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Bij de opstart van elke nieuwe VME, onder ons beheer, gebeuren de broodnodige gebouw-audits. Deze 

zijn essentieel voor het verdere beheer want ze brengen de pijnpunten in de VME naar boven.

Onze audits zijn (logischerwijs) gebaseerd op de 5 pijlers van ons beheer, uitgebreid met nog een 6e 

gespecialiseerde schade-audit.

Administratieve audit
 

> Wij verzamelen adresgegevens en contactgegevens van eigenaars en huurders en leggen de lijst 

 ter controle voor aan de eigenaars op de eerste vergadering.

> Wij nodigen alle eigenaars uit om de nodige documenten in te vullen m.b.t. het aanduiden van 

 de stemhouder in geval een kavel in eigendom is van een onverdeeldheid.

> Wij verzoeken alle eigenaars om hun gewenste ‘oproepwijze’ kenbaar te maken opdat in de toekomst 

 de oproepingsbrieven voor de algemene vergaderingen per mail of gewone post zouden kunnen 

 verstuurd worden i.p.v. per aangetekend schrijven. Zo kan de VME kosten besparen. 

Juridische audit 
 

> Wij controleren de rechtspersoonlijkheid van de VME en vragen een ondernemingsnummer 

 aan indien nodig.

> Wij zorgen voor de wettelijke registratie van de syndicus in het KBO.

> Wij analyseren de statuten (originele statuten, wijzigende statuten, gecoördineerde statuten, 

 reglement van mede-eigendom , reglement van orde) en lijsten onze bemerkingen op.

> Wij verzamelen de informatie m.b.t. juridische geschillen of procedures in of tegen de VME

> … 

Financiële audit

> We bepalen de looptijd van het boekjaar

> We detecteren wanneer de laatste periodieke afrekening werd opgemaakt en goedgekeurd en 

 bepalen zo het startpunt van ons financieel beheer.

> We stellen oplossingen voor indien er geen goedgekeurde afrekening of geen sluitende 

 boekhoudkundige balans voorhanden is.

> We brengen in kaart welke eigenaars achterstallig zijn en bespreken dit met de commissaris van 

 rekening waar nodig.

> We brengen in kaart welke leveranciersfacturen nog dienen betaald te worden en vragen 

 ontbrekende facturen op waar nodig.

> We kijken de wederkerende contracten na, zodat kostenbesparende voorstellen aan de 

 vergadering kunnen voorgelegd worden.

> ...
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Communicatieve audit
 

> We lijsten de verslagen van de algemene en bijzondere algemene vergaderingen op, alsook van 

 de goedgekeurde referenda en raden van mede-eigendom. 

> We vragen de ontbrekende verslagen op waar nodig. 

Technische audit
 

> We registreren alle technische gegevens over het gebouw die we ter beschikking hebben in 

 onze database en maken op die manier een technische fiche aan van het gebouw.

> Alle leverancierscontracten (nutsbedrijven, poetsbedrijven, onderhouds- en keuringsfirma’s, 

 brandverzekering,….) worden gearchiveerd en gepubliceerd op het eigenaarsplatform.

Opgelet !   Een doorgedreven technische audit van het gebouw waarbij een rondgang ter plaatse 

wordt gedaan met een ingenieur of bouwkundig expert en waarvan een omstandig verslag wordt 

opgemaakt,  kan als optionele dienst aangeboden worden waar nodig, maar maakt geen deel uit 

van het normale basispakket dat de syndicus aanbiedt.  Dergelijke doorgedreven technische audits 

dienen steeds op een algemene vergadering goedgekeurd te worden en worden steeds uitbesteed 

aan externe experten.

Audit schadegevallen
 

Tot slot wordt er bij de opstart van een nieuw gebouw in beheer eveneens een audit gedaan van de 

nog lopende schadegevallen. Zo weten wij welke verzekeringskwesties nog verder dienen opgevolgd 

te worden.

 


