen kan 
de Vereniging van Mede-eigenaars (VME) de premie 
aanvragen. 

Steun via een renteloze energielening 

Als extra ondersteuning kunnen bepaalde kopers 
van residentieel vastgoed (vastgoed bestemd voor 
bewoning: huizen, appartementen, studio’s, kamers…) 
bij de Vlaamse overheid een renteloos renovatie-
krediet aanvragen. Ook een nieuwbouwproject kan 
onder voorwaarden deze energielening aanvragen. Op 
de website www.vlaanderen.be/energielening vindt u 
meer informatie over wie aanspraak kan maken op deze 
lening.

Deze renteloze energielening krijgt vanaf juli de 
naam “Mijn Verbouwlening”. Met deze lening kunnen 
energiebesparende maatregelen (isolatie, hoog–
rendements glas, omschakelen van stookolie naar 
duurzame energie…) gefinancierd worden tot een 
bedrag van 50.000 euro. Voor VME ’s kan dit bedrag 
verhoogd worden met 7.500 euro per wooneenheid in 
het gebouw.

Het Energiehuis maakt u wegwijs

De aanvraag en toekenning van Mijn Verbouwlening 
verloopt via de Energiehuizen. Het Energiehuis is een 
initiatief van de Vlaamse overheid dat u wegwijs maakt 
in de verschillende (steun)maatregelen voor energie-
investeringen en renovatiewerken. Momenteel zijn er 
al 18 Energiehuizen in Vlaanderen. In Antwerpen kunt 
u terecht bij Ecohuis Antwerpen (www.antwerpenvoor-
klimaat.be).

De stad Antwerpen koppelt klimaatbeleid aan een reeks 
eigen steunmaatregelen

De stad Antwerpen voert een ambitieus klimaatbeleid. 
Dit beleid wordt ondersteund door heel wat steunmaat-
regelen voor particulieren, bedrijven, verenigingen en 
ontwikkelaars. 

• Via het Klimaatfonds worden projecten gesub–
sidieerd die bijdragen aan een duurzaam en 
klimaatbestendig Antwerpen. De stad trekt 
hiervoor jaarlijks 200.000 euro uit.

• Ontwikkelaars die investeren in klimaat robuuste  

maatregelen (ontharden, groene daken, 
maat regelen tegen verdroging, hittestress of 
wateroverlast, bevorderen van de biodiversiteit…) 
kunnen een subsidieaanvraag indienen.

• De tijdelijke premie voor isolatie, ramen en nieuwe 
ketel is verlengd. 

• Voor het plaatsen van een zonneboiler in een 
bestaande woning is er een bijkomende premie 
van de stad Antwerpen. 

• Verhuurders kunnen voor het isoleren van daken 
gebruik maken van de isolatiepremie, fiscale 
aftrekbaarheid en een energielening onder 
bepaalde voorwaarden.

• De renovatiecoach van de stad ondersteunt VME’s 
om met experten een Masterplan BENOvatie 
uit te werken. Dit masterplan is een duidelijk 
stappenplan, aangepast aan de specifieke noden 
van het gebouw. De stad ondersteunt met een 
premie. De VME kan tot 50% van de kosten van 
het studiewerk, met een maximum van 7500 euro, 
terugbetaald krijgen.

Op www.antwerpenvoorklimaat.be vindt u een volledig 
overzicht en alle informatie.

Het is duidelijk dat het inzetten op energie-efficiënte 
bewoning in Vlaanderen gepaard zal gaan met heel 
wat extra kosten. De overheden koppelen aan deze 
doelstellingen dan ook de nodige steunmaatregelen.

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT 
VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 
(EPC GD)

Wat is het EPC GD?

Het EPC gemeenschappelijke delen 
geeft de status weer van de energie-
prestatie in de gemeenschappe-
lijke delen (het dak, de buiten-
muren, gangen, traphallen, kelder, 
technische ruimtes, collectieve 
verwarming…) van een apparte-
mentsgebouw.

Het EPC GD is 10 jaar geldig en dient 
na verbeteringswerken (isoleren 
van daken en gevels, nieuwe stook-
installatie...) telkens geactualiseerd 
te worden.

Waarom dit nieuwe EPC GD?

Het spreekt voor zich dat om de 
energieprestatie van het hele 
gebouw te verbeteren ook de 
gemeenschappelijke ruimtes 
energie- efficiënt ingericht dienen te 
worden. Niet alleen in het belang 

van het milieu en de stookkosten, 
maar ook om de waarde van het 
gebouw in stand te houden.

Op basis van de aanbevelingen in het 
EPC GD kan de Vereniging van Mede-
eigenaars (VME) een stappenplan 
uitwerken om de energieprestatie 
van het gebouw te verbeteren. 

Fasering

Het EPC gemeenschappelijke delen 
wordt gefaseerd ingevoerd, afhan-
kelijk van de grootte van het appar-
tementsgebouw. Kleinere gebouwen 
krijgen één of twee jaar uitstel.

• Voor gebouwen vanaf 15 
appartementen is een EPC GD 
verplicht vanaf 2022.

• Voor gebouwen met 5 tot max. 
14 appartementen is een EPC 
GD verplicht vanaf 2023.

• Voor gebouwen met 1 tot 4 
appartementen is een EPC GD 
verplicht vanaf 2024.

Zelfs als er in een gebouw geen 
appartementen worden verhuurd 
of verkocht, dient het EPC GD attest 
beschikbaar te zijn.

Uitzondering voor nieuwbouw

Er is een uitzondering gemaakt voor 
nieuwbouwappartementen. Voor 
deze gebouwen is het EPC voor de 
gemeenschappelijke delen pas 10 
jaar na het verkrijgen van de steden-
bouwkundige vergunning verplicht. 
De wetgever voorziet deze uitzon-
dering omdat deze appartementen al 
energievriendelijk werden gebouwd. 
Ze dienden immers te voldoen aan 
de strengere EPB-eisen (Energie-
prestatie en Binnenklimaat).

