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Hoe kies je een goede beheerder voor de VvE? En wie 

kiest die beheerder, de VvE of de woningcorporatie? 

Het beheren van VvE’s waarin een woningcorporatie 

bezit heeft is anders dan VvE’s beheren voor alleen 

particuliere eigenaren. Woningcorporaties hebben na-

melijk te maken met andere regelgeving die zij moeten 

naleven (denk bijvoorbeeld aan de Overlegwet). Als 

corporatie wil je een beheerder die ook meedenkt over 

verhuur en de (andere) belangen die spelen.

Het vinden van een goede beheerder is niet makkelijk. 

Offertes laten zich moeilijk vergelijken en het is vaak niet 

duidelijk wat de beheerder precies doet voor de VvE.

Het proces van uitgebreid onderzoeken en selecteren 

van een beheerder mag daarom serieus genomen wor-

den. Een uniforme werkomschrijving die de corporatie 

gezamenlijk met eventuele andere eigenaren invult kan 

daarbij een grote hulp zijn. 

Het is altijd belangrijk om meerdere offertes op te 

vragen. Hiermee toont de corporatie dat er gedegen 

onderzoek is gedaan. Enige tijd geleden is bij de recht-

bank in Rotterdam nog een woningcorporatie veroor-

deelt in het terugbetalen van het verschil in premie 

van de verzekering. De woningcorporatie had namelijk 

maar één offerte opgevraagd voor de verzekering. Na 

enkele jaren kwamen de andere eigenaren erachter dat 

er goedkopere verzekeringen zijn met exact dezelfde 

voorwaarden. De rechter oordeelde dat de corporatie 

niet genoeg onderzoek heeft verricht en daarom het 

verschil in kosten moet terugbetalen aan de VvE. 

Trek daarom gezamenlijk op met de andere eigenaren 

en verricht een gedegen onderzoek naar de meest ge-

schikte beheerder voor de VvE.

De twee onderstaande voorbeelden tonen de problema-

tiek aan van ‘gemengde’ VvE’s. Met gemengde VvE’s 

bedoelen we VvE’s waarin zowel huur- als koopwonin-

gen aanwezig zijn.

Voorbeeld 1

Tijdens de jaarlijkse VvE vergadering staat het volgende 

punt op de agenda; verhogen schoonmaakfrequentie. 

De leden besluiten om de schoonmaakfrequentie te 

verhogen van één keer in de maand naar twee keer in 

de maand. Hierdoor gaan ook de kosten van de schoon-

maak omhoog.

De woningcorporatie mag kosten voor schoonmaak 

doorbelasten naar de huurders, maar mag deze kosten 

niet zomaar verhogen. Hier dient 70% van de huur-

ders goedkeuring aan te geven. Op het moment dat 

de corporatie deze goedkeuring niet heeft, mag zij de 

verhoging niet door belasten naar haar huurders. De 

kosten komen dan voor rekening van de corporatie zelf. 

De corporatie moet eerst overleg plegen met haar huur-

ders voordat zij met dit voorstel in kan stemmen.

Dit vergt een langere voorbereidingstijd voordat de 

vergadering plaatsvindt. Het is voor corporaties wen-

selijk om bijvoorbeeld al twee maanden van tevoren de 

agenda van de jaarlijkse VvE vergadering te ontvangen. 

Zo wordt ook de besluitvorming tijdens de vergadering 

niet vertraagt. Dit is in het voordeel van alle eigenaren.

Voorbeeld 2

De woningcorporatie dient haar huurders binnen zes 

maanden na de beëindiging van een kalenderjaar een 

definitieve afrekening te sturen van de werkelijke stook-/

servicekosten. Dat is uiterlijk 30 juni van het kalender-

jaar. Vaak hebben VvE beheerders de jaarrekening pas in 

mei/juni af. Als de jaarrekening binnen is zal de corpo-
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ratie daar eerst nog de door te berekenen servicekosten 

uit moeten halen. Dit is vaak een flink karwei. Daarom 

willen woningcorporaties de jaarrekening op tijd binnen 

hebben en daarbij een exploitatierekening krijgen die 

onderverdeeld is naar de posten waaruit de servicekos-

ten bestaan. Zo kunnen woningcorporaties die kosten 

makkelijk één op één overnemen.

