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Wat doet een 
VvE-beheerder 
nu eigenlijk?
Syndiq is ontstaan om Verenigin-
gen van Eigenaren (afgekort VvE’s) 
professioneel te ondersteunen. Wij 
nemen zorgen uit handen die VvE’s 
tegenkomen.

Ontzorging van VvE’s bestaat zowel 
uit financieel, technisch als orga-
nisatorisch beheer. Dat gaat van 
administratieve controle tot begro-
tingen, preventief en achterstallig 
onderhoud, en opzetten van lange 
termijn onderhoudsplannen of het 
begeleiden van de jaarvergadering.

Bijkomend geven we ook juridisch 
advies rond zaken als achterstallige 
betaling of de wettelijke verplichtingen 
rondom het opstarten van de VvE.

Onze jarenlange expertise geeft ons 
een voorsprong bij thema’s zoals 
energiebesparende maatregelen 
of uitzonderlijke omstandigheden 
zoals de huidige Covid-19 crisis.

Hopelijk treffen wij u snel op één 
van de volgende bijeenkomsten. 
Vanaf juli 2020 zijn wij ook te vinden 
in ons nieuwe kantoor aan Boulevard 
de Wielingen 32a te Cadzand-Bad.
Wij wensen u veel leesplezier.  
Heeft u verdere vragen over onze 
diensten, neem dan contact met 
ons op. 

Marc Maes
Manager Syndiq
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Wist u dat eigenaren 
de vergadering 
ook online kunnen 
volgen?
Syndiq heeft hier ervaring mee

Jaarvergadering uitstellen in de 
COVID-periode mag volgens de 
noodwet

Vanuit een noodwet is bepaald 
dat de algemene vergadering voor 
VvE`s in 2020 kan worden uitge-
steld met maximaal 6 maanden, 
zodat de vergadering niet uiterlijk 
30 juni 2020 maar vóór 31 decem-
ber 2020 dient plaats te vinden.

Indien gewenst kan de vergadering 
ook plaatsvinden met digitale 
ondersteuning, ook dan kunnen 
rechtsgeldig besluiten worden 
genomen. Dit werkt prima indien er 
maar enkele agendapunten dienen 
te worden besproken, waarbij 
eigenaren daarvoor anders heen-
en-weer moeten reizen. Dit kan een 
prima alternatief zijn voor fysieke 
vergaderingen, en zo kunnen 
dringende zaken op korte termijn 
en effectief worden behandeld. De 
reacties zijn tot op heden positief.

Het belang van de jaarvergade-
ring: laat uw stem horen!
 
De jaarvergadering van uw VvE is 
voor alle eigenaren belangrijk. Het 
is namelijk hét moment om in-
vloed te kunnen uitoefenen door 
te stemmen in de besluitvorming. 
Denk aan besluiten over de hoogte 
van de maandelijkse VvE-bijdrage, 
de onderhoudswerkzaamheden, 
het aanpassen van het huishou-
delijk reglement of voorstellen van 
eigenaren voor bijvoorbeeld het 
verlenen van toestemming om een 
zonnescherm te mogen aanbrengen.

Minimum aantal stemmen 
In een vergadering kunnen besluiten 
worden genomen als meer dan de 
helft van de totaal uit te brengen 
stemmen (volgens de presentielijst) 
aanwezig is. Dit is het quorum. Het 
is daarom belangrijk dat, als u niet 
naar de vergadering kunt komen, u 
toch uw stem laat gelden. Dat doet 
u met het machtigingsformulier die 
u bij de agenda krijgt meegestuurd.

Een tweede vergadering 
Stel dat er toch niet voldoende 
stemmen bij een vergadering 
aanwezig zijn, dan moet binnen 
twee tot zes weken een tweede 
vergadering worden gehouden. In 
de tweede vergadering kunnen wel 
besluiten genomen worden zonder 
het minimum aantal stemmen.  
Dit is voor een VvE een onwenselijke 
situatie. Laat het zover niet komen!

DE JAARVERGADERING

Besluitvorming binnen de VvE: 
wie is de baas? 

Een bestuur van de VvE kan geen 
besluiten nemen anders dan bin-
nen de gestelde voorwaarden in de 
Akte van Splitsing, modelreglement 
of Huishoudelijk Reglement. Het 
bestuur is verplicht om de regels 
uit de Akte en modelreglement en 
de besluiten van de vergadering van 
eigenaren uit te voeren. Met andere 
woorden: de vergadering van eige-
naren is het hoogste orgaan binnen 
de VvE. Alle besluiten en beslis-
singen welke worden genomen zijn 
dus een opvolging van afspraken 
welke binnen de algemene verga-
dering van eigenaren zijn vastge-
steld.
Wie niet aanwezig is op de jaarver-
gadering, kan dus niet mee beslui-
ten.
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Prettig wonen doet u 
samen. Uw betrokkenheid 
maakt het verschil. Niet 
alleen de leefbaarheids-
commissie, ook u kan 
in dit verband de verga-
dering voorstellen doen 
voor het huishoudelijk 
reglement. Laat uw stem 
gelden in de vergadering 
of bij volmacht.



Meldingen &  
reparatieverzoeken 
Een melding of reparatieverzoek kan vanaf 2020 
bij Syndiq via uw VvE-portaal. Nadat u als ei-
genaar een melding of verzoek heeft geplaatst, 
kunt u vervolgens de voortgang volgen. 
Ook de technische commissie en/of bestuur kan 
hierdoor zien welke reparatieverzoeken er in de 
VvE zijn gemeld door de eigenaren. 

