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Bijzondere Algemene Vergadering via 
SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING (art. 577-6, §11 BW) 

VME RESIDENTIE ESPLANADA-SCALDIS-BELVEDERE 
ondernemingsnummer 0829.103.837 

 

Aantal eigenaars : 213     Aantal aandelen : 20.000   
Aantal ingestuurde formulieren : … (zie bijlage) Aantal deelnemende aandelen : … 
Quorum : …%     Quorum : …% 
 
Ontvangen op datum van ………... 
De algemene vergadering via schriftelijke besluitvoering is ……….. 

 
 

1. Dossier terrasrenovatie/-herstel : stemming over de opties  
 
Kort na de opstart van de werken zijn er ernstige bouwtechnische problemen opgedoken waardoor 
de werken zijn stopgezet op initiatief van aannemer IBT. 
Zoals weergegeven in het document ‘chronologisch overzicht’ van architect Beke (zie bijlage) is er 
daarna gezocht met diverse studiebureau’s aangesteld door aannemer en architect om tot een 
mogelijke oplossing van dit probleem te komen. 
 
Op 1/02/2021 heeft de rvme en de syndicus de finale prognoses van IBT ontvangen, voor de door IBT 
voorgestelde herstelwerkzaamheden (zie hierna optie 1 en 3), dewelke zeer sterk afweken van de 
originele door de algemene vergadering goedgekeurde bedragen. 
 
Op dat moment hebben RVME en syndicus beslist  
 

1) om juridische bijstand in te schakelen teneinde hen bij te staan bij het verder verloop van 
onderhandelingen met architect en aannemer vanuit optiek van mogelijke 
gerechtsprocedure – Meester Vereecken, kantoor Charlier Advocaten 

2) om een onafhankelijke technische bijstand aan te stellen – firma Arch&Teco met als initiële 
opdracht de screening van de door IBT voorgestelde werken 

a. bevestiging van het bestaan, de aard en omvang van de bouwtechnische 
problematiek 

b. een oordeel vormen over de marktconformiteit van de bijkomende kosten 
c. oordelen over de kwaliteit van de voorgestelde bouwtechnische oplossingen. 

 

Arch&Teco heeft de ernst van de problemen bevestigd – deze problemen vinden hun oorsprong in 
slechte uitvoeringen bij de oorspronkelijke bouw van het E3 Plein. De wapening is toen veel te laag 
aangebracht waardoor er onvoldoende hefboom is zodat de draagkracht van de terrassen nu nog 
slechts 150kg/m² bedraagt – zie ook uitleg in het document van architect Beke (meegestuurd in 
bijlage). 
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Het architectenbureau Arch&Teco heeft er daarnaast op gewezen dat er een mogelijkheid bestaat 
voor een meer economisch alternatief, namelijk terrassen op een eigen stalen draagstructuur – zie 
visualisaties in de powerpoint voorstelling. Zij hebben een raming voorgesteld die wel degelijk 
gebaseerd is op onderzoek (weliswaar beperkt in omvang) ter plaatse -  het geraamde bedrag blijft 
echter een raming zolang geen volledige dossier wordt uitgewerkt met concrete prijsvragen aan 
aannemers.  
Dit voorstel wordt verder toegelicht als optie 2. 
 
Daarnaast is bij verder onderzoek ter plaatse de noodzaak gebleken aan dringende en 
noodzakelijke bijkomende werken aan 

- de zijluifels waar vallende brokstukken een risico vormen 
- de terrasrand van de 14de verdieping : deze rand vertoont barsten die eveneens 

veiligheidsrisico’s inhouden 
- de luifels van het hoofddak : zijn in zeer slechte staat en dienen om economische redenen 

nu mee aangepakt te worden bij de terrasrenovatiewerken. 
Deze werken worden in alle opties mee opgenomen. 

Dit alles resulteert erin dat er voor de verderzetting van de werken 3 opties kunnen weerhouden 
worden : 

- OPTIE 1 : sanering van de betonstructuur met een extra draagconstructie 

- OPTIE 2 : een nieuwe stalen structuur met prefab beton terrassen 

- OPTIE 3 : nieuwe betonstructuur met extra draagconsole. 

 

OPTIE 1 : sanering van de betonstructuur met een extra draagconstructie 

Dit betreft de aanpassing van de oorspronkelijke offerte om de vastgestelde stabiliteitsproblemen 
aan te pakken via een renovatie.  

We moeten verduidelijken dat deze optie niet de huidige norm van 400kg/m² voor gebruikslast 
terrassen haalt.  