Controle en sancties

De controles op de aanwezigheid 
van een EPC GD worden uit gevoerd 
door het Vlaams Energie- en 
Klimaatagentschap (VEKA). Als blijkt 
dat er geen EPC GD aanwezig is, 
kan de eigenaar van het gebouw of 
de Vereniging van mede-eigenaars 
(VME) een geldboete opgelegd 
krijgen. Deze boete zou kunnen 
oplopen tot 5000 euro.

In het vorige 03beheer Magazine (juli 2021) kon u al lezen over de invoering van het 

Energieprestatiecertificaat voor de gemeenschappelijke delen (EPC GD). Sinds 2022 

dienen appartementsgebouwen met minstens 15 appartementen te beschikken over 

een dergelijk EPC GD. Binnenkort starten ook daadwerkelijk controles. 
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Waaruit bestaat haar takenpakket?

Sara is verantwoordelijk voor het kantoormanagement. 
Dat gaat van het beheer van kantoormateriaal, over 
praktische zaken zoals de voorraad koffie en papier, tot 
het bewaken van de bedrijfszekerheid van kantoortoe-
stellen zoals de printers, frankeer- en plooimachine en 
de vaste telefonie. 

Verder beheert ze gebouwgebonden data en zorgt 
ze ervoor dat een aantal beheerstaken, zoals het 
verzenden van dagordes en verslagen, op tijd uitgevoerd 
worden. Ook de administratieve ondersteuning van de 
zaakvoerder, de payroll en tijdsregistratie behoren tot 
haar takenpakket. Tenslotte staat ze de syndici bij waar 
nodig, bijvoorbeeld bij het bestellen van het EPC gemene 
delen. 

Hoe ervaart Sara haar job?

“Mijn tijd op kantoor vliegt voorbij”, legt Sara uit. “Elke 
dag is anders”. Sara legt dan ook de nodige flexibiliteit 
aan de dag. Haar werkdagen zijn zorgvuldig gepland 
maar toch dienen zich regelmatig situaties aan waar 
snel gereageerd moet worden. De coronaperiode is daar 
een perfect voorbeeld van: door de wisselende covid-
maatregelen dienden er het ene moment regelingen 
getroffen te worden om de collega’s zoveel mogelijk thuis 
te laten werken en het andere moment was het zaak 
om snel allerlei beschermende items te bestellen om 
veilig kantoorwerk mogelijk te maken. Sara is opgelucht 
dat aan die intense periode eindelijk een einde lijkt te 
komen. 

Sara werkt deeltijds en bewaart een goed evenwicht 
tussen werk en privé. Met twee kinderen, een grote 
tuin en heel wat huisdieren zou ze dat zeker niet anders 
willen. 

Op het werk blijft ze nieuwe dingen bijleren. En dit in een 
positieve werksfeer met fijne collega’s. Sara vindt dan 
ook veel voldoening in haar job. 

Wat vindt ze het moeilijkst aan haar job?

“Deeltijds werken heeft naast voordelen ook nadelen”, 
vertelt Sara. “In drukke periodes kan het wel eens 
een uitdaging zijn om alle werk af te krijgen binnen de 
voorziene tijd.”

Doordat Sara niet werkt op woensdag en vrijdag is het 
soms niet mogelijk om dringende zaken de volgende 
werkdag af te werken. Als er dan bijvoorbeeld iets mis 
gaat bij een leverancier, kan die vertraging wel eens voor 
wat stress zorgen. Gelukkig heeft Sara ondertussen de 
nodige ervaring om hier constructief mee om te gaan. 
Ze houdt steeds het eindresultaat en de goede samen-
werking met klanten en leveranciers voor ogen. 

Sara woont in Nijlen en komt met het openbaar vervoer 
naar kantoor. “Als ik aan het einde van een overvolle 
werkdag een latere trein naar huis neem, dan kijken 
ze daar thuis niet meer van op”, vertelt ze. “Op die 
momenten vind ik het belangrijker om mijn opdracht af 
te werken. Dat komt immers niet alleen mij maar ook het 
werk van mijn collega’s ten goede.”

Voor bepaalde taken, zeker alle taken die te maken hebben 
met personeelsbeleid, is het nodig om zeer gefocust te 
kunnen werken. Bij dit type werk dienen fouten natuurlijk 
absoluut vermeden te worden. Geconcentreerd werken in 
een bedrijvige kantoorruimte is niet altijd even evident. 
Deze taken voert Sara dus zoveel mogelijk uit tijdens 
rustige momenten, bijvoorbeeld tijdens de middaguren 
wanneer het kantoor niet bereikbaar is. 

Welke doelen streeft ze na? 

Sara wil in de eerste plaats haar opdrachten correct 
uitvoeren. Nauwkeurig en grondig te werk gaan, dat 
is belangrijk voor haar. Als zij haar organiserende en 
administratieve taken efficiënt uitvoert, draait alles 
soepel achter de schermen van 03beheer. Zoals ze zelf 
zegt: “Door mijn job zo goed en volledig mogelijk in 
te vullen, kan ik de werking van het hele team onder-
steunen. Daarin wil ik dan ook 100% betrouwbaar zijn.”  

Medewerker in de kijker

Sara is nu bijna 8 jaar secretaresse bij 03beheer. Voorheen werkte ze als administratief 

bediende voor een grote multinational in de voedingssector. Ze heeft een diploma 

vertaler Engels/Frans op zak. Tijdens haar eerste maanden bij 03beheer leerde ze snel 

veel bij over de vastgoedsector en het reilen en zeilen van het syndicusbeheer. De directe, 

snellere manier van handelen binnen een KMO beviel haar meteen. 

SARA management assistant
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De jaarlijkse afrekening vertelt meer dan de maande-
lijkse provisie

Veel kandidaat-kopers willen terecht graag weten wat 
de maandelijkse kosten verbonden aan de vereniging 
van mede-eigenaars zijn. Pin u echter niet vast op die 
maandelijkse provisies. Belangrijker is de effectieve 
jaarlijkse afrekening.

Het is namelijk mogelijk dat de opgevraagde provisies 
onvoldoende zijn om de kosten te dekken. Zo zou u 
een hoge afrekening op het einde van het jaar riskeren. 
Daarom bezorgt de syndicus aan de informatieplichtige 
ook de periodieke afrekeningen van de lasten van de 
afgelopen twee jaar. Deze laatste zal u, als kandidaat-
koper, deze periodieke afrekeningen bezorgen.

