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 ca. 150.000 VvE’s 

 2.000.000 appartementsrechten

 1.175.000

 75% van de VvE’s ligt in de Randstad

 voor 2030 moeten er 1,5 miljoen woningen verduurzaamd 
zijn volgens de kllimaatdoelstellingen van het klimaatakkoord



“Ik heb een appartement gekocht”

Juridisch:

 Aandeel in gemeenschappelijk eigendom, speciaal geregeld 
bij wet: artt.5:106 BW e.v.

 Uitsluitend recht van gebruik van een specifiek op een in het 
Kadaster ingeschreven splitsingstekening aangegeven deel

 Verplicht lid van vereniging van eigenaren die met beheer en 
onderhoud van gemeenschappelijke voorzieningen is belast

 Verplicht reserve-onderhoudsfonds



Dus: anders / sterker gereguleerd dan “gewone” gemeenschap

en: hybride figuur, combinatie van verenigingsrecht en 
gemeenschappelijk eigendomsrecht

Onstaan:

 Bij nieuwbouw, direct

 Bij “uitponding” verhuurder complexen door woningcorporatie 
of beleggers (splitsingsvergunning vereist)



 Notariële akte en splitsingstekening, art. 5:109, lid 1

 Vergunning art. 22 e.v. Huisvestingswet (soms)

n.b. eventueel stelt gemeente ook voor feitelijk in meerdere woningen 
splitsen een vergunning verplicht

Notariële akte: verwijzing naar modelreglement of integrale opname 
daarvan in het modelreglement (dit laatste voor de leesbaarheid, maar ook 
omdat sommige gemeenten dit voor de splitsingsvergunning eisen). 

Modelreglement dient om landelijk uniformiteit te bevorderen.



 Splitsingsakte moet bevatten: plaatselijke en kadastrale 
ligging gebouw, omschrijving privé gedeelten, 
bestemmingsbepaling, en het splitsingsreglement 

 Splitsingsreglement:

 *Welke schulden / baten gezamenlijk

 *Regeling omtrent jaarlijkse exploitatierekening 

 *Regeling omtrent gebruik, beheer, en onderhoud 
gemeenschappelijke gedeelten 

 *verzekering gebouw

 * oprichting VvE



Splitsingstekening: 

 Dikke lijnen: privé-gedeelten

 Verticale doorsnedes per verdieping

 Horizontale doorsnedes per verdieping

 Nummering / indices in midden van privé-gedeelte en 
verwijzing naar gedeelten andere verdieping

 Bij wijziging splitsing, verklaring dat het een wijziging betreft



Niet alleen eigendom kan worden gesplitst, maar ook: 
• Erfpachtsrecht
• Opstalrecht
• Een appartementsrecht, dat is “ondersplitsing”

Ondersplitsing: 
Het afschermen van bevoegdheden van verschillende soorten
gebruikers, bijvoorbeeld commercieel / winkels en niet
commercieel / woningen waardoor ze eigen zeggenschap
hebben over hun eigen belangen en gemeenschappelijke
gedeelten



Nadeel: 

 Extra kosten administratie

 Indien niet direct ondergesplitst, dan moeten alle 
hypotheekhouders/hypotheekbanken soms niet alleen toestemming geven, maar 
moeten de hypotheken ook geheel vernieuwd worden (geldt ook bij opheffing)

Alternatief: 

* Zo min mogelijk gemeenschappelijk

maken

* Meer bevoegdheden geven, zoals tot reclameuitingen, privé-gebruik voorpui en/of 
aanbouw, 

onder toerekening van de (extra) kosten



Steden splitsen veelal niet zelf, behoudens Den Haag

Hypotheek rust daardoor op gesplitst erfpachtsrecht, wat tot 
onduidelijkheid leidt bij afloop bepaalde duur erfpacht

Volgens art. 5:143 BW wordt dan de splitsing automatisch
opgeheven
Aangenomen wordt evenwel dat bij verlenging/vernieuwing van 
de erfpacht ook in dat geval de hypotheken automatisch komen
te rusten op het verlengde/vernieuwde erfpachtsrecht, maar dat
staat niet in de wet



 “eigendomsrecht” van een gebouw, “werk”, of beplanting, of 
“bestanddeel” daarvan, op (andermans) eigendom of erfpacht

 Volgens art. 5:104 BW zijn de bepalingen van erfpacht zoveel
mogelijk van toepassing op een recht van opstal
(schakelbepaling)

 “werk”: technische installaties, machinerieën en werktuigen, 
kabels en leidingen



 Reglement bevat ook de “statuten” van deze wettelijk 
verplichte vereniging

 Verplichte onderdelen “statuten”, art. 5:112, lid 2:
➢naam

➢doel

➢Regeling periodiek door de leden te betalen bedragen

➢Wijze van bijeenroeping en aantal uit te brengen stemmen

VvE sinds 2008 verplicht ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Opties: Lidmaatschap “andere” vereniging, n.b. vrije toe- en uittreding

en art. 5:112, lid 4: “welstandsbepalingen” / ontzegging gebruik



Art. 5: 125, lid 1: aan vergadering van eigenaars komen alle 
bevoegdheden toe die niet aan een ander orgaan zijn 
opgedragen

