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Professioneel VvE beheer
wekt hoge verwachtingen
De rechtbank Rotterdam heeft onlangs een opmerkelijke uitspraak gedaan in een zaak tussen een VvE 
en een Rotterdamse woningcorporatie (i). In dit geschil speelde de situatie waarin een woningcorporatie 
zowel projectontwikkelaar als eerste bestuurder van de VvE was. Een kanttekening hierbij was dat 
bij oplevering het merendeel van de appartementen al was verkocht. In feite leverde de corporatie deels 
aan zichzelf op. Met het bestuur kwam ook het beheer van de VvE bij de corporatie terecht. 
Deze constructie is geen ongebruikelijke.

et feit dat het beheer in handen lag van een 

professionele partij lijkt in deze zaak ongunstig 

uit te pakken voor de woningcorporatie. 

De rechter overweegt ten aanzien van een aan-

tal beheertaken dat de corporatie deze niet goed heeft 

uitgevoerd. Als gevolg hiervan is de woningcorporatie 

veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding 

aan de VvE. In dit artikel worden enkele ‘misstanden’ van 

deze woningcorporatie in haar rol als beheerder van deze 

VvE toegelicht. Door het geven van suggesties en richt-

lijnen aan de hand van deze voorbeelden, hopen wij een 

bijdrage te leveren aan professioneel beheer door woning-

corporaties.

Incassoprocedure
Een van de eigenaren had een flinke betalingsachterstand 

bij de VvE. De VvE stelt hierop dat de beheerder onvol-

doende inspanningen heeft verricht om dit bedrag tijdig te 

incasseren. De schade bestaat volgens de VvE uit misge-

lopen rente-inkomsten. De beheerder verweert zich door 

te stellen dat er wel degelijk inspanningen zijn verricht om 

het bedrag te verhalen. Hij verzuimt echter om dit verweer 

te onderbouwen met stukken. De rechter is van oordeel 

dat mede vanwege het ontbreken van deze onderbouwing 

de corporatie schadeplichtig is. 

De rechter is helder in zijn overwegingen. Het blijft echter 

opmerkelijk dat een VvE de beheerder aanspreekt voor 

het wangedrag van één van haar eigen leden. 

De echte tekortkoming ligt bij de wanbetaler en niet bij de 

beheerder. Er zou zich het bizarre en onwaarschijnlijke 

geval kunnen voordoen waarin alle leden bewust niet 

betalen aan de VvE, opdat de gemiste rente-inkomsten 

worden vergoed door de beheerder.

Wat te doen?
Op basis van het modelreglement uit 1992 kan het bestuur, 

laat staan de beheerder, niet zelfstandig overgaan tot een 

incassoprocedure (ii). Daarvoor heeft zij eerst toestem-

ming nodig van de vergadering. Om een incassoprocedure 

standaard uit te kunnen voeren is het dus noodzakelijk dat 

dit punt jaarlijks op de agenda terugkomt. De vergadering 

neemt hier dan een besluit over. Het modelreglement 

2006 geeft daarentegen aan dat het bestuur voor het 

voeren van dergelijke procedures geen machtiging van de 

vergadering nodig heeft (iii). De verantwoordelijkheid ligt 

uiteindelijk altijd bij het bestuur.

Elke beheerder die het administratief beheer tot zijn taken 

rekent moet hiervan een dossier kunnen overleggen. Met 

het archiveren van herinneringsbrieven en aanmaningen 

per eigenaar is een goed bewijsdossier gevormd. Het is 

verstandig om een algemene procedure te ontwikkelen 

voor het afhandelen van betalingsachterstanden. Deze 

procedure kan door middel van een overeenkomst met 

de VvE worden vastgelegd. De VvE-vergadering kan hier 

dan ook inhoudelijk over besluiten.
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Administratieve beheertaken
De woningcorporatie is in deze uitspraak veroordeeld tot 

het betalen van kosten die zijn gemaakt als het gevolg van 

het niet ordelijk overdragen van de administratie aan de 

nieuwe beheerder. Het op orde hebben van de admini-

stratie is één van de kernpunten van goed beheer.

Een illustratie van de mogelijke consequenties is ook in de 

uitspraak terug te vinden: dubbele facturatie. Enkele reke-

ningen zijn door de beheerder dubbel betaald. De rechter 

is scherp in zijn oordeel: “Van een professionele beheerder 

of bestuurder (…) mag worden verwacht dat deze ordelijk 

registreert welke facturen van derden voor welke werk-

zaamheden worden ontvangen en slechts tot betaling 

(namens de VvE) overgaat van die facturen die gegrond 

zijn.” Hieruit volgt dat de beheerder aansprakelijk is.