Aan de hand van de periodieke afrekeningen kan u als 
kandidaat-koper nagaan welke kosten precies gemaakt 

werden in die laatste twee jaar en of deze weerkerend 
dan wel uitzonderlijk waren.

Hoeveel bedraagt het reservekapitaal?

Het is als toekomstig koper belangrijk om te weten 
hoeveel het reservekapitaal bedraagt. Het aanleggen 
van een reservekapitaal is sinds de wet van 18 juni 2018 
naar de toekomst toe verplicht (bij nieuwbouw vanaf 
vijf jaar na datum van de voorlopige oplevering van 
de gemeenschappelijke delen van het gebouw). Enkel 
indien de vereniging van mede-eigenaars hier met een 
vier vijfde meerderheid van afstapt, zal dit reserve-
kapitaal niet worden aangelegd.

Hou hier vooral rekening mee wanneer u van plan bent 
om een appartement in een oud gebouw te kopen. 
Zonder dat reservekapitaal of een te beperkt reserve-
kapitaal zou u wel eens hoge sommen dienen te betalen 
wanneer er renovatiewerken op til zijn

Wat is de verdeelsleutel voor de algemene kosten?

U kan uit de afrekening ook afleiden welk deel van de 
algemene kosten door een mede-eigenaar betaald 
dient te worden. Dat kan gebaseerd zijn op het aantal 
aandelen, maar soms ook op afwijkende verdeel-
sleutels.

Zo betaalt de eigenaar van een gelijkvloers appartement 
bijvoorbeeld meestal niet mee voor het onderhoud van 
de lift. Staat er een renovatie van de lift gepland, is dat 
voor u als kandidaat-koper zeer belangrijk om te weten. 
De (afwijkende) verdeelsleutels kan U terugvinden in de 
statuten van de vereniging van mede-eigenaars.

 Lees de notulen na

Ook in de notulen staat heel wat informatie voor de 
potentiële koper. De syndicus bezorgt aan de informatie-
plichtige de notulen van de algemene vergadering van 
de afgelopen drie jaar. De informatieplichtige zal deze 
informatie vervolgens ter beschikking stellen van de 
kandidaat-koper.

Geplande renovaties

Als er geen of onvoldoende reservekapitaal is voor 
bepaalde renovaties waarover al dan niet een beslissing 
is genomen, is het aangewezen dat u als kandidaat-
koper een extra budget voorziet tot dekking van deze 
mogelijke bijkomende kosten. 

Aanslepende problemen

Als een bepaald punt jaarlijks terugkomt op de 
Algemene vergadering kan dit wijzen op een aanslepend 
en moeilijk oplosbaar probleem. Dat kan bijvoorbeeld 
gaan over een geschil met een aanpalend apparte-
mentsgebouw, om grondwater-problemen in de kelder 
of andere technische en juridische problemen. In zo 
‘n geval kan u zich grondig laten informeren door de 
syndicus of de verkoper.

Vraag volmacht van de verkoper

Het is aan te raden om als toekomstig eigenaar een 
volmacht te verkrijgen voor het bijwonen van algemene 
vergaderingen die plaats vinden tussen de onder-
tekening van het compromis en de authentieke akte. 
Dit kunt u met de verkoper overeen komen. U kan op 
die vergaderingen meteen mee beslissen over wat 
belangrijk is voor u als toekomstig eigenaar en u een 
beeld vormen van de financiële impact ervan. 

Samengevat

Bekijk niet enkel de maandelijkse provisie, maar 
ook de effectieve jaarlijkse afrekening, hoeveel 
reservekapitaal werd opgebouwd en welke verdeel-
sleutels van toepassing zijn. Ga in de notulen na 
welke renovaties er eventueel op komst zijn en 
of er bepaalde aanslepende problemen zijn. Bij 
onduidelijkheden kan u steeds uitleg vragen aan 
de syndicus of de verkoper.

Hebt u een appartement op het oog? Zorg dat u als kandidaat-koper over alle nodige 

informatie beschikt. Die krijgt u van de verkoper, de eventueel tussenkomende 

vastgoedmakelaar of de instrumenterende notaris (hierna de “informatieplichtige”). 

U kunt ook altijd rekenen op de syndicus. Zo kunt u goed geïnformeerd tot de 

aankoop overgaan, en zonder verrassingen genieten van uw nieuwe woonst.

APPARTEMENT KOPEN: 
Wat moet u zeker vragen?

Deze uitgave is een gemeenschappelijk initiatief van:

DIRK WEBER
Sloten • Veiligheid • Security

0475 44 67 29

Tip: is er een groot reservekapitaal opgebouwd, dan 
weet u dat u voor toekomstige renovatie werken in het 
gebouw minder zal moeten bijdragen.
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elke toekomstige prijsdaling te profi-
teren.

Het raamakkoord van 03beheer 
met Engie voorziet een variabele 
prijs. Dit contract loopt nog tot eind 
2022. Daarna worden nieuwe prijzen 
onderhandeld. 

Het is duidelijk dat de energie-
markt op dit moment nog uiterst 
onvoorspelbaar en volatiel is. Een 
prijsdaling lijkt niet voor morgen. 
Er werd gehoopt op een kentering 
na de winter. Consumenten met 
variabele contracten zouden dan 
hopelijk opnieuw profiteren van een 
prijsdaling. Maar ondertussen is de 
oorlog tussen Rusland en Oekraïne 
al enige tijd aan de gang en hebben 
de gasprijzen zich min of meer gesta-
biliseerd rond de 110 euro per MWh. 
Rusland blijft gas leveren omdat 
het land de inkomsten broodnodig 
heeft nu er een streng internationaal 
sanctiepakket opgelegd is. Europa 
op haar beurt is nog sterk afhan-
kelijk van Russisch gas. 