 Vuistregel: alle bevoegdheden t.a.v. privé-gedeelte komen 
aan appartementseigenaar toe alsmede de bevoegdheid tot 
beschikking over gemeenschappelijke delen (samen met 
andere eigenaren)

 Aan VvE komt toe beheersbevoegdheid wat betreft de 
gemeenschappelijke delen en in dit kader aanhouden van 
reservefonds voor exploitatiekosten



 Verplichting tot minimale reservering t.b.v. reservefonds 
(sinds 2018 geregeld in art. 5:126, lid 1 BW, reservefonds an
sich is sinds 2005 wettelijk verplicht)

 Hetzij jaarlijks 0,5% aan herbouwwaarde gebouw

 Hetzij volgens MJOP (meerjarenonderhoudsplan), lid 2

Het MJOP moet bevatten:

een berekening voor tenminste tien jaar van de berekende 
onderhouds- en herstelwerkzaamheden alsmede geplande 
vernieuwingen en kosten daarvan met gelijkmatige toerekening 
van die kosten aan de onderscheiden jaren



Bij levering of verdeling appartement, verklaring voor notaris 
inzake de achterstallige bedragen van de VvE over afgelopen en 
lopende kalenderjaar, omvang reservefonds en omvang van 
eventuele leningen van de VvE (veelal wordt ook opgave 
servicekosten gegeven)

Deze verklaring moet door het bestuur of de beheerder

vóór de overdracht aan de notaris zijn aangeleverd, want op 
grond van art. 5:122 BW dient de verklaring aan de akte te 
worden gehecht 



Sinds 1 januari 2018 geldt art. 5:126, lid 4:

Tenzij reglement anders bepaalt, is de vereniging bevoegd een 
overeenkomst van geldlening aan te gaan

Dit is nieuw, in oudere reglementen wordt de VvE wel verboden 
om langdurige verplichtingen aan te gaan



Mag inhouden: beperken van wijze van gebruik / nader regelen 
gebruik privé gedeelte
bijvoorbeeld: geen huisdieren, HR NJ 1993, 778
Anders: Hof Den Bosch 9 mei 2009
Mag niet inhouden:
algehele beperking van gebruik van privé-gedeelte
HR NJ 1996, 594 en 595; voorschrift verhuur via vaste 
organisatie resp. ballotage-/toelatingsregeling
“De hier bedoelde beperkingen brengen hier zo’n grote inbreuk 
op het gebruiksrecht mee, dat deze uitsluitend in het 
splitsingsreglement konden worden opgenomen”



1973, 1983, 1992, 2006, 2017

Wordt telkens in het kader van een belangrijke wetswijziging 
aangepast en opnieuw vastgesteld

2017 ziet op de per 1 januari 2018 gewijzigde wetgeving en is 
inclusief de meest recente jurisprudentie

Meer ruimte voor “redelijkheid en billijkheid”



➢ Artikel 1: inleiding
➢ Artikel 2, lid 1: redelijkheid en billijkheid

Lid 2: geen hinder toebrengen aan anderen, door verboden 
handelingen (drugshandel, prostitutie, gokspel) / nadere 
regeling in HHR

➢ Artikel 3, 4, 5: schade aansprakelijkheid, waarschuwingsplicht, 
afwenden gevaar

➢ Artikel 6: burenrecht van toepassing
➢ Artikel 7: publiekrecht van toepassing: 

vergunning vereist, maar dat is geen
vrijbrief als vergunning is verleend
indien nog strijd met SR of HHR 



 Artikel 8: iedere eigenaar is gerechtigd voor zijn breukdeel

Grondslag breukdeel moet in de akte worden vermeld

 Artikel 9: gerechtigdheid in baten naar breukdelen

Baten: opbrengsten vermogen VvE, andere baten zoals 
opgelegde boeten

Lid 3: niet schadeloosstellingen vanwege garantie en/of 
waarborgregeling waaraan niet alle eigenaren deelnemen

 Artikel 10, lid 1: de in artikel 5:112, lid 1 onder a bedoelde 
schulden en kosten die voor rekening van de gezamenlijke 
eigenaren zijn – bijdrageplicht naar breukdelen



 Artikel 10, lid 1: ook de jaarlijkse reserveringen ten behoeve van het 
reservefonds – bijdrageplicht naar breukdelen

 Lid 2: opsomming gemeenschappelijke schulden en kosten –
bijdrageplicht naar breukdelen

 Artikel 11: opsomming gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen 
die voor rekening van de gezamenlijke eigenaren zijn, waaronder ook 
WKO-installatie en nieuwe onderdelen

 Artikel 12: schulden en kosten individuele eigenaren voor 
schoonhouden, onderhoud, verbetering

 Artikel 13: vergadering kan besluiten tot verwijdering van installatie of 
voorziening

 Artikel 14: reservefonds en MJOP, bij afwijking:
2/3e meerderheid en 2/3e quorum, voor niet-
Jaarlijks onderhoud, herstel, en vernieuwing



 Artikel 16: jaarrekening
 Artikel 17: wanbetaling
 Artikel 18: hoofdelijke aansprakelijkheid (ieder voor het geheel) gezamenlijke 

eigenaren
 Artikel 19: bestuur is verplicht tot verzekering van het gebouw
 Uitkering dient verplicht op rekening ten name van de VvE gestort te worden, 

indien deze een bedrag van één procent van de verzekerde waarde te boven 
gaat

 Verzekeringsclausule: bij overtreding polisvoorwaarden door een eigenaar, 
heeft verzekeraar uitsluitend regresrecht op die eigenaar voor diens aandeel in 
de uitkering

