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Corporaties over het hele land verkopen steeds meer 

voormalige sociale huurwoningen. Dit doen ze om diver-

se redenen. Uiteraard is het generen van liquide middelen 

belangrijk , maar ook het bedienen van doelgroepen en 

het “mixen” van wijken en buurten zijn doelstellingen. 

Vooral in de grotere steden zijn de te verkopen woningen 

vaak flats, appartementen, galerijwoningen, boven- en 

benedenwoningen, etc. 

Het complex waar deze woningen zich in bevinden moe-

ten voorafgaand aan verkoop juridisch worden ‘gesplitst’ 

in appartementsrechten Bij de splitsing ontstaat een 

vereniging van eigenaren (VvE). En dit worden er dus 

steeds meer. 

Wat verandert er nu voor de corporatie? En wat wil de 

corporatie dat er verandert?  Door verkoop genereert 

een corporatie cashflow. Daarnaast neemt het bezit af, 

waardoor er minder taken voor de corporatie overblijven.  

Aan de andere kant komen er taken bij als mede-eigenaar 

in de VvE.

Het hoofddoel van de VvE is de behartiging van de ge-

meenschappelijke (vastgoed) belangen van de eigenaren. 

De VvE is verantwoordelijk voor en heeft zeggenschap 

over (de gemeenschappelijke delen van) het gebouw 

en de grond die bij het gebouw hoort. Het beheer komt 

in hoofdzaak neer op het beslissen over onderhoud en 

gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten. De zeggen-

schap van de corporatie over het complex verdwijnt dus 

voor een deel (zij behoudt binnen de regelgeving nog wel 

de volledige zeggenschap over het appartement ) en komt 

te liggen bij de gezamenlijke eigenaren. Hiermee raakt for-

meel de corporatie de zeggenschap over technisch en so-

ciaal beheer kwijt. Daarmee kan zij ook de uitvoering van 

technisch en sociaal beheer in het complex kwijt raken.

Veel corporaties vinden het onwenselijk om taken kwijt 

te raken. Een corporatie heeft een publieke en sociale 

functie om continuïteit te waarborgen voor haar mede-

werkers en continuïteit in de kwaliteit van haar aanbod 

voor haar huurders. 

Om deze waarborgen te stellen is het, zoals zo vaak, van 

belang om voorafgaand aan het proces van verkoop te 

bedenken wat de uitkomsten moeten zijn. Bij apparte-

mentencomplexen hoort daarbij het opzetten van een 

reglement van splitsing waarin de corporatie waarborgen 

kan inbouwen. Wettelijk verplicht is om bij splitsing van 

een complex in appartementsrechten een reglement op te 

stellen. Gelukkig heeft de Koninklijke Notariële Beroepsor-

ganisatie een model reglement opgesteld. Samen met de 

wijzigingen in de splitsingsakte daarop vormt deze vaak 

het reglement van splitsing.

Het modelreglement van splitsing heeft een aantal regels 

waar elke eigenaar zich aan dient te houden. Deze regels 

bestaan uit gedragsregels, besluitvormingsprocedures, 

regelgeving met betrekking tot gemeenschappelijkheid en 

privégedeelten, bestuur- en beheerinstructies, etc.

Naast de wetgeving zijn deze regels leidend voor de VvE. 

De VvE mag hier in principe niet van afwijken, tenzij zij 

het reglement wijzigen. Maar dat is een moeilijk en kost-

baar proces.

Het moment van splitsing is het moment om de juiste 

regelgeving op te nemen in de akte. Als enige eigenaar 

is de corporatie zelf aan zet om een gedegen reglement 

op te stellen voor een complex. Elk complex is anders en 

elk reglement van splitsing zal daarop aangepast moeten 

worden.   De  notaris moet daarop aangestuurd worden. 

De notaris kent wel de juridische regels, maar kent niet de 

specifieke situatie. Voor de juiste aansturing is de corpo-

ratie verantwoordelijk.

Veel medewerkers van corporaties vinden de notariële 

teksten van de reglementen droge kost. Zij vertrouwen op 

het inzicht van de notaris. De corporatiemedewerker kent 

het complex echter beter en heeft de verplichting om de 

notaris op de juiste manier aan te sturen. 

Naast de specifieke situatie zijn er algemene zaken uit het 

modelreglement van splitsing die de corporatie standaard 

kan wijzigen op basis van het beleid en behoeften van 
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een woningcorporatie. Hiermee voorkomt een corporatie 

discussie met toekomstige eigenaren. Voorafgaand aan 

de aankoop krijgen kopers namelijk het reglement waar 

bij de notaris ook voor wordt getekend. Zij accepteren 

daarmee het beleid van de corporatie zoals is vastgelegd 

in de akte van splitsing.