Voorlopig is het nog steeds zeer 
moeilijk om goede voorspellingen 
te maken. Heel veel factoren spelen 

een rol: het verder verloop van de 
oorlog, versnelde transitie naar 
CO2-vrije brandstof, de houding van 
de Europese landen inzake import 
van gas uit Rusland, het energie-
aanbod van andere landen... 
Iedereen hoopt op een prijsdaling in 
de nabije toekomst. Het staat echter 
vast dat de prijzen niet opnieuw 
naar het niveau van de eerste helft 
van 2021 zullen dalen.

Wat doet 03beheer?

Door de forse prijsstijgingen van 
gas, stookolie en elektriciteit is 
het belangrijk dat de gebouwen in 
voldoende provisies voorzien. Als 
syndicus zal 03beheer anticiperen 
op forse prijsstijgingen en extra 
provisies opvragen anders dreigen 
de VME ‘s in financiële problemen 
terecht te komen. 

Op elke algemene vergadering 
presenteert 03beheer de begroting. 
Voor gas en/of elektriciteit zal het 
begrootte bedrag minstens 3 tot 4 
maal hoger liggen dan het bedrag 
van vorig jaar. 03beheer houdt de 
vinger aan de pols indien er tekorten 
dreigen. In het slechtste geval volgt 

er per kwartaal een bijsturing van 
de begroting en de opgevraagde 
provisies.

03beheer doet wat nodig is om 
de financiële situatie van haar 
gebouwen gezond te houden. Als 
syndicus zorgen we ervoor dat alle 
facturen betaald kunnen worden 
en dat er geen verwijlinteresten, 
boetes en andere kosten aan de VME 
kunnen worden aangerekend. 

We begrijpen dat deze extra kosten 
voor vele mede-eigenaars een zware 
financiële inspanning vergen. Zeker 
in gebouwen met een collectief 
verwarmingssysteem zal de prijs-
stijging sterk doorwegen op de 
jaarbegroting en op de voorschotten. 

Gezien de internationale context 
is hier spijtig genoeg weinig aan te 
verhelpen. We roepen alle eigenaars 
op om sowieso zuinig om te springen 
met energie. De huidige situatie 
kan ook een aanmoediging voor de 
VME betekenen om te investeren 
in bij komende energiebesparende 
maatregelen. 

Van historisch lage prijzen naar 
recordhoogte

Tijdens de eerste corona-lockdown 
in 2020 kenden we historisch lage 
energietarieven. Vandaag bereiken 
de prijzen recordhoogtes. Niemand 
kon voorspellen dat de prijs zo snel 
en in deze mate zou stijgen. Toen 
de eerste tekenen aan de wand 
verschenen, sprak onder andere 
Test-Aankoop van een “perfecte 
storm”. Dat wil zeggen dat verschil-
lende factoren op hetzelfde moment 
samenkomen.

Waarom zijn de prijzen van aardgas 
en elektriciteit zo snel gestegen?

De economische heropleving na 
de eerste loodzware impact van de 
coronacrisis speelt een rol. Tijdens 
de eerste coronagolf werden we 
geconfronteerd met lockdowns, 
economische stilstand, bedrijven 
en sectoren die verplicht moesten 
sluiten. De vraag naar energie 
daalde en de prijzen dus ook. Na de 
lockdowns diende de industrie de 
verloren tijd in te halen en was er 
plots massale vraag naar energie. 

Op de achtergrond werd inmiddels de 
politieke spanning tussen Rusland 
en Oekraïne verder opgevoerd wat 
zorgde voor inter nationale zenuw-
achtigheid: de NAVO zette druk en 
Rusland was niet erg happig om 
de Europese gasstocks snel aan te 
vullen. 

In de koudste periode van het 
jaar viel Rusland Oekraïne binnen 
wat de internationale spanning 
nog meer deed stijgen. Inmiddels 
heeft Duitsland de plannen voor de 
Nordstream II, de tweede aanvoer-
leiding van gas vanuit Rusland, 
opgeborgen. 

Het samenspel van deze factoren 

zorgt er vandaag voor dat de prijzen 
ongeveer vijf maal zo duur zijn als in 
dezelfde periode vorig jaar. 

Wat doen de energieleveranciers?

Het spreekt voor zich dat energie-
leveranciers in de periode na de 
eerste coronagolf geen contracten 
met vaste tarieven meer aanboden. 
De prijzen stonden historisch laag 
en de natuurlijke economische 
heropleving na de periode van 
lockdowns zou onvermijdelijk voor 
prijsstijgingen zorgen: als de vraag 
opnieuw stijgt, stijgt de prijs mee.

Vandaag zien we dat de leveran-
ciers die zich niet of onvoldoende 
indekten tegen deze prijs stijgingen 
het moeilijk krijgen om het hoofd 
boven water te houden. Onder-
tussen gingen al minstens 3 energie-
leveranciers failliet omwille van de 
uitzonderlijke prijsevoluties in de 
energiemarkt. 

Wat met de lopende energiecon-
tracten?

Voor wie vandaag een nieuw energie-
contract zoekt is een vast tarief ook 
niet de aangewezen oplossing. Nu 
de prijzen op ongekende hoogtes 
staan, geeft een variabel tarief nog 
de mogelijkheid om meteen van 

De berichtgeving rond de Europese energiemarkt en het stijgen van de prijzen 

beheerst  al enige tijd het nieuws. De prijs van aardgas en elektriciteit is op korte tijd 

enorm gestegen. Hoe komt dit? Vanwaar komt deze onvoorspelbare forse stijging? 

En wat met de lopende energiecontracten en wat kan 03beheer als syndicus doen 

om haar gebouwen financieel gezond te houden? 

STIJGING VAN DE ENERGIEPRIJZEN     
Hoe houden de gebouwen 
financieel het hoofd boven water?
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Herstellingen voor de verhuurder 

Alle andere herstellingen die nodig zijn voor een 
normaal gebruik van het verhuurde goed zijn ten laste 
van de verhuurder. Deze herstellingen worden de ‘grote 
huurherstellingen‘ genoemd.

Als het defect te wijten is aan overmacht of slijtage is 
de herstelling ten laste van de verhuurder, ongeacht de 
aard van de herstelling. 