 Verhoging verzekeringspremie door aanvullende individuele verzekering bij 
verbetering privé-gedeelte of bijzonder gebruik / kosten zijn voor die eigenaar



 Artikel 20: VvE voert beheer, zorgt voor onderhoud en herstel 
gemeenschappelijke gedeelten en zaken

 Artikel 21, lid 1: iedere eigenaar heeft recht op gebruik 
gemeenschappelijke gedeelten

lid 2: tenzij anders in SR geregeld
lid 3: gebruiksovereenkomst tussen VvE en een eigenaar, 
mits anderen niet onredelijk worden beperkt in genot
en beëindigingsoptie door opzegging met termijn 
maximaal 6 maanden

 Artikel 22 uitleg akte en splitsingstekening
Zie ook Hof A’dam 2019/1519 rotte fundering
Wat is gemeenschappelijk en wat is privé? 



➢ Artikel 23: gebruik gemeenschappelijke ruimten
➢ Onthouden van luidruchtigheid, onnodig verblijf, plaatsen 

voertuigen/objecten 
➢ Scootmobiel, toestemming stalling mag niet worden 

geweigerd 
➢ Zonder toesteming van bestuur geen toegang tot centrale 

nutsvoorzieningen
➢ Artikel 24: Verbodsbepalingen

* op-, aan-, onder- of bijbouw zonder toestemming VvE: 
kosten en premie verhoogde verzekering voor rekening 
van die eigenaar 



 Verbodsbepalingen artikel 24
* zichtbaar aanbrengen van naamborden, reclame-aanduidingen, schotelantennes, alarminstallaties, 
zonnepanelen, e.d., zonder toestemming VvE

lid 5: uitgezonderd oplaadpunten
 Artikel 25: verbod aanbrengen verandering architectonisch uiterlijk of wijziging constructie gebouw

lid 2: uitzondering verwijdering tussenwand, vloer, plafond, mits met toestemming bestuur (!) en met 
plicht terugbrenging in oude staat bij verkoop
 Artikel 27, lid 1: gebruik privé-gedeelte volgens bestemming reglement, tenzij toestemming van de 

vergadering en onverminderd publiek-/privaatrechtelijke beperking
Lid 2:
* verbod uitoefenen gokspel, prostitutie, en verkoop verdovende middelen
* verbod horeca en / of pensionbedrijf, waaronder Air B&B
tenzij: wel toegestaan volgens bestemming in de akte en volgens publiekrecht en besluit vergadering met 
2/3e meerderheid en 2/3e quorum
* elektriciteit bergingen uitsluitend voor verlichting

 Lid 4: nadere regeling geluids- of andere hinder bij HHR mogelijk



 Artikel 28: overige bepalingen privé-gedeelte

lid 1: voorschriften vloerbedekking

lid 2: zonder toestemming VvE geen open vuur-
/haardinstallatie

lid 3: oplaadpunten:

- binnen begrenzing privé-gedeelte stalling

- erkende installateur

- kosten voor rekening van gebruiker/onderhoudsplicht/

tussenmeter verplicht

- oplaadpunt mag niet leiden tot uitval of storing andere 
apparatuur / technische oplossing voor rekening gebruiker



 Artikel 29: opslag gevaarlijke stoffen

 Uitsluitend met toestemming bestuur in niet voor bewoning 
bestemde privé-gedeelten, onder voorwaarden, en melding 
aan verzekeraar

 Artikel 30: onderhoud privé-gedeelten/gedoogplicht

lid 1: onderhoud, herstel, vernieuwing en vervanging 
interieur, ontstopping leidingen

lid 3: gedoogplicht toegang privé-gedeelte voor het 
verrichten handeling aan gemeenschappelijk gedeelte of 
voor vervulling taak bestuur



 Artikel 30:
lid 6: vervanging / herstel dak(terras)bedekking, balkons: 
voor rekening van eigenaar wat betreft beloopbaar 
oppervlak
lid 7: zo ook voor niet verzekerde glasschade

 Artikel 31 collectieve voorzieningen
lid 1: gedoogplicht
lid 2: verbod aansluiting afzuigkappen en droogmachines

 Artikel 32: schade privé-gedeelte is voor eigenaar, tenzij 
0orzaak en kosten extern is ontstaan



 Artikel 33: tuinen en andere buitenvarianten

lid 1: onderhoud, erfafscheidingen, bergruimten en schuren voor 
rekening desbetreffende eigenaren

lid 2: geen zware plantenbakken, bouwsels, bassins, e.d.

op (dak)terras en balkons plaatsen

lid 3: niet zonder toestemming VvE opgaand hout in tuin of 
objecten zoals auto’s, caravans, kasten, trailers, plaatsen

lid 4: verbod planten en heesters laten groeien tot voorbij 50 
cm. Beneden laagste raamkozijn

lid 6: ten tijde van tekenen akte bestaande strijdige situaties 
worden gedoogd tot verwijdering, vervanging of vernieuwing



 Artikel 34: uitsluitend gebruik privé-gedeelte, (dus) geen 
toestemming inwonend huisgenoot nodig