Het lastige voor woningcorporaties is dat het huurrecht 

en het appartementsrecht niet altijd op elkaar is afge-

stemd. Sommige beslissingen kunnen door de VvE pas 

genomen worden op het moment dat er overleg met de 

huurders is geweest. Door vooraf dit soort zaken af te 

spreken met de beheerder voorkomt de woningcorporatie 

een hoop gedoe. Uitleg hierover aan de particuliere eige-

naren zorgt bij hen doorgaans voor het nodige begrip.

Een ander lastig punt is de taken die de beheerder 

uitvoert. Doordat er geen uniforme werkomschrijving 

is heeft elke beheerder een ander taken pakket. En zo 

kunnen per VvE de werkzaamheden van de beheerder 

verschillen. Bij de ene beheerder is bijvoorbeeld het 

actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 

een standaard dienst, terwijl de andere beheerder dit 

ziet als een additionele dienst.

Ook de beheervergoeding kan daardoor variëren per VvE. 

Een corporatie doet er goed aan om één uniforme wer-

komschrijving te maken voor haar VvE’s. Zo werken alle 

VvE beheerders volgens de richtlijnen van de woningcor-

poratie. Een uniforme werkomschrijving werkt tevens uit-

stekend om offertes op te vragen. Alle beheerders stellen 

hun prijs immers af op precies dezelfde werkzaamheden. 

Zo zijn offertes makkelijk te beoordelen. 

Welke werkzaamheden de corporatie wilt laten uitvoe-

ren door de VvE beheerder, kan per VvE verschillen. 

De ene VvE is de andere tenslotte niet. Als er bijvoor-

beeld al een aantal woningen verkocht zijn, kunnen de 

particuliere eigenaren een deel van de werkzaamheden 

op zich nemen. 

Dit is ook afhankelijk van het beleid van de woningcorpo-

ratie. Wil de corporatie VvE werkzaamheden zoveel mo-

gelijk uitbesteden en of wil zij veel in eigen hand houden?

Wil de corporatie bijvoorbeeld het technisch beheer zelf 

blijven doen? Dan kunnen deze werkzaamheden van de 

werkomschrijving weggestreept worden. Dan is het nog 

wel nodig om deze werkzaamheden te offreren aan de 

VvE en hier afspraken over te maken.

Wat houdt aanbesteding van het beheer precies in?

Als de woningcorporatie de keuze maakt om het beheer 

uit handen te geven, volgen er een aantal vervolgstappen:

1  Opstellen werkomschrijving:

 ➜  Wat zijn de taken van de beheerder

  •  Afhankelijk van de VvE

  •  Afhankelijk of er medewerkers VvE bij de 

corporatie aanwezig zijn

  •  Afhankelijk van het geld dat de corporatie wil 

besteden aan VvE’s

  •  Afhankelijk van beleid

 ➜  Aan welke eisen dient de beheerder te voldoen 

(gecertificeerd?)

 ➜  Wat zijn de additionele diensten van de beheerder

2  Selecteren beheerders

 ➜  Op basis van eigen ervaringen

 ➜  Op basis van ervaringen uit de markt (navraag 

doen bij andere VvE’s en corporaties)

3  Beheerders offerte laten uitbrengen

 ➜  Beheerder geeft prijs aan per beheer categorie

4  Vergelijken offertes

 ➜  Waarop selecteert de corporatie? Vindt ze prijs het 

belangrijkste of telt ervaring ook mee?

Opstellen werkomschrijving

Het meeste werk gaat zitten in het opstellen van de wer-

komschrijving. Corporaties moeten heel goed bedenken 

welke taken ze willen laten uitvoeren door de beheerder.

Veel taken uitbesteden kost meer geld, maar dan wordt 

het wel professioneel gedaan. Weinig taken uitbeste-

den betekent dat het minder geld kost maar dan liggen 

er meer werkzaamheden voor de medewerkers van de 

corporatie/leden van de VvE zelf. Hebben die de juiste 

kennis in huis en voldoende tijd voor het uitvoeren van 

VvE taken?