Uitzonderingen

Enkel in huurovereenkomsten mbt de hoofdverblijf-
plaats van de huurder die afgesloten werden voor 18 
mei 2007 was een afwijkende clausule rechtsgeldig. 
In bepaalde huurovereenkomsten van professionele 
verhuur of handelshuur kan vandaag ook nog afgeweken 
worden van dit principe. Gelet op de complexiteit van 
de materie is het aangewezen om bij een jurist te infor-
meren over de geldigheid van een dergelijke clausule. 

Verschillen per gewest

De huurwetgeving is regionale materie. De lijst van 
de herstellingen ten laste van huurder of verhuurder 
verschilt in ons land dus ook per gewest.

Onroerend goed voor bewoning in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest

De Brusselse regering heeft een niet-limitatieve lijst 
opgesteld met de belangrijkste verplichtingen rond 
herstellingen en onderhoud. Deze is bindend voor de 
huurder en de verhuurder.

Deze lijst is van toepassing op alle huurcontracten die 
betrekking hebben op een woning (met uitzondering 
van toeristische logies) en is vastgelegd in het besluit 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 
november 2017 “tot invoering van een niet-limitatieve 
lijst van herstellingen en onderhoudswerken die, 
op dwingende wijze, ten laste van de huurder of op 
dwingende wijze, ten laste van de verhuurder zijn en die 
vermeld zijn in artikel 223 van de Wooncode”. 

Onroerend goed voor bewoning in het Waals Gewest

De Waalse regering heeft eveneens een niet-limitatieve 
lijst van huurherstellingen opgesteld met daarin de 
belangrijkste verplichtingen rond herstellingen en 
onderhoud ten laste van de huurder of verhuurder.

De lijst is vastgelegd in het besluit van de Waalse 
Regering van 28 juni 2018 “tot vaststelling van de 
bijlagen voor elk type huurovereenkomsten, de lijst 

van de energiebesparende werken en de lijst van 
rechts personen die gemachtigd zijn om de glijdende 
huurovereenkomst toe te passen in uitvoering van 
het decreet van 15 maart 2018 betreffende de woning-
huurovereenkomst”. Deze lijst is bindend in geval van 
huurcontracten met betrekking tot het goed dat de 
huurder bestemd heeft als hoofdverblijfplaats.

Het Waalse Woninghuurdecreet is niet enkel van 
toepassing op nieuwe woninghuurcontracten gesloten 
vanaf 1 september 2018 (datum van inwerkingtreding), 
doch in grote mate ook op lopende huurcontracten. 

Onroerend goed voor bewoning in het Vlaams gewest.

Voor onroerende goederen in het Vlaams Gewest 
moet een onderscheid gemaakt worden tussen 
huur contracten gesloten vóór en vanaf 1 januari 2019. 
Op de (schriftelijke) huurcontracten van vóór deze 
datum blijven de huidige bepalingen van gemeen recht 
voorzien in het Burgerlijk Wetboek en de bepalingen van 
de Woninghuurwet van 20 februari 1991 van toepassing. 
Op de andere huurcontracten zal het nieuwe Vlaamse 
Huurdecreet van toepassing zijn.

De Vlaamse regering heeft een lijst opgesteld van kleine 
herstellingen waarvoor de huurder in principe instaat. 
Alles wat daar niet onder valt, moet toebedeeld worden 
aan de huurder of de verhuurder volgens het algemene 
verdelingsprincipe, zoals vermeld in artikel 26 van het 
Vlaams Woninghuurdecreet. Contractuele afwijkingen 
van de lijst zijn toegestaan voor zover zij in het voordeel 
van de huurder zijn.

Het artikel 26 vermeldt: “De huurder is verantwoor-
delijk voor de kleine herstellingen. Daarnaast moet de 
huurder instaan voor enerzijds de herstellingen die 
nodig zijn door een gebruik in strijd met de bestemming 
of met een gebruik als een goede huisvader en ander-
zijds voor de herstellingen die nodig zijn door een 
tekortkoming aan zijn meldingsplicht bedoeld in artikel 
28, §2, tenzij hij aantoont dat de verhuurder zonder 
melding tijdig kennis had van de nodige herstellingen. 
Herstellingen die alleen nodig zijn door ouderdom of 
overmacht, zijn echter ten laste van de verhuurder. De 
Vlaamse Regering stelt een lijst vast van kleine herstel-
lingen, die in elk geval als kleine herstellingen moeten 
worden beschouwd. De partijen kunnen overeenkomen 
om de herstellingsplicht van de huurder, vermeld in het 
eerste lid, te beperken of uit te sluiten.”

Meer duidelijkheid 

Partijen hadden het vroeger vaak moeilijk om uit te 
klaren welke herstellingen ten laste zijn van de huurder 
en welke de verhuurder op zijn kosten dient uit te 
voeren.

Het Burgerlijk Wetboek voorzag onder de hoofding 
“Algemene bepalingen betreffende de huur van 
onroerende goederen” algemene principes en enkele 
voorbeelden. De wetgever was heel zuinig met 
voorbeelden. Bovendien waren de meeste verouderd en 
beantwoordden ze niet aan de hedendaagse inrichting 
van gebouwen. Daarom werd vaak geoordeeld op grond 
van de gebruiken en de rechtspraak.

De nieuwe regelgeving in het kader van de regiona-
lisering van de huurwetgeving schept meer duidelijk heid 
voor de huurder en verhuurder.

 Welke herstellingen ten laste van de huurder?

Deze herstellingen gebeuren normaal altijd op kosten 
van de huurder:

• de kleine huurherstellingen of onderhouds-
herstellingen

• defecten of schade veroorzaakt door een gebrek 
aan onderhoud dat de huurder had moeten 
uitvoeren

• schade die de huurder had kunnen voorkomen of 
beperken door de verhuurder tijdig te verwittigen

• beschadigingen of verliezen die de huurder zelf 
heeft veroorzaakt. Ook schade door toedoen van 
zijn huisgenoten of onderhuurders zal hersteld 
worden op kosten van de huurder.

 

Wie gaat voor deze herstelling betalen? De huurder of de verhuurder? 

Als u een woning huurt of verhuurt, dan is deze vraag u niet onbekend. 

Het is niet altijd even eenvoudig om te weten wie verantwoordelijk is. 