 Artikel 37: ingebruikgeving aan anderen, bijvoorbeeld 
verhuur, is toegestaan mits gebruikers tevoren schriftelijk 
hebben ingestemd met de reglementen

Lid 4: niet van toepassing op ten tijde van splitsing bestaande 
gebruikers, tenzij oplegging door kantonrechter ex artikel 5:128, lid 
2 BW

Artikel 38: eventueel borgtocht huurder

Artikel 39: bestuur kan overgaan tot ontruiming indien huurder geen 
instemmingsverklaring tekent



 Artikel 41: ontzegging van gebruik door VvE bij overtreding 

 reglementen, onbehoorlijk gedrag, ernstige verstoring rust

waarschuwing, na verhoor eigenaar door VvE evt. 
ontzegging

 Artikel 42: overdracht appartementsrecht

lid 2: bestuur is verplicht tot opgaaf aan notaris

lid 3: hoofdelijke aansprakelijkheid oude en nieuwe 
eigenaar voor achterstallige servicekosten lopende en 
voorafgaande jaar, nieuwe eigenaar echter niet dan tot 
bedragen volgens opgave



 Artikel 42: overdracht, verklaring notaris

lid 4: nieuwe eigenaar uitsluitend aansprakelijk voor schulden 
aan vereniging, oude uitsluitend voor schadeplicht jegens 
andere eigenaren

lid 6: onverwijlde melding nieuwe eigenaar aan VvE

lid 7: overeenkomsten op naam nieuwe eigenaar

lid 9: informatie- en toetredingskosten voor nieuwe eigenaar

 Artikel 43: vruchtgebruik / recht van gebruik en bewoning
vruchtgebruiker treedt in de plaats van eigenaar t.a.v. aansprakelijkheid voor 
gezamenlijke schulden

lid 5: stemrecht, mededeling vruchtgebruiker stemrecht aan bestuur 



 Artikel 44: recht van erfpacht en opstal
lid 1: bevoegdheid tot vestiging op privé-gedeelte zonder 
toestemming / medewerking andere eigenaars
lid 2: eigenaar blijft zelf aansprakelijk voor de gezamenlijke schulden 
lid 3 en 4: stemrecht bij eigenaar, tenzij in vestigingsakte 
anders bepaald
lid 5: melding vestiging en wie stemrecht krijgt
door gerechtigde aan bestuur

 Artikel 45: overtredingen
lid 1: waarschuwingsbevoegdheid bestuur
lid 2: boetebevoegdheid bestuur
lid 3: artikel 17 van toepassing (wettelijke rente gaat lopen en 
omslag over de andere eigenaren na zes maanden)



 Artikel 46: de vereniging
- naam, doel
- lid 4: verkrijging onroerend goed en hypotheekvestiging
- lid 5: vergunningen op naam houden

 Artikel 47: financiële middelen
lid 2: middelen reservefonds op rekening ten name van de 
vereniging, tenzij vergadering met 4/5e meerderheid 
anders beslist, of een bankgarantie wordt gesteld
lid 4: belegging onder voorwaarden toegestaan
lid 7: bevoegdheid aangaan geldlening door VvE
lid 8: tenzij reglement anders bepaalt, is iedere eigenaar jegens 
financier aansprakelijk conform zijn breukdeel en 
bijdrageplichtig jegens de VvE en andere eigenaren



 Artikel 49: oproeping vergadering, jaarvergadering binnen 6 
maanden, bestuur, RvC of min.10% van de leden, roept op

 Artikel 50: procedurevoorschriften vergadering

- oproepingstermijn “vrije” 15 dagen

- zevendagen tevoren aanvullende onderwerpen indienen, 
bestuur geeft onverwijld door aan leden

termijnen worden bij ondersplitsing verdubbeld

- niet op de agenda geplaatste voorstellen kunnen alleen 
worden behandeld als alle stemgerechtigden daartoe 
goedkeuring hebben gegeven



Artikel 50: procedurevoorschriften vergadering

- lid 3: presentielijst tekenen door alle aanwezige 
stemgerechtigden

- notulen, desgewenst notarieel proces-verbaal

- lid 5: bestuur zendt schriftelijk binnen twee weken na de 
vergadering de (concept)notulen toe aan de leden

(HR onder oude reglementen: lid werd na 7 dagen geacht 
bekend te zijn met het besluit, moest zelf maar 
navragen/bellen)



 Artikel 51:stemrecht
- eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker, opstaller niet
- aantal stemmen wordt in de akte bepaald 
- verveelvoudiging aantal stemmen in geval van 
ondersplitsing
- bestuur van de vereniging van ondereigenaren stemt en 
voert woord, ondereigenaren mogen de vergadering 
bijwonen

 Artikel 52: mede-eigenaars hebben samen stemrecht en 
moeten één van hen aanwijzen die dat stemrecht uitoefent

(vastleggen!)



 Artikel 52: mede-eigenaren hebben samen stemrecht en 
moeten één van hen aanwijzen (vastleggen!)

 Artikel 53: eigenaar heeft recht de vergadering bij te wonen, 
stemrecht uit te oefenen, eventueel bij volmacht (vastleggen!)