In deze notitie staat het modelreglement van splitsing 

centraal. Een aantal artikelen nemen we onder de loep. 

De mogelijkheden om deze artikelen aan te passen geven 

we daarbij aan. Hiermee reiken we handvatten aan om 

aan de slag te gaan met de splitsing.  Uiteraard kunnen 

wij van Gedeeld Eigendom, dit ook voor de woning-

corporatie verzorgen.

Artikel 8 lid 1

In dit artikel komt een verwijzing naar de grondslag van 

de breukdelen wanneer deze niet evenredig is. Kleine 

moeite om hierin op te nemen dat een afwijking van de 

feitelijke situatie tot bijvoorbeeld 5 procent geen aanlei-

ding geeft tot aanpassing van de splitsingsakte. Dit voor-

komt discussie mocht in de praktijk blijken dat er kleine 

afwijkingen op de (bouw)tekening bestaan.

Artikel 8 lid 2

In dit artikel is bepaald dat eigenaren bijdragen aan de 

kosten van de VvE conform breukdeel. Er zijn echter kos-

ten die de woningcorporatie doorbelast als servicekosten 

aan huurders. Deze kosten worden meestal hoofdelijk, per 

woning, omgeslagen.  Het is een kleine moeite om deze 

kostengroep te definiëren en in een aanvullend artikel 

op te nemen dat deze kosten hoofdelijk over de woning 

appartementsrechten worden omgeslagen. Hiermee 

loopt de administratie van de afrekening servicekosten 

synchroon met de VvE boekhouding.

Dit is vooral handig wanneer huurders inzicht krijgen in 

de VvE jaarrekening en begroting. Het voorkomt vragen 

en discussie.

Artikel 10 lid 4.

In dit artikel is bepaald dat alleen door de voorzitter van 

de vergadering en één van de eigenaren die daartoe 

is aangewezen over gelden van het reservefonds kan 

worden beschikt. Ook al is deze regeling opgesteld met 

als doel de VvE financieel te beschermen, in de praktijk 

is dit niet handig en wordt deze regel zelden toegepast. 

Over het algemeen beschikt het bestuur over de gelden 

van het reservefonds. Besteding daarvan vindt plaats na 

toestemming van de vergadering over uitvoering van de 

geplande werkzaamheden.

Om niet afhankelijk te worden van meerdere eigenaren 

is het raadzaam dit artikel aan te passen of te verwijde-

ren. Individuele eigenaren kunnen namelijk eisen dat er 

volgens dit artikel wordt gewerkt. Terwijl er vaak niet eens 

een voorzitter van de vergadering is benoemd.

Aanpassing van dit artikel voorkomt problemen bij 

eigenaren die, om welke reden ook, de voortgang van 

geplande werkzaamheden willen frustreren.

Artikel  17 lid 1 en 2

Het modelreglement geeft hier een ruime opsomming 

van eventueel aanwezige gemeenschappelijke zaken. Bij 

een goede splitsing is dit artikel aangepast aan de situatie 

van het complex.

Artikel  20 lid 2

In dit artikel dient bij splitsing zaken te worden opgeno-

men waarvan sommige eigenaren geen gebruik maken. 

Bijvoorbeeld een begane grond woning, die geen gebruik 

maakt van de lift.

Artikel 26 lid 3

Een artikel waarmee bijvoorbeeld door huurders zelf aan-

gebrachte voorzieningen dienen te worden geduld door 

de VvE. Dat betekent niet dat de corporatie als eigenaar ze 

moet dulden. Te denken valt aan aangebrachte schotels, 

geveldoorvoeren, isolatievoorzieningen, etc. Ten tijde van 

de splitsing kan het nuttig zijn een inventarisatie te maken 

van het complex en de aangebrachte zaken en deze vast 

te leggen. Dat voorkomt discussie met de VvE over wan-

neer zaken zijn aangebracht.

Artikel 29

Dit artikel zorgt ervoor dat een eigenaar gemeenschap-

pelijke zaken in zijn privégedeelte dient te gedogen. In 

bestaande gebouwen komt het echter wel eens voor dat 

bijvoorbeeld leidingen die alleen ten dienste staan van 

een appartementsrecht ook door een ander privédeel 

worden gebruikt. Mocht dit zo zijn dan is het verstandig 

om dit artikel te wijzigen zodanig dat ook privézaken 

worden gedoogd. Daarbij dient dan ook een aanpassing 

plaats te vinden in artikel 30.