Er zijn herstellingen ten gevolge van schade, periodiek onderhoud aan toestellen, 

schade door overmacht, schade door slijtage. De laatste jaren zijn de regionale 

huurwetten gelukkig duidelijker geworden.

WELKE HERSTELLINGEN ZIJN 
VOOR DE (VER)HUURDER?
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Het reglement van interne orde

Dit reglement is een onderhandse akte, verplicht sinds 
begin 2019, die het volgende vermeldt:

• de regels betreffende het bijeenroepen van de 
Algemene vergadering

• de werking en bevoegdheden van de Algemene 
vergadering

• de wijze van benoeming en de bevoegdheden van 
de syndicus

• de duur van het mandaat van de syndicus

• de periode waarin de jaarlijkse vergadering van de 
Vereniging van mede-eigenaars plaats vindt

• bepalingen i.v.m. het samenleven en de rust in een 
gebouw

• het uitzicht van het gebouw

• de hygiëne, verhuizing enz.

Bij het aangaan van de huurovereenkomst is het de 
verhuurder die de huurder op de hoogte dient te  
brengen van het bestaan van het reglement van interne 
orde.  

De beslissingen van de Algemene vergadering

De verhuurder dient de huurder ook te melden dat 
er een register bestaat waarin de beslissingen van 
de algemene vergadering worden opgetekend. De 

verhuurder is met andere woorden als enige verant-
woordelijk voor eventuele aangerichte schade die te 
wijten valt aan gebrek aan kennis van de huurder.

De syndicus is dan weer verantwoordelijk voor het tijdig 
verzenden van de notulen van de algemene vergadering 
naar elke titularis van een zakelijk recht die stemrecht 
heeft op de algemene vergadering en de eventueel 
andere, betrokken,  syndici.

In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een 
privatieve kavel, dient de belanghebbende immers 
een lasthebber toe te wijzen die zal deelnemen aan 
de algemene vergadering. Dit geldt ook wanneer de 
eigendom van een privatieve kavel belast is met een 
recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of 
bewoning.

Zo kan een cascade ontstaan. 

• De syndicus is verantwoordelijk voor de kennis-
geving aan de eigenaar/zakelijk gerechtigde die 
stemrecht heeft op de algemene vergadering. 

• Deze laatste moet de beslissing meedelen aan de 
zakelijk gerechtigde die geen stemrecht heeft op 
de algemene vergadering of aan een persoonlijk 
gerechtigde op een kavel zoals bv de huurder.

Het is dus de verhuurder die de notulen van de 
algemene vergadering ontvangt. Hij dient ervoor te 
zorgen dat deze binnen de 30 dagen na ontvangst per 
aangetekende zending bij de huurder terecht komen.

Kennisgeving aan de syndicus

Alle mede-eigenaars zijn volgens het Burgerlijk Wetboek 
verplicht om wijzigingen in het persoonlijk (bv. huur) 
of zakelijk (bv. vruchtgebruik, erfpacht, opstalrecht) 
statuut van het pand mee te delen aan de syndicus. 
Ook moet die van elke verandering in de verhuur op de 
hoogte gebracht worden.

Als eigenaar-verhuurder dient u de syndicus dus mee te 
delen dat u verhuurt, aan wie u verhuurt en wanneer er 
een andere huurder komt wonen.

Welke informatie dient uw huurder te krijgen?

Er zijn drie zaken die elke huurder dient na te leven. Dat 
staat zo in het Burgerlijk Wetboek. De huurder heeft dus 
zeker inzage nodig in deze documenten:

• De statuten

• Het reglement van interne orde

• De beslissingen van de Algemene vergadering

De statuten 

De statuten zijn twee notariële aktes: de basisakte en 
het reglement van mede-eigendom. Deze aktes worden 
overgeschreven op het bevoegde kantoor van Algemene 
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, het 
vroegere hypotheekkantoor. Deze overschrijving maakt 
de statuten kenbaar en bindend voor de huurder.

• De eerste akte, de basisakte, bevat de beschrijving 
van het onroerend goed en de bepaling van het 
aandeel in de gemene delen verbonden aan elk 
privatief kavel.

• De tweede akte omvat het reglement van mede-
eigendom met daarin 

• de beschrijving van zijn rechten en plichten 
i.v.m. de privatieve en gemeenschappelijke 
gedeelte

• de (met redenen omklede) criteria en bereke-
ningswijze van de verdeling van de lasten

De huurder maakt daaruit onder andere op of hij een 
beroep mag uitoefenen in het gehuurde pand en in 
welke mate hij tussenkomt in de gemeenschappelijke 
lasten. Daarom is het belangrijk dat de huurder op 
de hoogte is van waar hij de statuten kan inkijken. Zo 
neemt hij ook kennis van het aantal aandelen in de 
mede-eigendom (die moeten verplicht vermeld worden). 
In de huur overeenkomst dient de berekeningswijze van 
de kosten en lasten en de verrichte verdeling genoteerd 
te worden, tenzij het om forfaitaire bedragen gaat.

U bent eigenaar van een appartement en wilt dit verhuren? Zorg ervoor dat uw 

huurder op de hoogte is van alle nodige informatie. Ook naar de syndicus toe hebt u 

een informatieplicht. We zetten de specifieke verplichtingen voor u op een rijtje.

VERPLICHTINGEN ALS 
MEDE-EIGENAAR-VERHUURDER
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Ieder zijn laadpaal

Eigenaars van een modern appartement in de stad 
verwachten comfort. Daar hoort ook gemakkelijke 
toegang tot een laadpaal bij. Niemand wil na een zware 
werkdag nog op zoek gaan naar een vrije laadpaal 
ergens langs de openbare weg. Men wenst een laadpaal 
op de eigen staanplaats aan het appartement.

In de praktijk niet zo eenvoudig

Om een eigen laadpaal te plaatsen zou een mede-
eigenaar zelf kabels kunnen aanleggen van de privé-
meter tot aan de staanplaats. De wet op de mede-
eigendom staat dit onder bepaalde voorwaarden toe. In 
de praktijk is dat echter niet zo eenvoudig.