 Artikel 54: meerderheid van stemmen, bij staking voorstel 
verworpen, voor personen bijzondere regeling

lid 3: besluit kan ook buiten vergadering worden 
genomen, als alle stemgerechtigden daarmee schriftelijk, 
per e-mail of per door de vergadering gekozen 
elektronisch comunicatiemiddel (dus unaniem) hebben 
ingestemd 



 Artikel 55: vernietiging besluiten
- Artikel 2:15, gewone rechter
- Artikel 5:130, kantonrechter
(Artikel 2:14 nietigheid)
Geldt niet voor besluit tot wijziging splitsingsakte

 Artikel 56: besluiten over beheer en onderhoud
 1.a vergadering beslist over beheer gemeenschappelijke gedeelten, voorzover bestuur 

niet bevoegd (lid 2: bestuur is immers bevoegd te beslissen over normaal onderhoud 
binnen begroting)

 1.b besluiten over gemeenschappelijke gedeelten waarvan de kosten op grond van het 
reglement voor rekening komen van een eigenaar of een groep eigenaren, kunnen 
uitsluitend worden genomen door die eigenaren indien de  vergadering dat besluit 
(regelen in HHR: onderwerpen, welke besluiten, welke bedragen, en aantal stemmen)

 Dit besluit kan altijd door de vergadering worden ingetrokken 



 Artikel 56: besluiten over beheer en onderhoud
lid 4: besluiten over (kleur) buitenverfwerk, aanzichtbepalend onderhoudswerk 
en gemeenschappelijke voorzieningen worden door de vergadering genomen
lid 5: besluiten:
- buiten het onderhoud vallende uitgaven
- uitgave ten laste van reservefonds
- gebruiksovereenkomst
- toestaan horeca / pension
- ontzegging gebruik privé-gedeelte
- belegging gelden reservefonds
- vaststelling drempelbedrag voor duurovereenkomsten, waaronder geldleningen, 
die totaal een bedrag van € 5.000,- te boven gaan
- verbouwing, aanbrengen nieuwe installaties, wegnemen bestaande installaties, 
indien het geen onderhoud betreft,

worden genomen met 2/3e meerderheid van stemmen bij een quorum van 2/3e



 Artikel 56: besluiten over beheer en onderhoud
lid 6: tweede vergadering indien geen quorum
lid 8: indien reglement geen regeling bevat voor kosten verdeling 
nieuwe installatie, dan komen deze naar rato van de breukdelen voor 
rekening van de eigenaren

 Artikel 57: vertegenwoordiging door het bestuur
- twee bestuurders samen zijn bevoegd
- vergadering benoemt (voor onbepaalde tijd), schorst, en ontslaat bestuurders
lid 5: bestuur heeft machtiging van vergadering nodig voor 
(rechts)handelingen die een belang van € 5.000,- te boven gaan
lid 8: bestuursvergaderingen: vijf dagen oproepingstermijn, besluiten bij 
meerderheid van stemmen, buiten vergadering (ook elektronisch) unaniem
lid 9: bestuurder mag geen stemrecht uitoefenen bij tegenstrijdig belang van 
hem of met zijn familie 



 Artikel 58: informatieverstrekking over alle financiële stukken 
en besluiten door bestuur aan de eigenaren

 Artikel 59: register van eigenaren/ gebruikers, meldplicht 
nieuwe eigenaren en gebruikers

lid 4: plicht zsm verstrekking opgaaf 
reserveonderhoudsfonds aan notaris

 Artikel 60: boekhoud- en bewaarplicht voor bestuur

 “zodat te allen tijde daaruit de rechten en verplichtingen van 
de vereniging kan worden gekend”



 Artikel 61: administratie en beheer

 Vergadering kan besluiten een beheerder aan te wijzen en een 
technisch en/of bouwkundig beheerder

 Artikel 62: Raad van Commissarissen

 Vergadering is bevoegd RvC in te stellen

- benoeming voor onbepaalde duur

- hoeft geen eigenaar te zijn, maar mag geen bestuurder 
of commissielid zijn

- taak: toezicht op beleid bestuur en algemene zaken



 RvC kan bestuur oproepen voor vergadering RvC
 Artikel 63: commissies
Vergadering kan besluiten commissies in te stellen zoals de kascommissie (verplicht als de jaarstukken niet door 
RvC of accountant worden gecontroleerd)
 Artikel 64: Huishoudelijk reglement (inschrijfbaar in de registers van het Kadaster)
Onderwerpen:
- gebruik, beheer, en onderhoud gemeenschappelijke gedeelten
- gebruik, beheer, en onderhoud privé-gedeelten
- orde van de vergadering
- instructies van het bestuur
- werkwijze, taak, bevoegdheid RvC
- klachtenbehandeling
- regels ter voorkoming van onredelijke hinder
- het gebruik van de privé-gedeelten
- hoogte van de boetes
- besluiten omtrent gemeenschappelijke gedeelten die niet onder zeggenschap alle eigenaars vallen
- Kostenverdeling van die gemeenschappelijke gedeelten
- Wijziging van drempelbedragen van het reglement
- Al het overige, voorzover niet reeds in het reglement geregeld



 Artikel 65: Wijziging splitsingsakte

 1. met medewerking van alle eigenaren, of machtiging 
kantonrechter art. 5:140 BW (bij ontbreken toestemming of 
machtiging vernietigingstermijn één jaar)