De waterafvoer van deze terrassen gebeurt door overloop naar voren toe en de balustrades zijn 
omwille van gewicht niet volbeglaasd maar slechts half-beglaasd (zie visuele voorstelling bij 
powerpoint optie1) 

De raad van mede-eigendom adviseert deze oplossing niet voor de redenen die hierboven vermeld 
werden. 
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- OPTIE 2 : een nieuwe stalen structuur met prefab beton terrassen 
 
Bij deze optie worden de bestaande terrassen volledig verwijderd en komt er een stalen structuur 
voor het gebouw waarin prefab betonnen terrassen gelegd worden.  
Deze optie heeft als voordeel dat het een volledig nieuwe structuur is die bovendien zou toelaten om 
eventueel te opteren voor bredere terrassen (als variante in uitvoering / met meerprijs). Deze 
structuur zal een volledig nieuwe modernere look geven aan het gebouw, garandeert de gebruikslast 
van 400 kg/m² en door het gebruik van nieuwe materialen is er een betere garantie op langere 
duurzaamheid. 
 
Zoals reeds aangehaald is dit de optie die Arch&Teco voorstelt en waarvoor we enkel beschikken 
over een raming van Arch&Teco gebaseerd op hun ervaring in andere projecten en op (weliswaar 
beperkt) nazicht ter plaatse. 
 
Keuze voor optie 2 betekent concreet dat er terug een studiefase dient te komen met opbouw van 
een dossier met daarna offerteaanvragen bij diverse aannemers. Er zal ook een 
omgevingsvergunning dienen aangevraagd te worden. 
De studiefase + offerteaanvraag zou kunnen afgerond worden voor het bouwverlof, voor de 
bouwvergunning dient een 6 tal maanden gerekend te worden. Deze ‘verloren’ tijd (ten opzichte van 
de andere opties) kan echter ingehaald worden omdat deze bouwwijze sneller zou kunnen 
uitgevoerd worden omdat onder andere aan de twee kanten van het gebouw vrijwel tegelijkertijd 
kan gewerkt worden. 
 
Keuze voor deze optie betekent ook dat na uitwerken van het dossier en na prijsrondvraag, er een 
nieuwe algemene vergadering zal dienen belegd te worden om te beslissen over de eigenlijke 
werken – ook het opnieuw stemmen voor de andere opties kan dan overwogen worden. 
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- OPTIE 3 : nieuwe betonstructuur met extra draagconsole  
 
In deze optie worden de bestaande terrassen eveneens volledig verwijderd en worden er nieuw 
terrassen aangestort, gebruikmaken van de bestaande wapening, maar dan deze keer met de 
correcte positionering van de wapening. Door het aanbrengen van extra draagconsoles kan de 
vereiste gebruikslast van 400 kg/m² behaald worden. Het gebouw zal ander/beter uitzicht krijgen en 
ook hier worden nieuwe materialen gebruikt wat meer toekomstgarantie biedt. 
 
In het basisbedrag zijn (in tegenstelling tot de afbeelding in de powerpoint optie 3) keramische 
vloeren niet inbegrepen – zie opties. 
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TOTALE PROJECTKOST 
 
De totale projectkost onder de drie opties ziet er als volgt uit. 

 
Hier valt te noteren dat er voor OPTIE 2 een reserve van 10% werd meegerekend met daarbovenop 
een bedrag van 705.000 euro voor mogelijke meerkost door heroriëntering van het project. Deze 
kost omvat onder meer kost voor aanstelling Arch&Teco en mogelijke bijkomende andere kosten. 
 
Bij OPTIE 3 zou IBT bereid zijn om de offerte te forfaitariseren – dit betekent dat de bedragen en 
hoeveelheden vast zouden worden en er in principe zich geen verrassingen meer zouden mogen 
voordoen. Daardoor wordt reserve op nul gezet. 
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FINANCIERING van de projectkost 
 

Wat deze totale projectkost betekent voor financiering ziet u hieronder : dit is echter slechts een 
simulatie. Afhankelijk van de optie die gekozen wordt zal de financiering dienen beslist te worden 
in een volgende algemene vergadering. 

 
De VME heeft reeds beslist over 3.600.000 euro aan financiering voor de werken : 3.000.000 euro 
door bijdragen van eigenaars en door een VME lening, 600.000 euro komt uit het reservefonds. 

 

 
 

VME LENING : Ondertussen werd door de syndicus reeds offerte gevraagd bij KBC voor een 
bijkomende lening van maximaal 3.200.000 euro. De maximum looptijd die KBC wou toestaan 
bedraagt 12 jaar. 
De lening zou verstrekt worden aan een intrestpercentage van 1,85% (dit tarief kan variëren en 
wordt pas vastgelegd bij afsluiten van de lening en de kost voor de noodzakelijke krediteverzekering 
bedraagt 63.000 euro wat neerkomt op 1,97% van de totale lening. 
Ter vergelijking : voor de lopende lening bedraagt het intrestpercentage 1,69% voor een looptijd van 
10 jaar, het kostenpercentage 1,69% - de kost voor een nieuwe VME lening zou vergelijkbaar zijn. 
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Zoals hierboven aangehaald zal hierover pas in een volgende vergadering kunnen gestemd 
worden. 

