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Achtergrond van de wetsaanpassingen
Deze wetsaanpassingen zijn voortgekomen uit de wen-

sen van de gemeenten Den Haag en Rotterdam. Zij strij-

den al jaren tegen de verloedering van appartements-

gebouwen. Het gaat dan hoofdzakelijk om vooroorlogse 

woningen in kleine VvE’s. In Rotterdam en Den Haag is 

er veel particulier woningbezit. Dit komt omdat in deze 

twee specifieke gemeenten veel is gebouwd  in opdracht 

van particulieren. In Amsterdam daarentegen is veel 

gebouwd door woningcorporaties. Als een woningcor-

poratie bezit heeft in een VvE, neemt zij een actieve rol 

aan binnen die VvE om te voldoen aan haar verplich-

tingen als verhuurder. In Rotterdam en Den Haag is die 

sociale huursector minder aanwezig. Er zijn daar meer 

particuliere eigenaren in een VvE die lang niet altijd 

onderhoud plegen aan hun woning. Hierdoor verpaupert 

het gebouw en dit draagt bij aan de achteruitgang van 

de gehele buurt. 

Gemeenten zetten op dit moment vooral preventieve 

maatregelen in. Ze geven voorlichting en bieden 

procesmatige ondersteuning om het onderhoud van ap-

partementsgebouwen op orde te houden. De resultaten 

blijven echter achter bij de verwachtingen. Waarschijn-

lijk komt dit doordat je met deze maatregelen voorna-

melijk de welwillende eigenaren bereikt. Daarom is er 

vanuit de gemeenten Rotterdam en Den Haag verzocht 

om ruimere wettelijke mogelijkheden om tot een goed 

onderhoudsbeleid te komen met VvE eigenaren. Ook 

andere gemeenten kunnen met deze nieuwe mogelijkhe-

den hun voordeel doen.  

Wat is er precies veranderd? 
De aanpassingen zorgen ervoor dat gemeenten de 

mogelijkheid krijgen om sneller in te grijpen als een 

gebouw dreigt te verloederen. Eerst konden gemeenten 

alleen ingrijpen door een VvE aan te schrijven. Dit kan 

pas op het moment dat er daadwerkelijk achterstallig on-

derhoud is. Vanaf 1 juli jl. kan een gemeente al ingrijpen 

op het moment dat een gebouw de eerste tekenen van 

achterstallig onderhoud vertoont. Gemeenten krijgen 

hiermee de kans op een actievere rol binnen de VvE. 

De gemeente kan naar de kantonrechter stappen op het 

moment dat een gebouw een ernstige dreiging vertoont 

dat op afzienbare termijn niet wordt voldaan aan de 

eisen van artikel 1a, eerste lid of artikel 1b, tweede lid, 

van de Woningwet. Het gebouw is dan een gevaar voor 

gezondheid en veiligheid, of het voldoet niet langer aan 

de eisen uit het Bouwbesluit 2003 bestaande bouw.

Bij de kantonrechter verzoekt zij een machtiging voor 

het bijeenroepen en bijwonen van een vergadering. 

De gemeente woont deze vergadering bij en kan het 

woord voeren en voorstellen doen met betrekking tot 

het beheer en onderhoud van het gebouw. Tevens kan 

de gemeente anderen dan bestuursleden belasten met 

de leiding van de vergadering. Aangezien er in een 

slapende VvE meestal geen bestuursleden zijn kan de 

gemeente zichzelf benoemen tot voorzitter van de verga-

dering en zo het voortouw nemen. 

Om bij de kantonrechter aan te tonen dat het een slapen-

de VvE betreft kan de gemeente uitzoeken of de VvE is 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Tevens kan 

de gemeente nagaan of de VvE een eigen bankrekening 

heeft en een jaarlijkse vergadering houdt. Zo niet, dan 

kan de gemeente beargumenteren dat de VvE niet actief 

is en dus op korte termijn geen onderhoud zal plegen. 

Indien eigenaren ervoor kiezen niet naar de vergade-

Discussienotitie 1/3

Gemeenten aan zet bij het wakker schudden van VvE’s

Mr. Raymond Kramer en Marjon Bouma BBA (Gedeeld Eigendom Enzo), 07/07/2011;

Vrijdag 1 juli 2011 zijn een aantal wetsaanpassingen van kracht geworden. Er zijn wijzigingen doorgevoerd in boek 5 

van het Burgerlijk Wetboek en in de Woningwet. Het Rijk geeft hiermee gemeenten meer mogelijkheden voor het aan-

pakken van achterstallig onderhoud bij Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Kon de gemeente eerst alleen aanschrijven 

als er sprake was van achterstallig onderhoud, sinds 1 juli jl. is het voor de gemeente ook mogelijk om actie te onderne-

men op het moment dat er sprake is van dreigend achterstallig onderhoud. Hoe leveren deze maatregelen een bijdrage 

in de activering van slapende VvE’s?
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ring te komen of besluiten tegen voorstellen van de 

gemeente te stemmen, kan de gemeente niets onderne-

men. Zij is immers niet bevoegd om besluiten te nemen 

tijdens de vergadering. De overheid tracht deze situatie 

te ondervangen door een en ander in de Woningwet 

aan te passen.