 2. met medewerking van het bestuur, op grond van een 
besluit met 4/5e meerderheid van alle stemmen van de 
eigenaren, art. 5: 139, lid 2

 Toestemming van alle “beperkt gerechtigden” 
(hypotheekhouders/beslagleggers) 

 Bij erfpacht ook toestemming grondeigenaar vereist



 Artikel 65: Wijziging splitsingsakte

 n.b.: de akte mag gedurende de vernietigingstermijn van drie 
maanden niet worden getekend

 De vernietigingstermijn loopt vanaf de dag dat het besluit 
door de vergadering is genomen

 Artikel 66: opheffing splitsing en ontbinding

 Opheffing is uitsluitend geschieden met medewerking van alle 
eigenaren of machtiging kantonrechter



 Verkleining van het in de splitsing betrokken perceel grond: onttrekking

 Vergroting van het in de splitsing betrokken perceel grond:

(alternatief: levering aan de VvE)

 Wijziging in de begrenzing van de privé-gedeelten

(tenzij uitsluitend rectificatie splitsingsakte)

 Wijziging van het breukdeel waarvoor de eigenaar van het 
appartementsrecht in de splitsing is gerechtigd

 Wijziging van de rechten en verplichtingen van de 
appartementseigenaars zoals die in het reglement gerechtigd zijn

Nota bene:

- overdrachtsbelasting verschuldigd?

- bij opheffing splitsing hypotheken geheel vernieuwen 



 1. Screening splitsingsreglement en huishoudelijk reglement op afwijkingen 
tussen de splitsingstekening en de bouwkundige situatie, aan de hand van door 
het bestuur van de VvE aan te leveren documenten en eventuele andere 
informatiebronnen

 2. Bespreking met het bestuur
 3. Notitie met uiteenzetting besluitvormingsprocedure volgens het huidige 

reglement en over de bij het bestuur levende wensen tot aanpassing
 4. Na reactie bestuur VvE plan van aanpak opstellen en voorleggen in 

(voor)vergadering van de leden
 5. Na gebleken voldoende draagvlak in de voorvergadering, kunnen de 

regelingen in ontwerp worden uitgewerkt en aan het bestuur worden 
voorgelegd

 6. Zodra bestuur definitief akkoord is met ontwerp, toezending aan de leden 
met verzoek om reactie binnen drie weken, met de mededeling dat bestuur 
voornemens is na die termijn een vergadering op te roepen om over de wijzing 
te beslissen



 7. oproeping vergadering wordt na akkoord notaris, met het ontwerp van 
de akte aan alle leden toegezonden

 notaris is desgewenst op de vergadering aanwezig
 Bij unanimiteit: eventueel iedereen daarvoor overeenkomst laten tekenen 

en evt. volmachten
 Bij 4/5e meerderheid: drie maanden wachten tot akte kan worden 

getekend
 8. Nadat besluit is genomen: 
 - toestemming hypothecair financiers aanvragen
 - bij wijziging splitsingstekening: opdracht aan architectenbureau geven 

om gewijzigde splitsingstekening (definitief) te maken
 9. Na ontvangst van alle benodigde stukken, kan de akte – desnoods na 

wachttijd 3 maanden – worden getekend
 Daarna kan een eventuele geldlening van de VvE worden getekend



 1. Overeenkomst van tijdelijke – gedurende vijf jaar van het 
geldende MJOP – interne financiële afspraken

 - geen derdenwerking

 - wel toetredingsmogelijkheid

 - vijfjaarlijks evalueren (redelijkheid en billijkheid)

Kan niet onbepaald en jegens derden bij HHR, want strijd met 
splitsingsakte

 2. Overeenkomst tot gebruik (bijvoorbeeld van uitbouw of van 
zonnepanelen) die gemeenschappelijk eigendom zijn maar 
voor privé bedoeld. Onderwerpen:



 Duur
 Opzegging/ verlenging
 Aansprakelijkheid en verzekering
 Installatie door erkend installateur
 Onderhoud (van panelen)
 Premie verzekering
 Overdracht / derdenwerking (“kettingbeding”)
 Exploitatierecht
 Vergoeding
 (Dak)onderhoud
 Oplevering bij einde overeenkomst
 Waarborgsom
 Voorwaarden bij uitvoering werkzaamheden (werktijden, gebruik lift, etc.)



 3. Kettingbeding, bijvoorbeeld:

 * voorkeursrecht VvE als afzonderlijke garages of bergingen 
niet worden meeverkocht bij verkoop woning in koop- en 
leveringsakte opnemen

 * geen verhuur aan studenten

 Verder ook mogelijk: erfdienstbaarheden, kwalitatieve 
bedingen, in koop- en leveringsakte of afzonderlijke akte 
opnemen



 Niet alleen de splitsingsakte is bepalend, maar ook de status 
“roerend” of “onroerend”

 Art. 3:3 BW
 Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, 

de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de 
gebouwen en werken die daaraan met de grond zijn verenigd, 
hetzij rechtstreeks, hetzij door verbinding met andere werken

 Art. 3:4 BW: al hetgeen volgens verkeersopvatting onderdeel 
van een zaak uitmaakt, is bestanddeel van die zaak danwel
een zaak die zodanig verbonden is dat afscheiding niet 
zonder schade van betekenis kan plaatsvinden



 Art. 3:3 BW is ruimer: “is het onderdeel van de onroerende zaak –
gebouw of werk – bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven?”