Artikel 33/ artikel 59

Het opstellen van een huishoudelijk reglement voordat 

er een eerste woning is verkocht kan goed werken om 
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de bepalingen uit het huurreglement van toepassing 

te laten zijn op het complex. Het Huishoudelijk Regle-

ment is daarnaast eenvoudiger aan te passen dan het 

reglement van splitsing. Eigenaren en huurders hebben 

daarmee dan dezelfde gedragsregels en dit voorkomt 

frustraties en het verwijt dat regels voor verschillende 

bewoners anders zijn.

Art 35 lid 1 en 2

Het is voor een corporatie van belang dat aan dit artikel 

een bepaling wordt toegevoegd dat zolang een toege-

laten instelling of institutionele belegger verhuurt deze 

hier niet toe is verplicht zolang in de huurovereenkomst 

is opgenomen dat de huurder de bepalingen uit de akte 

van splitsing en het huishoudelijk reglement zal naleven. 

Dit voorkomt een administratieve verzwaring bij zowel de 

woningcorporatie als het bestuur.

Art 36.

Als corporatie wil je niet dat huurders zich jegens de 

vereniging als borg verbindt voor de (bijdrage van de) 

corporatie. Het is daarom belangrijk dat aan dit artikel een 

bepaling wordt toegevoegd dat zolang een toegelaten 

instelling of institutionele belegger verhuurt de huurder 

hier niet toe is verplicht.

Artikel 45 lid 4

De hier gestelde termijn van 3 weken is onmogelijk om 

aan te voldoen. Beter is het om deze termijn aan te pas-

sen naar 6 weken.

Artikel 47 lid 4

Dit artikel beperkt het stemrecht van een corporatie als 

eigenaar als deze tevens (betaalde) werkzaamheden wil 

verrichten voor de VvE. Een corporatie die voornemens 

is om diensten aan te bieden doet er goed aan om dit 

artikel te schrappen. Een enkele individuele eigenaar 

kan met dit artikel namelijk een aanbieding van de cor-

poratie blokkeren.

Opnemen overgangsbepalingen

Het verzorgen van een gedegen splitsing vergt inzicht, 

kennis en inzet. Omdat van veel disciplines inbreng 

nodig is, is het niet vreemd dat er nog wel eens verschil-

len ontstaan tussen de feitelijke situatie en de juridische 

werkelijkheid van de akte. Om deze twee werelden dan 

op elkaar te laten aansluiten is een moeizame en dure 

procedure nodig. Om dit te vergemakkelijken kunnen er 

overgangsbepalingen worden opgenomen. Deze kunnen 

als volgt luiden:

1.  Iedere eigenaar dient in de akte van levering van zijn/

haar appartementsrecht een onherroepelijke volmacht 

te verlenen aan het bestuur, met de macht van substi-

tutie, tot het zonodig aanvullen of wijzigen van het bij 

deze akte vastgestelde splitsingsreglement, teneinde 

dit reglement aan te passen aan de feitelijke situatie 

dan wel om zakelijke rechten (waaronder kwalitatieve 

verplichtingen en erfdienstbaarheden) te vestigen ten 

laste van het gebouw en ten behoeve van overheids- 

en nutsinstellingen. 

2.  Van het voornemen tot aanpassing aan de feitelijke 

situatie zal, tot maximaal tien jaar na splitsing door het 

bestuur schriftelijk aan de eigenaars moeten worden 

kennisgegeven, dat van de afgegeven volmacht gebruik 

gemaakt zal worden, onder mededeling van hetgeen 

aan de feitelijke situatie wordt aangepast. 

3.  Indien het privégedeelte van een eigenaar door de 

voorgenomen aanpassing van het reglement wijzigingen 

ondergaat, zal door de betreffende eigenaar een afzon-

derlijke schriftelijke volmacht moeten worden verstrekt. 

4.  De hiervoor bedoelde onherroepelijke volmachten ein-

digen alle uiterlijk tien jaar na splitsing van het gebouw. 

Uiteraard is bovenstaande alleen bedoelt als vangnet 

voor als onverhoopt de akte niet correct is. Uiteindelijk 

is het praktischer en goedkoper om te zorgen dat er een 

correcte akte is.

 

Conclusie

Met een paar kleine aanpassingen, aandacht en inzet bij 

elke splitsing ondervangen we problemen bij het beheer 

in de toekomst. De kosten hiervan zijn vele malen lager 

dan doorploeteren met een gebrekkige akte.
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