Als de VvE binnen drie maanden na het plaatsvinden 

van de vergadering geen onderhoudsplan heeft, kan 

de gemeente artikel 12d van de Woningwet toepassen. 

In dit artikel is bepaald dat gemeenten VvE’s die niet 

beschikken over een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 

kunnen verplichten om, binnen een te bepalen termijn, 

dit onderhoudsplan te laten opstellen. 

Deze verplichting kan de gemeente alleen opleggen als 

het gebouw is gelegen in een gebied waarin de leefbaar-

heid naar het oordeel van het bevoegd gezag onder druk 

staat. In zo’n gebied doen zich complexe maatschappe-

lijke problemen voor, veroorzaakt door fysieke, sociale 

en economische factoren. Ons inziens is dit middel niet 

nodig als de gemeente inzet op de eerder genoemde 

mogelijkheden. 

Een positief gevolg van deze wetsaanpassingen is dat 

gemeenten de mogelijkheid krijgen om in gesprek te 

komen met de VvE. Dit is ons inziens effectiever dan het 

pas in contact treden met de VvE op het moment dat 

alleen een aanschrijving nog effect heeft. 

Op het moment dat de gemeente contact legt met de 

VvE door het bijeenroepen en bijwonen van een verga-

dering, speelt zij een rol in de privaatrechtelijke verhou-

ding van de VvE. In deze rol kan zij als gelijkwaardige 

partner deelnemen aan de vergadering. 

Het is onze ervaring dat het overgrote deel van de 

eigenaren positief tegenover goed onderhoud staat. In 

een VvE structuur kunnen eigenaren echter tegen een 

aantal muren oplopen; gebrek aan geld, de afwezigheid 

van een jaarlijkse vergadering, onwilligheid van andere 

eigenaren en/of een verschil van inzicht met andere 

eigenaren. Bij dit laatste zou een uiterste mogelijkheid 

de stap naar de rechter zijn om een vervangende machti-

ging te vragen. Een individuele eigenaar doet dat echter 

niet snel omdat dit proces geld kost en enige expertise 

vereist. Tevens kan er schroom bestaan om te procede-

ren tegen een ander VvE lid. 

De gemeente kan nu voor deze eigenaren optreden door 

zelf deze machtiging te vragen bij de rechter. Hieruit 

blijkt weer het doel van de wet: In contact treden met 

eigenaren en hen helpen zodat zwaardere maatregelen 

niet gebruikt hoeven te worden. Bovendien is bewust-

wording bij eigenaren belangrijk zodat over 5 jaar niet 

weer dezelfde situatie van dreigend achterstallig onder-

houd ontstaat . 

Hoe zal het werken in de praktijk? 
De vraag is of gemeenten deze nieuwe mogelijkheden 

gaan gebruiken. De gemeente onderzoekt eerst of een 

VvE slapend is. Daarna volgt de gang naar de kantonrech-

ter. Nadat de gemeente de machtiging heeft verkregen, 

gaat zij de vergadering en de voorstellen die aan bod ko-

men voorbereiden. De gemeente kan daarna eventueel de 

VvE en haar eigenaren begeleiden. Hoewel dit proces tijd 

kost heeft het ook aanwijsbare voordelen. Rotterdam en 

Den Haag zullen deze maatregelen zeker gaan toepassen 

aangezien zij de urgentie van de problematiek voelen. 

Of deze maatregelen kans van slagen hebben ligt groten-

deels aan hoe de gemeente de VvE tegemoet treedt. Een 

goede begeleiding vanuit de gemeente is van belang 

voor goed onderhoud, maar ook voor een duurzame 

onderhoudssituatie in de toekomst. 

Het voordeel van deze maatregelen ligt in de preventieve 

werking. Voordat het gebouw verloedert neemt de ge-

meente actie. Zo voorkomt de gemeente dat de buurt ach-

teruit gaat door de slechte onderhoudstoestand van het 

gebouw. Door het onderhoud op tijd uit te voeren blijft 

de staat van onderhoud voldoende en hoeft de gemeente 

niet aan te schrijven. Daarnaast voorkomt de gemeente 

dat de eigenaren meer geld uitgeven dan nodig.  