 Art. 3:3 en art. 3:4 leiden tot “natrekking” (volgens art. 5:20, lid 1, 
sub e BW)

 Voorbeeld: 

 - koel / vriescelinstallatie in een bedrijfspand

 - stelconplaten (HR 7 december 2018 NJ 2019,5)

 - mobiele kraaninstallatie havenbedrijf

 - Mitsubishi lift

In deze gevallen opstalrecht nodig ter verzekering belangen eigenaar 
/ eigendom van de “onderdelen” (3:3) danwel de “bestanddelen” (3:4)



 Rb. Gelderland 21 november 2016

 “Voor de beantwoording van de vraag of de zonnepanelen van eiser 
roerend of onroerend zijn, acht de rechtbank niet van belang dat 
de zonnepanelen onlosmakelijk met de woning zijn verbonden, 
maar wel of deze niet gemakkelijk te demonteren en te verplaatsen 
zijn. Nu de zonnepanelen van eiser op het dak zijn aangebracht en 
niet zijn geïntegreerd, is de rechtbank van oordeel dat sprake is 
van zonnepanelen die relatief eenvoudig zijn te demonteren en te 
verplaatsen. De zonnepanelen dienen derhalve als roerende zaken 
aangemerkt te worden. Dat de zonnepanelen door middel van 
elektriciteitskabels zijn aangesloten op het elektriciteitsnet van de 
woning leidt niet tot een ander oordeel.



 Maar Hof Arnhem-Leeuwarden 17 april 2018

 “De gemachtigde van belanghebbende heeft desgevraagd ter 
zitting van het hof verklaard dat de zonnepanelen naar aard 
en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven

zolang als belanghebbende in de onroerende zaak woont

De (technische) mogelijkheid dat belanghebbende bij  

verhuizing de zonnepanelen meeneemt, is niet relevant”



 Indien roerend:

 a. operational lease: huur met elementen van service en onderhoud 
en dergelijke

 b. financial lease: vorm van huurkoop met na afloop recht van 
overname tegen veelal vooraf vastgestelde (lage) prijs

 Indien onroerend / bestanddeel onroerende zaak:

 Vestiging opstalrecht ter doorbreking natrekking

 - zelfstandig of afhankelijk

 - het moet betreffen een “gebouw, werk, of beplanting” (zie art. 
5:101 BW), danwel een bestanddeel volgens art. 3:4, lid2 BW



 Zie gebruikersovereenkomst volgens art. 24, lid 2 MR2017
 Verder:
 - volledige omschrijving wat er onder valt
 - noodzakelijk eigen gebruik door eigenaar door externe 

omstandigheden/overmacht
 - eigenaar mag geen handelingen verrichten die het rendement schaden, 

bijvoorbeeld bebouwing die lichtinval beperkt
 - opzeggingsbevoegdheden, n.b.: beperkt door artt. 5:87 en 5:88 (binnen 6 

maanden na einde opstalrecht afmelden)
 - toegang gebouw voor onderhoud / reparatie (erfdienstbaarh.?!)
 - legplan/situatieschets
 - verkoop opstalrecht aan derden toegestaan?
 - “retributie”
 - omzetbelasting/overdrachtsbelasting, n.b.: geen vrijstelling?! Terwijl voor 

“netwerken” (art. 20, lid 2 BW) wel vrijstelling overdrachtsbelasting geldt



 Lokale energiecoöperatie
 Commerciële derde-partij (projectontwikkelaar/exploitant panelen), 
n.b.: indien financiering door bank, dan kan notaris gebruik maken van 
een modelakte opstalrecht, dat vorig jaar is ontwikkeld door de 
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse 
Vereniging van Banken (NVB)
 Vestiging ten behoeve van de VvE. Nadeel: opstalrecht moet uit de 

gemeenschappelijk eigendom worden “onttrokken” (dus met 
medewerking van alle eigenaren) Voordeel: eenvoudigere structuur/ 
duidelijke besluitvormingsprocedure

 In plaats van met opstalrecht wordt in de stedelijke “circulaire” 
onroerendgoed praktijk tegenwoordig ook wel met bijzondere 
erfpachts- en vruchtgebruikrechten gewerkt



 Regeling verlaagd tarief / postcode roos, voor 15 jaar / 
directe levering aan energiemaatschappij / geen extra kosten 
kabels, wel meer administratie

 Gebruik voor individuele appartementen en salderen

 Gebruik op privé gedeelte voor privé

Twee opties indien geen opstalrecht voor VvE:

1. Zonnepanelen op privé gedeelte voor privé, mag: 
gebruiksovereenkomst volgens art. 24, lid 2 MR2017

2. Privé zonnepanelen op gemeenschappelijk dak, mag dat?



 Hof A’dam 6 mei 2014
 “Ingevolge artikel 5:126, lid 1 BW voert de VvE het beheer over de 

gemeenschap. Uit het bepaalde in artikel 5:128, lid 1 BW volgt, dat 
de vergadering van eigenaars van de VvE bevoegd is om ten 
aanzien van de gemeenschappelijke gedeelten regels te stellen. Die 
regels zijn (ondermeer) in de artikelen 12 en 13 van het 
splitsingsreglement gesteld. Uit die artikelen leidt het hof af, dat 
de vergadering van de VvE toestemming kan geven tot gebruik van 
gemeenschappelijke gedeelten en deze toestemming ook kan 
intrekken. Hoewel genoemde artikelen 12 en 13 reppen van andere 
handelingen dan het plaatsen van een vlonder op het dak van de 
bergingen, brengt een redelijke uitleg van de splitsingsakte mede 
dat ook dat handelen onder de werkingssfeer van genoemde 
artikelen valt