• De kosten lopen hoog op. Meestal zijn er tientallen 
meters kabel nodig. Kabels passeren vaak ook 
brandwerende compartimenten die achteraf 
opnieuw correct moeten worden afgedicht.

• Netwerkbeheerders zijn niet altijd bereid om een 
meter te verzwaren voor plaatsing van een indivi-
duele laadpaal.

• Als een laadpaal samen met huishoud toestellen 
zoals fornuizen, ovens of droogkasten werkt, 
kunnen de piekvermogens hoog zijn. Bij een 
slimme meter kan de vaste kost bij zulke 
piekwaarden erg hoog oplopen. 

• Vele VME ’s zijn bezorgd over een kluwen van 
leidingen. Bij problemen (brand, kortsluiting, 
storingen op datakabels…) is het vaak erg moeilijk 
om een schuldige aan te duiden. Bij gebrek aan 
bewijs draait de ganse VME dan op voor bepaalde 
kosten.

• Van zodra in een gebouw meerdere individuele 
laadpalen werden geplaatst dreigt het beschikbare 
vermogen voor bijkomende laadpalen opgebruikt 
te zijn en vallen andere mede-eigenaars die een 
laadpaal wensen te plaatsen uit de boot.

De syndicus zoekt antwoorden

Om dit alles te voorkomen raadt 03beheer de door haar 
beheerde VME ‘s aan om zelf te voorzien in een degelijke, 
‘future-proof’ basisinfrastructuur en de noodzakelijke, 
bijkomende brandpreventiemaatregelen die door de 
Steden en de Gemeenten (zullen) worden opgelegd (en 
wellicht nog zullen worden uitgebreid).

Bedrijven zoals Pluginvest, Stroohm, Blue Corner etc… 
bieden heel goede oplossingen aan voor collectieve 
laadsystemen.

Er dient dan voorzien te worden in een nieuwe, 
bij komende gemeenschappelijke elektriciteitsmeter 
waarop zij een vlakbandkabel aansluiten. De vlakband-
kabel biedt de mogelijkheid om met een laag vermogen 
een optimaal laadvermogen te creëren. Deze wordt 
over de volledige omtrek van de garage geplaatst en ter 
hoogte van elke parking kan elke mede-eigenaar dan 
een privatief laadpunt aansluiten. Bijkomend zullen 
ze naast een internetaansluiting, een basisstation met 
load-balancing systeem voorzien. Een LBS zorgt ervoor 
dat het beschikbare vermogen zo optimaal mogelijk 
wordt verdeeld en benut door de aanwezige afnemers.

03beheer probeert dus binnen de mate van het 
mogelijke antwoord te bieden op de vragen van mede-
eigenaars en VME ’s maar ondervindt hier wel bepaalde 
moeilijkheden. 

De technologie van elektrische wagens en laadpalen is 
relatief nieuw en kent momenteel een enorme expansie. 
Veel leveranciers en installateurs zijn over bevraagd. 
Hierdoor is het moeilijk om op korte termijn offertes 
te krijgen voor een gemeenschappelijke laadinfra-
structuur . Als syndicus vragen we in het belang van 
de mededinging over het algemeen meerdere offertes 
op. Terwijl het in deze dossiers al moeilijk genoeg is 
om één volledig afgewerkte offerte te bekomen. Veel 
aanbieders rekenen ook een studiekost aan voor de 
opmaak van een offerte. 

Aanbieders schrikken soms ook terug voor de 
complexiteit van een VME als klant. Het is zo dat binnen 
een VME beslissingen niet snel van de ene op de andere 
dag genomen kunnen worden. Een aanbieder dient ook 
rekening te houden met meerdere aanspreekpunten. 
De gemeenschappelijke infrastructuur staat immers 
los van de privatieve laadpalen waardoor er contracten 
met mede-eigenaars én met VME ’s dienen afgesloten 
te worden. Sommige aanbieders met een overvol order-
boekje kiezen dan vaak voor de eenvoudigste weg en 
geven de voorkeur aan particuliere gebouwen, bedrijven 
en investeerders. 

Nog geen specifieke wetgeving

Vragen rond brandveiligheid van laadpalen zijn 
voorlopig moeilijk te beantwoorden, bij gebrek aan 

Op elke algemene vergadering horen we vandaag de vraag naar de installatie van 

laadpalen. De elektrificatie van het wagenpark zit in een stroomversnelling:  

als bedrijfs wagen zijn in de toekomst enkel elektrische wagens nog fiscaal  

interessant , en met de stijgende brandstofprijzen zijn ook meer en meer 

particulieren  geneigd om de stap te zetten naar een elektrische wagen. 

Elke VME zoekt samen met de syndicus naar een toekomstbestendig antwoord 

op de vraag naar laadpalen. Er zijn echter nog wel wat obstakels te overwinnen 

en vragen te beantwoorden.

GEMEENSCHAPPELIJKE 
LAADINFRASTRUCTUUR IN DE PARKING 
VAN DE VME.      

WIE EERST?
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specifieke wetgeving. De voorschriften worden bepaald 
door de lokale overheden (steden en gemeenten) en 
brandweerkorpsen. 

Antwerpen kent bijvoorbeeld nog geen verplichte regel-
geving, enkel een advies: de stad raadt aan om in de 
onmiddellijke omgeving van de centrale bedieningspost 
of in de hoofdingang van de parking een schakelaar te 
voorzien die de voeding van ieder laadstation/laadpaal 
voor elektrische voertuigen kan uitschakelen. De 
brandweer raadt bijkomend af om in overdekte parkings 
snellaadpalen/ snellaadstations (DC) te voorzien. 

Gezien de snelle opmars van elektrische wagens 
mogen we verwachten dat er in de nabije toekomst 
bijkomende regelgeving zal komen. Dat is zeker nodig. 
Veel eigenaars vrezen dat er een verbod zal komen op 
laadpalen in ondergrondse parkings. Met een overheid 
die er in de steden alles aan doet om de wagen 
zoveel mogelijk uit het straatbeeld te bannen, lijkt de 

beslissing om alle wagens opnieuw op straat te laten 
opladen op het eerste zicht contradictorisch. Niettemin 
is die vrees de belangrijkste reden voor veel VME’s om 
de beslissing rond laadpalen uit te stellen. 

