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Sfeerverhalen

Deskundige

Le syndic
Wanneer u een appartement hebt gekocht of een huis in een
gemeenschappelijk project of vakantiepark, dan bent u q.q. ook
lid van de Vereniging van Eigenaren (syndicat).

Dierenleed
Het was even zoeken naar mijn ijspet toen we ´s morgens wakker werden in een zonovergoten
sneeuwlandschap. Sneeuwpret in Zuid-Frankrijk! Het plezier was snel voorbij, toen bleek dat
wegen waren geblokkeerd door enorme sneeuwduinen. Toch had het wel wat, met vele lotgenoten uren vaststaan in de sneeuw totdat een leger van hulpvaardige boeren op tractoren je kwam
bevrijden. Boodschappen doen was uitgesloten. De telefoon viel uit. En onze Franse buurvrouw
kwam enigszins in paniek melden dat haar kat verdwenen was.

Overstroming
Na een paar dagen waren de weggetjes weer begaanbaar
en leek het leven weer zijn normale gang te gaan. Helaas
… nog geen spoor van de buurpoes. Ook niet nadat enorme
hoosbuien de sneeuw wegspoelden.
We hadden echter geen tijd meer om te helpen zoeken. De
hevige regen deed de rivieren buiten hun oevers treden en
wij werden ingedeeld in het Nederlandse dweilteam.
Verschillende landgenoten in de omgeving waren getroffen
door de overstromingen en na het dalen van het waterpeil
traden we aan met hogedrukspuiten, sneeuwschuivers,
harken en scheppen.
Het is niet te geloven hoeveel rommel die ogenschijnlijk
schone rivieren kunnen verspreiden. Bij het openen van
kelder- en garagedeuren troffen we door de waterstroom
op elkaar gesmeten huisraad, verhuisdozen, vrieskisten,
koelkasten, wasmachines, grasmaaiers, volgelopen auto´s
en antiek onder een dikke leemdrab aan. We poetsten en
poetsten. De stemming van verslagenheid sloeg om in
plagerij. Waterstralen schoten uit naar elkaar, naar ramptoeristen en de keurig gepoetste schoenen van de gendarmes die het maar niets vonden dat we de weg blokkeerden
met een uitstalling van drogende meubels. Koffiepauzes
werden wijnpauzes. Grote hilariteit toen onder de modder
een pakketje liefdesbrieven werd gevonden. Het blozende
paar trad kordaat op, toen het team vrijwilligers deze aan
de waslijn wilde hangen. Uiteindelijk zag alles er ordelijker
uit dan ooit tevoren. De schade kon worden opgemaakt. Of
die vergoed gaat worden, hangt volgens de verzekeringen
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Maison en France

af van de officiële verklaring van de plaatselijke autoriteiten
dat het hier om een ramp ging.

Minou
Wanneer we aan het eind van een bewogen week in een
warm bad de laatste modderresten uit oren en haren
spoelen, bedenken we ons dat we nog steeds geen bericht
van de buurvrouw kregen over de thuiskomst van poeslief.
De grijze lucht verdwijnt en het lijkt warempel voorjaar te
worden. Alleen het afval dat in guirlandes in de bomen langs
de opgedroogde oevers is blijven hangen, herinnert ons
nog aan de overstroming.
Opgetogen stuift mijn man het huis in. “Ik heb Minou gezien,
in het weiland”, juicht hij. Hij wil het goede nieuws aan de
buurvrouw overbrengen, maar ze blijkt niet thuis te zijn.
We besluiten het diertje te vangen. We stappen in onze nog
vochtige laarzen en gaan op jacht. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan, maar uiteindelijk zit poes achter de tralies
van ons reiskooitje. Intens tevreden zetten we dat voor de
keukendeur van de buren.
Even later gaat de telefoon. Een schaterende buurvrouw. Ze
had al geprobeerd ons te bereiken, maar we waren steeds
afwezig. Minou bleek al twee dagen eerder te zijn gevonden
in een garage van een verderop gelegen huis. Vijf dagen
zonder eten en drinken. En dan komen die gekke
Hollanders en die sluiten haar wéér op. ■

Mimi Mentink,
regiocorrespondent Zuiden,
Trévien, Tarn (81)

Gemeenschappelijke voorzieningen
Bij deze vereniging berust de eigendom
van de gemeenschappelijke voorzieningen zoals de (interne) toegangswegen,
een zwembad, tennisbaan, tuin,
groenvoorzieningen en eventueel een
restaurant. Binnen de vereniging is de
Algemene Vergadering (AV, assemblée
générale) het hoogste orgaan. Uit
haar midden kan deze een afvaardiging
kiezen die als een dagelijks bestuur
fungeert (conseil syndical).

Beheerder
In Frankrijk heeft men binnen zo'n
vereniging het zwaartepunt gelegd bij
de beheerder (syndic). Deze kan ook
een beloning ontvangen. De statuten
kennen aan hem dan ook vele bevoegdheden en taken toe: zo kan hij personeel aannemen en ontslaan, roept hij
de AV bijeen, sluit hij contracten af,
verzorgt hij het onderhoud en de reparaties, int hij de contributies van
de leden, betaalt hij de rekeningen en
houdt hij de administratie bij. Ook
vertegenwoordigt hij de vereniging in
en buiten rechte, beheert hij de collectieve verzekeringen en regelt hij de
eventuele schade. Dit alles vormt een
verantwoordelijke taak welke met veel
wettelijke waarborgen is omkleed.
Aldus moet een syndic over een carte
professionelle de gestion beschikken,
welke door de Préfecture wordt afgegeven. Deze doet dat alleen nadat de
syndic zijn kwaliteiten heeft aangetoond
en een aansprakelijkheidsverzekering
heeft gesloten met inbegrip van een
(bank)garantie voor het geval hij

fouten maakt. Verder mag de syndic
werkelijk niets op zijn kerfstok hebben
en mag zijn contract met de vereniging
alleen voor bepaalde tijd worden
aangegaan. Daarna moet de AV over
een nieuw contract beslissen.
Contracten die hieraan niet voldoen
zijn nietig en op overtreding van de
meeste regels staan strafsancties.
Meestal wordt dan ook een professional of professionele organisatie tot
syndic benoemd.

Benoeming van een niet
professionele beheerder
Er zijn echter heel wat verenigingen met name van buitenlanders - die niet
een professional tot syndic hebben
benoemd, doch daarin op andere
wijze voorzien. Zij willen alles het liefst
in eigen hand houden en daarbij een
landgenoot benoemen. Om niet in strijd
te komen met de wettelijke bepalingen
moet hierbij echter zorgvuldig te werk
worden gegaan. Het zomaar aanstellen van een willekeurig persoon die

niet over alle kwalificaties beschikt, is
immers niet geoorloofd. Er is echter
een escape: de wet geldt niet voor een
van de mede-eigenaren die tot syndic
(syndic bénévole) wordt benoemd.
De syndic bénévole kan ook een derde
aannemen, aan wie een salaris wordt
betaald.
Deze heeft niet de status van syndic
doch wordt secretaris of administrateur.
Aldus gelden voor hem niet de wettelijke
eisen terwijl hij wel veel werk kan doen
dat tot het beheer behoort.
NB: de syndic bénévole moet hierbij zelf
en in realiteit het eigenlijke beheerswerk
verrichten. De derde mag dus niet op zijn
stoel gaan zitten. Anders loopt het fout. ■

Ton Steinz,
advocaat
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