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1. Inleiding

De laatste jaren heeft de verkoop van huurwoningen 

door woningcorporaties een vlucht genomen. Ener-

zijds komen woningcorporaties hiermee tegemoet aan 

de wens van huurders en de maatschappij, anderzijds 

is verkoop voor woningcorporaties een noodzaak om 

voldoende gelden vrij te maken voor investeringen in 

bestaand bezit en nieuwbouw.

In eerste instantie komen de eengezinswoningen in 

aanmerking voor verkoop. Deze woningen zijn het 

meest gewild op de markt en voor de corporatie relatief 

gemakkelijk verkoopgereed te maken. Deze wonin-

gen hoeven alleen verticaal gesplitst te worden ( het 

uitmeten van de grond door het kadaster). Apparte-

menten verkopen is lastiger en bewerkelijker doordat 

het complex ook verticaal gesplitst dient te worden (het 

splitsen in appartementsrechten). Daarna ontstaat er, 

als beheerconstructie van het complex, de Vereniging 

van Eigenaars (VvE).

Na verkoop is bij een eengezinswoning de eigenaar ver-

antwoordelijk voor het onderhoud van het pand. Bij een 

appartementencomplex zijn dat de gezamenlijke eigena-

ren. Een eigenaar van een eengezinswoning is niet ver-

plicht te sparen voor groot onderhoud, de VvE is volgens 

het burgerlijk wetboek wel verplicht om te reserveren 

voor toekomstig groot onderhoud. 

De belangrijkste gedachte achter deze plicht is om de 

eigenaren met voldoende middelen te beschermen tegen 

eigenaren die niet kunnen betalen wanneer groot onder-

houdswerkzaamheden moeten plaatsvinden. Een goed 

gevuld reservefonds maakt de besluitvorming in een VvE 

makkelijker en voorkomt het afglijden van een complex 

door het uitstellen van werkzaamheden. Deze verplich-

ting is alleen afdwingbaar door direct belanghebbenden. 

Een eigenaar kan dit bij de rechtbank afdwingen als de 

overige eigenaren dit niet willen.

Voor andere partijen, die geen lid zijn van de VvE zoals 

de gemeente, is het privaatrechtelijk niet mogelijk om 

een goed gevuld reservefonds af te dwingen. Wellicht 

dat er publiekrechtelijk mogelijkheden bestaan vanuit de 

woningwet en handhavngsbeleid. Daar wordt, voor zover 

bekend, geen gebruik van gemaakt. 

Als een VvE reserveert doet deze dat vaak op basis van 

een onderhoudsplanning. Hierin staan de verwachte 

kosten op lange termijn. Een andere mogelijkheid is het 

reserveren op basis van een percentage van de herbouw-

waarde. Wettelijk is er geen methode voorgeschreven. In 

de wet staat alleen dat de VvE reserveert voor andere dan 

de gewone jaarlijkse kosten in de toekomst.

Een zorgelijke situatie ontstaat als een VvE niet reserveert 

voor de toekomst. Hierdoor komt toekomstig onderhoud 

in gevaar. Deze situatie komt veel voor bij niet actieve, 

kleinere VvE’s. Het niet hebben van een reservefonds 

betreft ongeveer 30 procent van de VvE’s in 2006. (bron: 

VvE belang 2006).

Het is bekend dat bovenstaande situatie zich vooral voor-

doet bij kleine VvE’s. In Den Haag en Rotterdam zijn van-

uit de overheid reeds projecten gestart om kleine VvE’s 

op diverse manieren samen te voegen en te bundelen.

Gezien bovenstaande aannames en overwegingen is het 

verstandig om geen nieuwe kleine VvE’s te creëren zon-

der voor een gedegen waarborging te zorgen.