Alle mede-eigenaars aan boord?

Veel eigenaars dringen bij de VME aan op een snelle 
aanpassing van de infrastructuur. Zij wensen comfort 
voor hun elektrische wagen en willen zo snel mogelijk 
een future-proof oplossing voor hun vastgoed-inves-
tering.

Andere eigenaars zijn helemaal nog niet geïnteresseerd  
in de aankoop van een elektrische wagen. Zij 
beschouwen elke extra investering in basisinfra-
structuur als nutteloos.

In de praktijk stellen we vast dat het in de meeste 
gebouwen zeer moeilijk is om de twee derde 
meerderheid te halen die nodig is om deze werken goed 
te keuren. In sommige nieuwbouwprojecten met een 
mix van jonge mede-eigenaars en investeerders zien we 
dat dit wel vlot lukt.

Op wetgevend niveau wordt er blijkbaar wel aan 
gedacht om voor dit type van “groene investeringen”  
een meerderheidsvereiste van + 50 % te voorzien  zoals 
ook het geval is voor wettelijk verplichte werken.

De evolutie naar een elektrisch wagenpark is alleszins 
ingezet. Elk gebouw dat op termijn een zeker comfort-
niveau wil behouden zal op een bepaald moment de 
investering in laadinfrastructuur moeten doen. 

Collectief laadpalensysteem: hoe verrekenen naar elke mede-eigenaar?

• De energieleverancier factureert het gemeten verbruik van de nieuwe meter aan de VME. De nieuwe 
meter wordt exclusief gebruikt voor de laadpalengrid. 

• De laadpaalbeheerder, de firma die de laadpalengrid plaatst en het systeem beheert, factureert aan 
elke mede-eigenaar het eigen opgemeten verbruik (gemeten aan de laadpaal van elke mede-eigenaar).

• De laadpaalbeheerder stort elke maand het bedrag van het verbruik terug aan de VME. De VME bepaalt 
het eenheidstarief. Dit tarief zal altijd hoger zijn dan het aangerekende markttarief om te vermijden dat 
de VME meer aan de energieleverancier zou betalen dan ze ontvangen heeft van de individuele mede-
eigenaars. Het is erg belangrijk dat de syndicus nauw overlegt met de energieleverancier over dit tarief. 
Er mogen immers geen tekorten ontstaan. 

• Het is op deze manier de bedoeling dat er elk jaar een overschot in de afrekening zit. Dit bedrag is ten 
gunste van alle mede-eigenaars die bijgedragen hebben aan de basisinfrastructuur.

Verboden stookolieketels te plaatsen in nieuwbouw

Bij een nieuwbouwproject is het vanaf 1 januari 2022 
niet meer toegelaten om te kiezen voor een stook-
olieketel. Ook als u een bestaande woning grondig 
renoveert (ingrijpende energetische renovatie – IER) 
geldt dit verbod. En belangrijk, er zijn geen uitzonde-
ringen op dit verbod. Ook als u bijvoorbeeld in uw straat 
niet kunt aansluiten op aardgas mag u niet meer kiezen 
voor stookolie. U dient voor uw nieuwbouw een ander 
duurzaam energie-alternatief te voorzien. Denk aan 
een warmtepomp, pelletketel, zonneboiler of zonne-
panelen. 

Mag u een bestaande mazoutketel nog vervangen in 
2022?

De vraag die hier meespeelt is: “Kunt u eenvoudig 
overschakelen op aardgas of niet?”. Is uw bestaande 
stookolieketel aan vervanging toe, dan is omschakelen 
naar aardgas het eerste alternatief.

• Als u de mogelijkheid hebt om aan te sluiten op 
aardgas, is het vanaf 1 januari 2022 niet meer 
toegelaten om een bestaande stookolieketel 
te vervangen door een nieuwe. Kleine herstel-
lingen uitvoeren aan een defecte ketel mag wel. 

• Als er voor uw woning geen mogelijkheid is 
voor een aardgas-aansluiting, dan mag u een 
bestaande stookolieketel wél nog vervangen. In 
Vlaanderen mogen fabrikanten tot 2035 stookolie-
ketels verkopen. 

Kunt u een boete krijgen als u in 2022 blijft verwarmen 
met stookolie?

Als u vandaag met stookolie verwarmt kunt u dat blijven 
doen. Vanaf 1 januari 2022 dient u wel rekening te 
houden met de nieuwe regels.

Wie de regels niet naleeft en in 2022 toch een stookolie-
ketel plaatst waar het niet meer toegestaan is, kan zich 
wel aan een fikse boete verwachten. Het basisbedrag is 
3.000 euro. Dit bedrag kan nog oplopen met 2.000 euro 
per individuele gebouweenheid.

Klimaatdoelstellingen in elk gewest

Het is duidelijk dat de Vlaamse regering met deze 
maatregelen een nieuwe stap zet richting duurzame 
energie. Ook de andere gewesten in ons land staan voor 
dezelfde uitdaging. De invulling verschilt momenteel 
wel van gewest tot gewest. 

Zo kiest het Brusselse gewest ervoor om strikter te zijn 
en de verkoop van stookolieketels toe te laten tot 2025 
(in plaats van 2035 zoals in Vlaanderen en Wallonië). 

Stookolie of mazout is in ons land lang een belangrijke bron van energie geweest. 

Vandaag is het wel duidelijk dat verwarmen met stookolie erg belastend is voor 

het milieu. In het kader van de klimaatdoelstellingen en de omslag naar meer 

duurzame , hernieuwbare energie heeft de Vlaamse regering beslist om vanaf 

1 januari 2022 beperkingen in te voeren. Als u verwarmt met stookolie mag u dat 

nog blijven doen, maar het plaatsen van nieuwe ketels zal in bepaalde gevallen niet 

meer toegestaan zijn. De regels gelden zowel voor woningen als niet-residentiële 

gebouwen.

MAG U NOG VERWARMEN 
MET STOOKOLIE? 
Beperkingen op stookolie vanaf 1 januari 2022




