








 Vereniging van mede-eigenaars van het gebouw gelegen Syndicus 
 Breughellaan 5 te 1970 Wezembeek-Oppem  H.V.B. Gérance sprl 
 genaamd residentie "BREUGHEL"  Eekhoorntjeslaan 4 
 BCE : 0850.775.914 1950 Kraainem 
 
 
 
 
VERTALING VAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE BESLISSINGEN VAN DE GEWONE 

ALGEMENE VERGADERING VAN DE MEDE-EIGENAARS VAN 13/11/2018. 
 
 
1. Aanwezig 
 
De aanwezigheidslijst brengt het totaal aantal aandelen op 7 925 (op 10.000). 
31 van de 40 eigenaars zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd. 
 
De vergadering wordt voorgezeten door Mijnheer JAUBERT. 
De Heeren BONTE en MARCELIS van H.V.B. Gérance verzorgen het secretariaat. 
 
2. Rekeningen van de mede-eigendom 
 
 De boekhouder, de heer Barreau, maakt een verslag op van de controle van de rekeningen van 

de mede-eigendom. 
 
Resultaat van de stemming: De mede-eigenaars keuren unaniem de op 30/09/2018 vastgestelde 
rekeningen goed. 
 

 Presentatie van het budget 2018-2019. 
De syndicus stelt vervolgens het budget van het boekjaar 2018-2019 voor ten belope van 112.400 
€ voor de werkingskosten en 30.000 € voor het reservefonds. 
 
Resultaat van de stemming: De mede-eigenaars keuren unaniem het budget goed.  
 

 Kwijtingsvoorstel aan de syndicus, de Raad van Mede-eigenaars en de boekhouder voor hun 
opdracht. 
 
Resultaat van de stemmingen: De kwijting werd unaniem toegekend. 
 

3. Werken 
 

 Dak 
Overeenkomstig met de beslissing van de AV van 2017 heef architect Laurent COTTENIER een 
studie uitgevoerd van de daken van het gebouw et heeft een rapport opgemaakt die ter 
beschikking van de eigenaars werd gezet. 
De architect legt zijn studie uit aan de eigenaars en stelt de verschillende werken en opties voor om 
de dichtheiden te vernieuwen en om te beantwoorden aan de eisen van de Vlaamse Regio 
betreffende isolatie. 
 
Er is voorgesteld architect Laurent COTTENIER te machtigen om een lastenboek op te maken en een 
aanbesteding te doen. 

 



Resultaat van de stemming: De mede-eigenaars beslissen met een meerderheid van 96,5 % van de 
stemmen om architect Laurent COTTENIER te machtigen. 
Ze beslissen: 
- De plaatsing van een isolatie te voorzien die beantwoord aan de eisen van de Vlaamse Regio 

zonder nochtans de bijkomende diktes te voorzien om premies te kunnen krijgen. 
- met 82,47 % van de stemmen, de gevels van de penthouse te behandelen door de plaatsing van 

een coating op de muren. 
 
 Verlichting van de verdiepen 

Er is voorgesteld om de verlichtingsapparaten te vervangen door nieuwe LED apparaten die worden 
geactiveerd door een bewegingsdetector en ook die ook als noodverlichting kunnen dienen. 
 
Resultaat van de stemming:  
De mede-eigenaars keuren dit voorstel goed met 91,56 % van de stemmen. 
Ze kiezen voor het bedrijf Wrzesinski met de Linergy apparaten voor een budget van 10.762 euro. 
Ze beslissen deze uitgave te financieren met de reservefonds. 

 
4. Ingediende punten op verzoek van de mede-eigenaars. 
 

 Mevrouw Ritter 
- Toelatingsverzoek om het terras van de gelijkvloers naast haar appartement in te richten 

(plaatsing van een vloer op de grond en bloembakken) 
Resultaat van de stemming:  
De mede-eigenaars geven de toelating unaniem.  
 

 Mijnheer Hazard  
- Aanvraag tot afschaffing of vervanging van de conciërge. 

Resultaat van de stemming:  
De mede-eigenaars beslissen : 
Met een meerderheid van 86,28 % de conciërgedienst af te schaffen en te vervangen door 
een schoonmaakbedrijf. 
De huidige conciërge zal dus ontslagen worden met inachtneming van de wettelijke 
bepaalde opzeggingstermijn. 
Dit zal een verhoging van de honoraria van de syndicus van 10 % meebrengen. 

 
 Mijnheer Bonaert 

- Aanvraag om in het huishoudelijke reglement te voorzien enkele parkeerplaatsen te 
reserveren voor bezoekers op de gemeenschappelijke parking lands de straat en er de 
“plakautos” en de wagens zonder nummerplaten te verbieden. 
Resultaat van de stemming:  
De mede-eigenaars aanvaarden dit verzoek met een meerderheid van 51,02%. 
 

 Mevrouw Van Damme 
- Mevrouw Van Damme legt uit dat mijnheer Hazard een commerciële activiteit uitvoert in 

het gebouw: hij brengt en neemt regelmatig wagens weg op de parkings van het gebouw. 
Ze wenst dat deze activiteit compleet gestopt werd.  
Resultaat van de stemming:  
De mede-eigenaars beslissen met een meerderheid van 83,61% geen gemeenschappelijke 
juridische procedures aan te gaan tegen Mijnheer Hazard. 

 
 
 



 Mijnheer Thirion 
"Juridisch" statuut van de parking gelegen in de zijzone. Volgens het privatieve karakter, 
de signalisatie versterken door een markering op de grond (witte lijn te schilderen op 
de grens tussen de parking en de straat met het woord “privé” alle x meters herhaald, 
plaatsing van meer en lagere verkeersborden, dus meer zichtbaar zoals in de residentie 
Memling/Ruebens aan de overkant van de straat, tegenover het nummer 7.  
 
Het is bevestigd dat deze parking eigendom is van het gebouw BREUGHEL en absoluut 
niet publiek is. Hij is bestemd voor de bezoekers van de bewoners van het gebouw. 
Resultaat van de stemming:  
De aanvraag om de signalisatie van deze parking te verbeteren door enkele bijkomende 
borden te plaatsen krijgt maar 26,90 % van de stemmen en is dus niet aanvaard. 
 

 
5. Statutaire verkiezingen 

 
 

 Raad van mede-eigenaars: 
De nieuwe verkozen Raad is samengesteld uit mevrouw VAN DAMME en de heren VAN DE 
CALSEYDE en ANCIAUX. 
 

 Boekhoudingscontroleur: 
Mijnheer ANCIAUX is unaniem verkozen. 
 

 Syndicus 
 Het mandaat van de bvba H.V.B. Gérance werd unaniem verlengd voor een periode van 1 jaar. 
 
 
De dagorde is afgehandeld. De zitting wordt opgeheven om 22:00 u. 
 
 
Conform de wet van 02/06/2010 : 
De resultaten van alle naamstemmingen blijven in bijlage bij het proces-verbaal. 
Het proces-verbaal van de beslissingen van de vergadering wordt opgesteld tijdens de zitting en ondertekend 
door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en alle mede-eigenaars die nog aanwezig zijn aan het einde 
van de opstelling. Er wordt een kopie bezorgd aan alle mede-eigenaars en huurders binnen de 30 dagen. 
Elke mede-eigenaar kan de rechter vragen om een onregelmatige, frauduleuze of onrechtmatige beslissing van de 
algemene vergadering te annuleren of te aan te passen. Deze actie moet worden ingesteld binnen de vier 
maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond. 