De grotere gemeenten hanteren bij een aanvraag voor 

een splitsingsvergunning voor een huurcomplex al een 

aantal voorwaarden. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld ver-

bonden aan de staat van onderhoud en het onderhouds-

vrij zijn van een aantal onderdelen van pand. Deze regels 

gelden bijvoorbeeld in Amsterdam voor panden van voor 

1940. In Utrecht is een splitsingsvergunning vereist voor 

panden ouder dan 25 jaar. In Utrecht dienen deze panden 

te voldoen aan de huidige kwaliteitseisen. In Rotterdam 
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is altijd een splitsingsvergunning vereist. Vereisten in 

Rotterdam zijn dat er zelfstandige woonruimten worden 

gecreëerd en dat er geen sprake is van achterstallig 

onderhoud. Voorwaarden om adequaat onderhoud in 

de toekomst te waarborgen zijn niet verbonden aan een 

splitsingsvergunning.

Naast de gemeente heeft een woningcorporatie belang 

bij goed onderhoud van verkochte appartementen. Ten 

eerste is er het directe belang voor haar huurders in 

complexen waar een gedeelte uit is verkocht. Daarnaast 

zijn lang niet alle appartementen binnen enkele jaren 

verkocht, nadat het complex is gesplitst. De corporatie 

houdt na start verkoop uit een complex nog jarenlang een 

lidmaatschap in de VvE.

Daarnaast dient een corporatie het algemeen nut. Een 

corporatie behoort de maatschappij niet op te zadelen 

met beheerconstructies die later problemen veroorza-

ken door slecht onderhoud. Duurzaamheid is niet voor 

niets een speerpunt bij corporaties. Bij de beslissingen 

van vandaag vraagt de corporatie zich af of daarmee de 

toekomst niet belast wordt.

In deze notitie, ontwikkeld vanuit een vraag van woning-

corporatie de Woonplaats te Enschede, leggen wij de 

lezer een mogelijkheid voor waarbij het reservefonds en 

afdracht wordt verankerd middels een overkoepelende 

organisatie met als voornaamste doel zorg dragen voor 

voldoende financiële middelen bij de kleine VvE’s.

2. De Beheervereniging

De overkoepelende organisatie kan vormgegeven wor-

den door een vereniging waar  kleine VvE’s lid van zijn. 

Een zogenaamde beheervereniging. Deze vereniging 

stelt, binnen de kaders van haar statuten, jaarlijks vast 

hoeveel de VvE dient te reserveren.. Wellicht op basis 

van meerjarenonderhoudsramingen of op basis van het 

eerder genoemde percentage van de herbouwwaarde. De 

beheervereniging krijgt een lokale functie. Bijvoorbeeld 

een beheervereniging per gemeente.

Bij oprichting van een VvE wordt in de akte van splitsing 

VvE’s automatisch lid van de beheervereniging. Eventueel 

kan de overheid dit ook verbinden als voorwaarde aan 

een VvE bij het verstrekken van subsidie, lening of bij 

het verstrekken van een splitsingsvergunning voordat er 

sprake is van een VvE. Een VvE wordt dan lid bij oprich-

ting of omdat de VvE leden daartoe besluiten en hun 

splitsingsakte aanpassen. Al dan niet onder druk van een 

gemeente.

Schematisch:

Middels kwalitatieve verplichtingen zijn de VvE’s onlos-

makelijk verbonden aan de beheervereniging.

Bij het verankeren van het lidmaatschap in de akte van 

splitsing is het voor een VvE moeilijk om uit de beheer-

vereniging te stappen. Ten eerste is daar de drempel om 

de splitsingsakte te wijzigen. Dit dient te gebeuren bij een 

meerderheidsbesluit van 80 procent van de mogelijke 

stemmen. Daarna dient dit bij de notaris te passeren met 

de bijbehorende kosten. Ten tweede kan in de statuten 

worden opgenomen dat de VvE daarmee geen aanspraak 

meer kan maken op de reserves van de beheervereniging. 

