
Innovatieve financiering van een mede-
eigendom

Residentie Greenpark werd opgericht tussen 
1975 en 1978 door bouwbedrijf Amelinckx. 
Oorspronkelijk werd architectenbureau ARTUUR 
(ook mede-eigenaar) ingeschakeld om de 
werfcontrole voor een geplande betonherstelling 
uit te voeren. Het architectenbureau stelde 
echter zichtbare slijtage aan de volledige 
buitenzijde van het gebouw vast. 

De Raad van Mede Eigenaren vroeg aan het 
architectenbureau ARTUUR om een volledig 
overzicht te geven van de gebreken aan de 
buitenzijde van het gebouw. Uit deze studie 
kwam een hele resem aan gebreken naar 
boven: de terrassen waren niet waterdicht 
met beginnend betonrot als gevolg, de 
windschermen tussen de terrassen die zouden 
moeten dienen als vluchtwegen functioneerden 
niet, de gevel én dakwaterdichting vertoonden 
slijtage en de riolering werd overbelast. Op dat 
moment schakelde de Raad ook het EcoHuis 
in om na te gaan wat de mogelijkheden waren 
voor de isolatie van de gevel. Het EcoHuis 
liet hiervoor een studie uitvoeren door 
PassiefHuisPlatform.

www.antwerpen.be/renovatiecoaching 
samenklimaatactief.be/appartementsgebouwen

Locatie gebouw
Borsbeekbrug 4, 2600 Antwerpen

Aantal units
150

€ Kostprijs
2,5 miljoen euro

Betrokken partners
• Solvio  (Syndicus)
• Raad van Mede Eigenaars (RME) Residentie Green-

park (Opdrachtgever)
• ARTUUR architecten (Architectuuropdracht)
• RENOTEC (Hoofdaannemer uitvoering)



Resultaat van de studie en de zoektocht naar financiering

In 2015 presenteerde het architectenbureau de resultaten van de studie met betrekking tot de 
schade aan het gebouw, de mogelijke oplossingen en een termijnbepaling voor uitvoering. Er werd 
hard ingezet op de bewustwording van de eigenaars. Argumenten zoals brandveiligheid, schade die 
veroorzaakt wordt bij de onderbuur en de verdere aftakeling én hogere kost die zou optreden bij 
verdere verloedering werden extra benadrukt. De presentatie werd onthaald door een grote stilte 
in de zaal. 

De noodzaak was weliswaar duidelijk, maar de grootste bekommernis van de aanwezige eigenaren 
was voornamelijk hoe dit gefinancierd zou worden en op welke termijn. Er werd aan ARTUUR 
opdracht gegeven om een uitvoeringsvoorstel uit te werken mét een voorstel voor financiering en 
fasering.

Het voorstel tot financiering werd uitgewerkt in samenwerking met de syndicus Solvio en KBC 
bank. De raming van de bouwkost bedroeg 2,5 mio euro + btw en erelonen. Deze budgetten 
konden vrijgemaakt worden door een lening aan de VME, en dus niet aan de individuele eigenaars 
zoals normaalgezien gebeurt bij de financiering van bouwwerken (door heropname van de 
hypotheek of het aangaan van een renovatielening per eigenaar). Het spaargeld van de eigenaars 
die niet wensten gebruik te maken van de lening kwam terecht op een afzonderlijke rekening.

Met deze puzzelstukken op hun plaats kon op de Algemene Vergadering van 2015 zowel het 
uitvoeringsvoorstel als het financieringsvoorstel goedgekeurd worden. Daarnaast werd er ook een 
mandaat gegeven aan de Raad van Beheer om verder te beslissen over het bouwproces.

Residentie Greenpark: financiering van 
een diepgaande renovatie



• 2014: Eerste voorstelling op AV van 
conditiestaat en kostenraming door ARTUUR 
+ beslissing om voorstel tot uitvoering en 
financiering te laten opmaken

• 2015: Goedkeuring van het 
uitvoeringsvoorstel en financiering (lening 
aan VME)

• 2015-2018: Stand still door juridisch geschil

• 2018: Uitvoering werken

• Investering goedgekeurd: 2,5 miljoen euro

Tijdslijn

Belangrijke cijfers

Advies aan anderen
“Meer investeren in vooronderzoek. Hoe minder onbekende factoren er zijn, hoe beter het 
totaalbudget kan vastgelegd worden. En dan nog; de hoeveelheid betonrot kan je niet volledig 
vaststellen. Ook is er een nood aan meerdere informatieronden voor de eigenaars, of een 
informatieplatform. Op een AV is er te weinig tijd, ook op een BAV. Zelfs als er bundels worden 
rondgestuurd met informatie, blijven er eigenaars uit de lucht vallen bij bepaalde werken in 
uitvoering, wat wrevel oplevert. Niet dat je alles kan uitsluiten, en je moet er ook mee oppassen; 
iedereen heeft een eigen mening.”
Timothy Graff (ARTUUR architecten)

• Technische complexiteit
• Complexiteit beslissingsproces

Belangrijkste uitdagingen



Voor de financiering van deze werken werd een innovatief product ontwikkeld met als doel de 
financiering van de gemeenschappelijke delen van een apartemebtsgebouw, het ‘VME krediet’. De 
eigenaars konden zelf beslissen of zij wensten deel te nemen in deze financiering, of beroep wilden 
doen op hun eigen spaargeld.

Financiering

Belangrijkste successen
Financieringsmodel dat de VME in staat stelde om de kost van de werken te spreiden in de tijd, en 
waarbij iedereen de vrije keuze had om in te stappen of niet.

Vragen?
ARTUUR architecten: 

timothy.graff@artuur.be 