Dit is één van de verbeteringen in onze dienst-
verlening die wij recent hebben doorgevoerd. Dit 
thema zullen wij behandelen tijdens de komende 
jaarvergadering van uw VvE.

Onze aanpak 
VvE-beheer is onze passie. Wij beheren 
uw VvE dan ook in de breedste zin van het 
woord. Zoals het hoort!

VvE-beheer is mensenwerk, weten wij bij 
Syndiq. De voornaamste taak als beheerder is 
dan ook samenwerken met de mensen waar 
het om gaat. De managers draaien inmiddels 
ruim vijftien jaar mee in de wereld van vast-
goedbeheer en weten precies waar de pijn-
punten liggen; waar de schoen wringt. 

Wij stellen hier goede, inhoudelijke ken-
nis van zaken en een persoonlijke aanpak 
tegenover. We leveren maatwerk en kijken 
vooral naar de mensen binnen de VvE.  
Zij moeten er tenslotte wonen, niet wij. 

Samengevat staan wij voor:
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Duurzame
aanpak

Wij zijn
transparant

Wij zijn
deskundig

Wij zijn
pro-actief

Gewijzigde 
warmtewet van 
kracht 
Op 1 juli 2019 is de gewijzigde Warmtewet in 
werking getreden. Volgens de wet worden VvE’s 
niet meer als energieleverancier beschouwd. De 
formele afspraken over de levering van warmte 
en/of warm water zijn nu weer geregeld in het 
appartementsrecht. Zo was dat voor 2014 ook 
geregeld. Voor de eigenaars verandert er niets. 
De warmte en/of warm water wordt gewoon 
geleverd zoals men dat gewend is. De verplich-
ting om het verbruik te meten met individuele 
meters blijft en ook de manier van afrekenen 
van deze service wijzigt niet.



Meerjarenonderhoud op orde

Reserveren (sparen) voor toekomstig groot onderhoud 
binnen een VvE is sinds 1 januari 2018 wettelijk ver-
plicht: De VvE heeft twee mogelijkheden om te reser-
veren voor toekomstig groot onderhoud:

1.  Specifiek MJOP opstellen
2.  Reserveren van 0,5% van herbouwwaarde

Een MJOP (optie 1) bestaat in feite uit drie onderdelen. 
Ten eerste een beschrijving van de zaken waarvoor het 
onderhoud is bedoeld. Ten tweede is er sprake van een 
tijdschema voor het onderhoudsmoment. Ten derde 
komen de financiële consequenties die op een bepaald 
moment moeten worden begroot aan de orde.

Het opstellen van de MJOP heeft ten opzichte van 
reserveren verschillende voordelen voor uw vereniging. 
U verkrijgt bijvoorbeeld meer inzicht in het onderhoud 
en het financiële plaatje. Bovendien kunt u het MJOP 
zo plannen dat uw pand kwalitatief op niveau blijft en 
storingen worden voorkomen. Tijdens het komende ver-
gaderseizoen zullen we vanuit een veel gehoorde vraag 
“hoe is dat in onze VvE geregeld” nogmaals dit onder-
werp behandelen. 

Mocht u vooraf vragen hebben, neem gerust contact 
met ons op.
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Covid-19 maatregelen en uw  
appartementsgebouw

In de strijd tegen het COVID-19 virus is het, 
mede door de opgelegde overheidsmaatregelen, 
een bijzondere periode. Het virus en haar 
gevolgen raakt iedereen, wij hopen dat ieder 
gezond blijft en deze periode zo goed mogelijk 
doorstaat.

Vanuit de overheid zijn er tal van campagnes 
omtrent hygiëne, omgangsvormen en samen-
komsten, die verder gaan dan een huishou-
delijk reglement. Zowel in de maatschappij 
als binnen een appartementsgebouw is de 
verwachting dat ieder zijn / haar verantwoor-
delijkheid neemt. Mochten er zich toch onver-
hoopt ongewenste gebeurtenissen voordoen 
of de hygiënemaatregelen zijn niet voldoende, 
wendt u zich dan ook in deze tijd tot het be-
stuur en/of beheerder.

Over de actuele status van de maatregelen 
adviseren wij u de landelijke nieuwsberichten 
te volgen. Daarnaast kunt u ook op de site van 
de veiligheidsregio (https://www.hvzeeland.nl) 
volgen voor aanvullende maatregelen. Zeker 
voor appartementseigenaren welke niet in Zee-
land wonen staat daarop relevante informatie 
of recreatief nachtverblijf is toegestaan (ook in 
een eigen woning) het verbod op diverse eve-
nementen en toegang van openbare gelegen-
heden, bos en strand. 

Vacature accountmanager
Ter uitbreiding van ons team zijn  
wij op zoek naar een account-
manager met affiniteit voor techniek 
en bouwkundige zaken.
Kijk op onze website voor meer info.

T. +31 117 222 111 
info@syndiq.nl
www.syndiq.nl 

Vanaf juli 2020:

Blvd De Wielingen 32a
4506 JJ, Cadzand-Bad

VvE-BEHEER EN ADVIES

Fijn wonen.
Met Syndiq, specialisten in VvE beheer.

Heeft u interesse in onze 
diensten? Wij tonen graag 
vrijblijvend hoe wij uw 
VvE kunnen ondersteunen.

⟩⟩