Net zoals je bij het opzeggen van je lidmaatschap bij een 

sportvereniging niet een aandeel uit de reserves mee-

krijgt.

Uiteraard kunnen alle leden van een beheervereniging be-

sluiten de beheervereniging te ontbinden. Consequenties 

hiervan moeten nog worden doordacht. Uiteraard kunnen 

voor ontbinding drempels worden opgeworpen.

De reden dat eigenaren gezamenlijk beslissen komt voort 

uit de regels met betrekking tot de eigen woning van de 

belastingdienst. Eigenaren moeten zelfstandig kunnen be-

schikken over de eigen woning of daar naar verhouding 

zeggenschap over hebben bij appartementsrechten.

De verschillende VvE’s dragen door hun contributie de 

kosten van de beheervereniging. Het bestuur van de be-
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heer vereniging kan bestaan uit een aantal eigenaren uit 

de verschillende VvE’s. Eventueel kan aan de gemeente, 

woningcorporatie of aan een professionele beheerder de 

organisatie worden uitbesteed.

De vaststelling van het te reserveren bedrag kan op de 

volgende manier tot stand komen: Elke VvE levert drie-

jaarlijks een (geactualiseerd) 10 jaarlijksonderhoudsplan 

in bij de vereniging. Op basis van dat onderhoudsplan 

bepaalt de vereniging wat een VvE jaarlijks moet afdra-

gen aan de vereniging om over voldoende reserves te be-

schikken wanneer het onderhoud dient plaats te vinden. 

Uiteraard kan de beheervereniging ook de meerjarenon-

derhoudsbegroting voor de VvE laten opstellen.

De aangesloten VvE’s maken jaarlijks het vastgestelde be-

drag over naar de beheervereniging. De beheervereniging 

spaart de gelden voor de aangesloten VvE’s. 

Zodra groot onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden 

betaalt de beheervereniging, op verzoek van de VvE, de 

factuur van de aannemer. Als uitbetalingsvoorwaarde kan 

hier een goedgekeurde begroting en een vergaderbesluit 

als voorwaarde aan ten grondslag liggen.

Andere functies die de beheervereniging kan vervul-

len zijn het regelen van allerhande zaken voor VvE’s op 

professionele basis. Zoals daar zijn de verzekeringen, 

opstellen concept jaarrekeningen en begrotingen, etc. 

Deze diensten kunnen door de beheer vereniging aan de 

VvE worden geleverd tegen kostprijs.

Uiteraard liggen de extra diensten die de beheervereni-

ging kan leveren aan de vraag vanuit de diverse aan-

gesloten VvE’s

De kerntaken van de beheer vereniging bestaan uit de 

volgende administratieve werkzaamheden:

-  Op laten stellen van meerjarenonderhoudsbegrotingen 

(een maal per 3 a 4 jaar per VvE)

-  Vaststellen benodigde reserveringsbedragen op jaar-

basis per VvE.

-  Uitbetalen groot onderhoudsfacturen van VvE’s

Uiteindelijk bepalen alle eigenaren gezamenlijk het beleid 

van de beheervereniging. Dit uit de gedachte dat eigena-

ren zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen bezit. Deze 

eigen verantwoordelijkheid is ook noodzakelijk om te 

kunnen spreken van eigen woning bezit met daarbij alle 

lusten en lasten. 

Kosten van de beheervereniging zijn relatief laag. In theo-

rie is er zelfs een efficiencyvoordeel. Werkzaamheden die 

normaal de VvE uitvoert, voert nu de beheervereniging 

uit in het groot. Dat kan zelfs een direct kostenvoordeel 

opleveren. Kleine VvE ’s hoeven nu ook niet onrendabel 

beheerd te worden. Zij kunnen zelfstandig opereren, de 

beheervereniging beheert in principe namelijk alleen 

op de belangrijke hoofdlijnen. Tenzij de VvE nog meer 

beheerwensen heeft.