Als corporatie heb je naast het eigen eigenaarsbelang 

ook de vertegenwoordiging van de belangen van de 

huurders. Om de taken als verhuurder goed te blijven 

uitvoeren zal de beheerder zich moeten aanpassen. 

Vanuit de verhuurdersrol stel je andere eisen aan de 

beheerder dan vanuit de eigenaarsrol. In een uniforme 

werkomschrijving zijn deze eisen goed te verwerken. 

Aanbesteding voor het beheer van VvE’s 2/3



GEDEELD EIGENDOM Gildstraat 91a, 3572 EL Utrecht  |  info@gedeeldeigendom.nl  |  www.gedeeldeigendom.nl  |  KvK-nr. 30224387

Waar moet ik allemaal rekening mee houden  

als ik een beheerder wil? 

Als na de aanbesteding meerdere geschikte offertes 

zijn binnengekomen is het zaak om te kijken naar de 

beheerder zelf. Wat zijn voor de corporatie en de VvE 

belangrijke aspecten die meetellen in de beoordeling? 

Beoordeel de beheerder op de punten die zowel de 

corporatie als de VvE belangrijk vinden.

Een aantal belangrijke aspecten kunnen zijn:

Transparantie

Heeft de beheerder een heldere, transparante manier 

van werken? Is er openheid van zaken? Komt de be-

heerder gemaakte afspraken na? Zijn gegevens van de 

VvE makkelijk en snel in te zien?

Werkervaring

Heeft de beheerder ervaring met het beheren van 

VvE’s? Heeft de beheerder ook ervaring met VvE’s waar 

een verhuurder eigenaar in is? Let hierbij ook op de 

grootte van de VvE’s. Heeft de beheerder ook ervaring 

met VvE’s van dezelfde grootte als de VvE die een 

beheerder zoekt?

Klantvriendelijkheid

Reageert de beheerder snel op verzoeken van eigena-

ren? Wordt het bestuur/ de eigenaren op de hoogte 

gehouden over de gang van zaken?

Initiatief (meedenken met de klant)

Denkt de beheerder mee met de VvE? Geeft hij uit zich-

zelf adviezen aan de VvE?

Grootte van de beheerder

Hoeveel medewerkers heeft de beheerder in dienst? 

Heeft de beheerder ook financiële en technische mede-

werkers of is iedereen een ‘generalist’? 

Hoe ga je met een beheerder in zee?

Na het inzoomen op de beheerder, selecteert de VvE de 

meest geschikte beheerder voor de VvE. Dit gebeurt door 

middel van het accepteren van de offerte. Er hoeven met 

de beheerder geen onderhandelingen meer gevoerd te 

worden over werkzaamheden en prijzen, dat is mid-

dels de aanbesteding allemaal geregeld. In de jaarlijkse 

vergadering van de VvE nemen de eigenaren een besluit 

om de opdracht te gunnen aan een bepaalde partij. Na dit 

besluit heeft het bestuur van de VvE de bevoegdheid om 

de overeenkomst met de beheerder te tekenen. 

Als corporatie kun je dus niet als enige de beslissing 

nemen over de te kiezen beheerder. Je helpt de VvE 

door een goede aanbesteding te houden en kunt op 

basis van de aanbesteding een helder en transparant 

advies geven. De uiteindelijke beslissing ligt altijd bij 

de VvE. Door de VvE te helpen met de inhoud en de 

procedure, help je uiteindelijk jezelf. De andere eigena-

ren zullen de corporatie dankbaar zijn, omdat de corpo-

ratie iedereen helpt om tot een goede keuze te komen.

Als bijlage is een voorbeeld van een uniforme wer-

komschrijving toegevoegd. Hierin staat taken die 

een beheerder op zich kan nemen. Dit is slechts een 

voorbeeld, elke VvE heeft andere taken die zij wil laten 

uitvoeren door de beheerder. 

Wij helpen u graag met het opstellen van een eigen 

uniforme werkomschrijving.
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