Aan de slag met de nieuwe mogelijkheden
Als een gemeente met deze maatregelen aan de slag 

gaat, onderneemt zij de volgende stappen:

1.  Constateren dreigend onderhoud

De gemeente constateert dat het onderhoud van het ge-

bouw achterblijft waardoor er een dreiging bestaat dat 

op afzienbare termijn niet wordt voldaan aan de eisen 

van artikel 1a, eerste lid of artikel 1b, tweede lid, van de 

Woningwet. 

2.  Checken status VvE

Na constatering van dreigend achterstallig onderhoud 

onderzoekt de gemeente of er sprake is van een sla-
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pende VvE. Dit kan de gemeente doen door na te gaan 

of de VvE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

en een bestuur heeft. Tevens gaat de gemeente na of 

de VvE een eigen bankrekening heeft en een jaarlijkse 

vergadering houdt. 

3.  Naar de kantonrechter voor machtiging 

Als de VvE slapend is en het lukt de gemeente niet om in 

contact te komen met de VvE, stapt de gemeente naar de 

kantonrechter. Zij verzoekt de rechter om een machtiging 

voor het bijeenroepen en bijwonen van de vergadering. 

De gemeente kan haar verzoek verder onderbouwen 

door aan te tonen dat de VvE slapend is en door middel 

van beeldmateriaal van het achterstallig onderhoud. 

4.  Vergadering bijeen roepen en leiden 

Tijdens deze vergadering biedt de gemeente haar hulp 

aan. Zij legt de vergadering uit waarom het plegen van 

onderhoud noodzakelijk is. Bijna elke eigenaar wil graag 

een goed onderhouden pand. Soms lukt het plegen 

van onderhoud echter niet vanwege het ontbreken 

van besluitvorming of een gebrek aan geld. Dan is het 

belangrijk dat de gemeente overlegt met eigenaren die 

willen meewerken. De ervaring leert dat in elke VvE deze 

eigenaren te vinden zijn. Samen met hen bedenkt de ge-

meente mogelijkheden voor de aanpak van het dreigend 

achterstallig onderhoud. 

Mocht de vergadering onwillig tegenover het plegen van 

onderhoud staan, dan heeft de gemeente een stok achter 

de deur in de vorm van het aanschrijven van de VvE. De 

gemeente geeft duidelijk aan dat zij die maatregel niet 

wil uitvoeren maar dat de VvE haar geen andere keus 

laat. Dit kan twijfelende eigenaren over de streep trekken 

om wel mee te werken aan het plegen van onderhoud. 

Het aanschrijven van een VvE verdient niet de voorkeur. 

Wanneer een gemeente aanschrijft treedt zij bestuurs-

rechtelijk en handhavend op. Door aanschrijven van 

een VvE zal bereikt worden dat de VvE onderhoud gaat 

plegen. De gemeente bereikt er echter niet mee dat de 

VvE zich bewust wordt van de noodzaak van het plegen 

van onderhoud.

5.  Uitvoering onderhoud 

Bij weigerachtige eigenaren kan de gemeente namens 

de welwillende eigenaren naar de rechter stappen 

om een machtiging te vragen voor toestemming om 

onderhoud te plegen. Dit is nuttig op het moment dat de 

vereiste meerderheid in de vergadering niet behaald is. 

De gemeente ondersteunt op deze manier de welwil-

lende eigenaren.  

Doe uw voordeel
Uit het stappenplan volgt ons belangrijkste advies; Wees 

als gemeente open en hulpvaardig. Probeer de VvE op 

een positieve manier tegemoet te treden en benadruk 

de voordelen voor zowel de VvE als de gemeente. Neem 

in ogenschouw dat de meeste eigenaren niet onwillig 

tegenover het  plegen van onderhoud staan. Door ze 

te helpen en te begeleiden activeert de gemeente de 

VvE. Ze creëert een bewustzijn bij de eigenaren dat het 

plegen van onderhoud noodzakelijk is, en is te realiseren 

binnen de VvE. 

Voor Rotterdam en Den Haag zijn deze mogelijkheden 

een uitkomst. Voor andere gemeenten zijn er met deze 

wetswijzigingen ook goede mogelijkheden. De uitvoe-

ring van deze mogelijkheden vereist wel specifieke ken-

nis. Wat zij ervoor terugkrijgen is een goed onderhouden 

appartementsgebouw wat bijdraagt aan waardeontwik-

keling en een beter toekomstperspectief van de buurt.
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