TOTALE KOST PER APPARTEMENT 
 
 

Hieronder vindt u de bedragen per quotiteit en per type appartement 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.syncura.be 

 

VM Vastgoedbeheer BV 
Kortrijksesteenweg 1174 – 9051 Sint-Denijs-Westrem 

RPR 0437.396.556 
 

Verzekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid en Borgstelling: nv AXA Belgium met polisnummer 730.390.160.  
 BIV 511088 - BIV 200957 -  BIV 504722 - ING 390-0638403-04 

8 

 
 

STEMMING OVER DE OPTIES 
 
De mede-eigenaars word gevraagd te stemmen over de volgende opties 
 

- Akkoord met uitvoering van optie 1 namelijk het saneren van de bestaande betonstructuur 
samen met het aanbrengen van een extra draagconstructie, inclusief de werken aan luifels 
en terrasrand – dit voor een totale projectkost van 6.570.723 euro? 

 
Vereiste meerderheid: 2/3 
Resultaten in bijlage : 

· Ja: …% 
· Nee: …% 

 

- Akkoord met het laten uitwerken door Arch&Teco van optie 2 namelijk het plaatsen van 
een nieuwe stalen structuur met prefab betonnen terrassen, inclusief de werken aan luifels 
en terrasrand – geraamde totale projectkost van 6.002.083 euro – teneinde dit voor te 
leggen ter stemming op een te beleggen algemene vergadering in de zomerperiode. In deze 
optie zal eveneens de meerkost van bredere terrassen als variante bekeken worden. Dit 
akkoord omvat ook het geven van volmacht aan de raad van mede-eigendom en de 
syndicus om een contract met Arch&Teco af te sluiten teneinde deze optie uit te werken. 
Er wordt eveneens volmacht gegeven aan de raad om indien nodig een regeling uit te 
werken met architect Beke en met aannemer IBT – regelingen te bekrachtigen op de te 
beleggen algemene vergadering. 

 
Vereiste meerderheid: 2/3 
Resultaten in bijlage : 
· Ja: …% 
· Nee: …% 

 

- Akkoord met uitvoering van optie 3 namelijk het heraanstorten van nieuwe betonnen 
terrassen met het aanbrengen van draagconsoles, inclusief de werken aan luifels en 
terrasrand – dit voor een totale projectkost van 6.906.277 euro? 

 
Vereiste meerderheid: 2/3 
Resultaten in bijlage : 
· Ja: …% 
· Nee: …% 
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2. Verlenen van toestemming aan het kantoor van de syndicus om alle beslissingen, 
voorwerp van deze algemene vergadering, bij voorraad uit te voeren, zonder het 
verstrijken van de termijn – binnen dewelke een mede-eigenaar zijn verhaalsrecht 
kan uitoefenen bij de Vrederechter – af te moeten wachten. (½ + 1 meerderheid) 

De Wet op de Mede-eigendom bepaalt dat iedere mede-eigenaar aan de rechter kan vragen een 
onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen 
of te wijzigen. Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de 
datum waarop de algemene vergadering plaatsvond. 
Dit betekent dat, strikt theoretisch gezien, ten vroegste slechts uitvoering kan worden gegeven aan 
de beslissingen van de algemene vergadering, vier maanden na datum van de algemene vergadering 
die heden plaatsvindt. 
Daar dit een efficiënte en optimale beheersvoering van het gebouw hypothekeert, beslist de 
algemene vergadering unaniem / meerderheid tegen minderheid, toestemming te verlenen aan het 
kantoor van de syndicus om alle beslissingen, voorwerp van deze algemene vergadering, bij voorraad 
te laten uitvoeren zonder het verstrijken van de termijn – binnen dewelke een mede-eigenaar zijn 
verhaalsrecht kan uitoefenen bij de vrederechter – af te moeten wachten, waarvan akte.  
Stemmen tegen: / / / …………… 
Onthouden zich: / /  / ……….. 
….% ( > ½ + 1 ) gaat akkoord, waarvan akte. 
 

 

 

 

 

Sint-Denijs-Westrem, 13/04/2021 
 
Voor de VME ESPLANADA-SCALDIS-BELVEDERE 
Syndicus VM Vastgoedbeheer BV / Syncura  
Carl Dammekens 
KBO nr. 0829.103.837 