Spannende gedachte is de mogelijkheid dat ook eige-

naren van eengezinswoningen lid kunnen zijn van een 

beheervereniging. Dat kan middels een kwalitatieve 

verplichting in de leveringsakte. Onderhoudsprobleem in 

de meer landelijke gemeenten doen zich namelijk niet zo 

zeer voor bij VvE’s als wel bij individuele woningen.

3. Rollen externe partijen

Naast de rollen van de eigenaren kunnen gemeenten 

en woningcorporaties ook een rol spelen bij de beheer-

vereniging.

Rol gemeente 

Gemeenten hebben de mogelijkheid om een splitsings-

vergunning te eisen bij splitsing in appartementsrechten. 

Als er al sprake is van een splitsingsvergunning wordt 

meestal de onderhoudssituatie van het moment genomen 

als basis waarop een vergunning wordt verstrekt. Terwijl 

na splitsing er een onafzienbare termijn ontstaat waarin 

het gebouw onderhoud nodig heeft.

Een momentopname is belangrijk en een goed begin 

maar geeft weinig garanties voor de toekomst. Vooral ook 

omdat het eigendom bij het passeren van een splitsings-

akte per definitie van eigenaar verandert. De splitsings-

vergunning legt bepalingen op aan de vorige eigenaar. 

Hoe de nieuwe eigenaars met hun bezit omgaan is met 

de huidige eisen niet te voorspellen. De gemeente zorgt 

alleen voor de benodigde goede start.

Met het opleggen van een beheervereniging bij de split-

singsvergunning kan de gemeente ook invloed uitoefenen 
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op de toekomstige eigenaren en daarmee goed onder-

houd in de toekomst dichterbij brengen.

De beheervereniging is niet alleen een mogelijkheid bij 

het afgeven van een splitsingsvergunning. De gemeente 

kan VvE’s ook verleiden en stimuleren om lid te worden 

van een dergelijke beheervereniging. Dat kan gebeu-

ren wanneer er sprake is van een aanschrijving. Dit zijn 

locaties waar het gebouw niet goed onderhouden is, met 

grote kans dat het in de toekomst ook niet onderhouden 

wordt. Bij een subsidie voor het onderhoud zou een ver-

plichting kunnen worden opgenomen om lid te worden 

van een beheervereniging. Hiermee voorkom je aanschrij-

vingen op een dergelijk pand in de toekomst.

Rol woningcorporaties.

Het belang van de woningcorporatie is in de inleiding al 

aangegeven. De structuur van de beheervereniging geeft 

woningcorporaties echter een eenvoudige manier om 

lang invloed te houden op het onderhoudsniveau van de 

complexen waar ze uit verkopen. Ook de VvE’s profiteren 

langer van de kennis van een corporatie. Terwijl ze toch op 

basis van gelijkwaardigheid met elkaar om kunnen gaan.

Bij verkoopgereed maken en splitsen van hun bezit in 

appartementsrechten kunnen corporaties eenvoudig 

bepalen of een dergelijk constructie nuttig is. In eerste 

instantie komen veelal kleine of bijzondere complexen 

hiervoor in aanmerking.

4. Conclusies en aanbevelingen

De hierboven beschreven constructie heeft op het eerste 

gezicht alleen maar voordelen. Groot nadeel is echter de 

extra organisatiegraad die hier bij noodzakelijk is. Willen 

partijen deze op zich nemen? En tegen welke kosten?

Het is zaak om op korte termijn een dergelijke beheerver-

eniging op te richten om te kijken of het werkt. Een wo-

ningcorporatie, zoals de Woonplaats uit Enschede, is een 

eerste aangewezen organisatie die een dergelijke stap 

kan nemen. Uiteraard bouwen we bij een dergelijke pilot 

er mogelijkheden voor de corporatie in, om een en ander 

ongedaan te kunnen maken als de constructie tegen valt.
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