Wat te doen?
Hoewel de rechter hier weinig ruimte laat voor menselijke 

fouten, kan bij een beheerder wel degelijk situaties als 

deze voorkomen. Zo kan hij er op aandringen dat de 

ad ministratie na afloop van het boekjaar nog eens goed 

wordt gecontroleerd door de kascommissie. Hiernaast zou 

een beheerder altijd moeten proberen om kleine proble-

men met de VvE snel op een minnelijke wijze op te lossen. 

Lopende verplichtingen voldoen uit het reservefonds
In deze zaak heeft de woningcorporatie, in haar rol als 

beheerder, erkend lopende verplichtingen te hebben vol-

daan uit het reservefonds. Zij erkende hiermee ook de 

regels te hebben overtreden. Doordat er geen schade is 

ontstaan voor de VvE wijst de rechter de vordering hier-

omtrent af. De professionele beheerder had tevens met 

een verwijzing naar de werkwijze in de praktijk de rechter 

kunnen overtuigen van haar redelijk en billijk handelen.

Wat te doen?
VvE’en hebben volgens het burgerlijk wetboek de 

verplichting om een reservefonds aan te houden (iv). 

De model reglementen verplichten om de gelden van dit 

reservefonds op een aparte rekening te zetten (v). In de 

praktijk blijkt dat de meeste VvE’en naast een betaal-

re-kening ook een spaarrekening hebben. Dit wil niet per 

definitie zeggen dat alle gelden van het reservefonds op 

de spaarrekening staan geparkeerd. Wanneer er geduren-

de het boekjaar meer geld wordt uitgegeven dan begroot, 

zullen deze gelden bijna automatisch van de spaarreke-

ning afkomstig zijn. In de VvE-praktijk kan de aanleiding 

hiervoor liggen in achterstallige betalingen van eigenaren, 

onvoorzien dringend noodzakelijk onderhoud of een 

bescheiden begrotingswijze. De uitgaven die de begroting 

te boven gaan, worden betaald uit de liquide middelen. 

Zelfs als deze middelen zijn bestemd als reserve.

De verantwoording vindt plaats bij de presentatie van de 

jaarrekening. De bestuurder kan de vergadering voorstel-

len om het negatieve exploitatieresultaat te verrekenen 

met de eigenaren of met het reservefonds.

Het aanleveren van een meerjarenonderhoudsplan
De VvE stelt dat de beheerder tekort is geschoten in haar 

verplichting een deugdelijke MJOP op te stellen. Er zijn 

wel MJOP’s door de beheerder aangeleverd, deze zijn 

alleen niet goedgekeurd door de VvE in de vergadering. 

Wat te doen?
Het bestuur dient zorg te dragen voor het (laten) opstel  len 

van een MJOP (vi). Het kan geen kwaad om vooraf enkele 

standaard-eisen vast te leggen. Het ontbreken van bij-

voorbeeld gebouwonderdelen kan een reden zijn om het 

MJOP als niet deugdelijk te beschouwen. Ramingen van 

werkzaamheden daarentegen blijven altijd een schatting 

en zullen geen reden zijn om het MJOP als niet deugdelijk 

te beschouwen. Het ligt vervolgens uiteraard niet in de 

risicosfeer van de beheerder als dit ‘deugdelijke’ MJOP 

wordt afgekeurd.

Slotoverwegingen
In het specifieke geval van een nieuwbouwcomplex kun-

nen in de voorfase al een hoop potentiële problemen in 

de kiem worden gesmoord. Met het in het leven roepen 

van een oplevercommissie (bestaande uit andere eige-

naren) kan de projectontwikkelaar nooit het verwijt krijgen 

dat gebreken niet tijdig zijn gesignaleerd. Een bijkomend 

voordeel hiervan is dat de VvE een actieve start kent. Op 

die manier kan de vergadering als hoogste orgaan van 

meet af aan haar verantwoordelijkheid nemen. Voor de 

woningcorporatie geldt dat zij in haar rol als bestuurder, 

maar zeker ook als beheerder dient te beseffen dat zij 

altijd wordt getoetst aan de strenge maatstaven behorend 

bij een professionele organisatie. Een corporatie zal dan 

als beheerder/bestuurder een professionele afstand 

moeten bewaren ten opzichte van de VvE. Een strikte 

scheiding tussen de beheerdersrol en een eventuele 

eigenaarsrol in de interne organisatie van de corporatie is 

aan te bevelen. ■
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Gedeeld Eigendom Enzo is een detachering- en advies-

bureau op het gebied van appartementsrecht, uitponding 

en VvE beheer. Wij zijn vooral werkzaam bij woningcor-

poraties op het gebied van splitsen van huurcomplexen 

in appartementsrechten, VvE Beheer en het invullen van 

de eigenaarsrol in VvE’s.

Enkele rekeningen zijn door de 
beheerder dubbel betaald.

i   Rb Rotterdam 23 maart 2011, LJN BP9729
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