 Conclusie: ja, dat mag, 
 mits:
 - tijdelijk
 - geen inbreuk plaatsvindt op het gebruik van andere leden
 (advies: ook hiervoor gebruiksovereenkomst)

 Voorbeeld wanneer wel strijd met splitsingsreglement:                         
Hof A’dam 8 oktober 2019

 Toestemming aan eigenaar (X) om:
 1. woonappartementen te verbouwen tot meerdere zelfstandige 

woningen
 2. grotere balkons aan te brengen
 Hof: nietig wegens strijd met splitsingsakte want:



 “Alle privé-gedeelten in het appartement zijn in het splitsingsreglement 
bestemd als “woonruimte”. Het hof volgt de VvE en X niet in het betoog dat de 
aanwezigheid van meer dan één zelfstandige wooneenheid per privé-gedeelte / 
appartement is toegestaan omdat ook dan nog de privé-gedeelten als 
woonruimte worden gebruikt. Met name de kleinste twee woningen laten zich 
slecht onderscheiden van huurkamers, zij het met eigen voorzieningen, zoals 
bijvoorbeeld ook studentenkamers tegenwoordig vaak hebben.

 De aanwezigheid ervan lijkt op gespannen voet te staan met de geobjectiveerde 
bedoeling van de splitsingsakte, zijnde de bescherming van het woonklimaat 
binnen het complex. Bovendien zou in de door de VvE en X bepleite uitleg een 
afgrenzingsprobleem bestaan dat zou afdoen aan de rechtszekerheid.

 Voorts zijn de appartementsrechten van X in de splitsingsakte omschreven als 
“afzonderlijke bovenwoning” waaraan is toegevoegd het adres van die woning. 
Deze omschrijving kan niet enkel worden opgevat als een beschrijving van de 
feitelijke situatie op het moment van de splitsing, maar daarvan gaat ook 
normerende werking uit.



 Het besluit kan leiden tot verdubbeling aantal huishoudens en 
alles wat daarmee samenhangt, zoals ontvangst van gasten / 
vreemden op de trappen

 Vermeerderen van het aantal wooneenheden is van zo 
fundamentele ingreep, dat daarvoor wijziging van de 
splitsingsakte noodzakelijk is

 Datzelfde geldt voor onderdeel 2, de vergroting van de 
balkons. Daardoor wordt immers de goederenrechtelijke 
situatie gewijzigd.



 Externe financiering op naam van de VvE mogelijk sinds 1 
januari 2018

 - art. 5:126, lid 1 wettelijk verplicht reservefonds

 - art. 5:126, lid 4 VvE is bevoegd leningen af te sluiten t.b.v. 
gemeenschappelijke gedeelten

 - art. 5:113, lid 6: de uit een geldlening voortvloeiende schuld 
is deelbaar

 - art. 5:113, lid 3 hoofdelijke aansprakelijkheid eigenaren, 
ook na verkoop (banken: “schuld is ondeelbaar”)

 - opt out?



 Art. 5:122, lid 5: opgave notaris, ook van de lening

 Art. 5: 113, lid 5: bij geldlening wordt de vertrekkende eigenaar bij 
overdracht ontslagen uit zijn aansprakelijkheid voor die lening, 
voor zover conform art. 5:122, lid 5 daarvan opgave aan de notaris 
is gedaan

 Knelpunten vóór januari 2018:

 -modelreglementen stonden aangaan langlopende verplichtingen 
door VvE niet toe

 - alternatief: extra voorschotbijdragen

 - hypotheekvoorwaarden

 - middelen in de kas gereserveerd / reeds over de gelden beschikt



 Niet iedereen wil lenen

 - niet iedereen mag lenen (governance code, 
financieringsvoorwaarden)

 - bezwaar tegen wettelijke aansprakelijkheid 

 - bezwaar tegen kosten lening



 Nee, want: 

 - art. 10, lid 1 MR2017: de eigenaars zijn verplicht om voor hun 
breukdelen bij te dragen in de schulden en kosten die voor 
rekening van de gezamenlijke schuldeisers zijn, zie art. 5:112, lid 
1, onder a BW

 - art. 10, lid 2 MR2017 tot de in artikel 10, lid 1 onder a bedoelde 
schulden en kosten worden gerekend:

 “… c. de schulden van de Vereniging, waaronder schulden uit 
geldlening”

 Opt out betekent, dat schulden uit geldlening worden omgeslagen 
in afwijking van de breukdelen en dat is nietig wegens strijd met 
de akte van splitsing, zie artikel 5:129 jo. art. 2:14 BW



 Mits:
 - besloten wordt tot een uitgave
 - de individuele extra bijdrage per appartement wordt bepaald
 - de vergadering besluit dat aan leden die daarom verzoeken, 

uitstel van betaling wordt verleend onder voorwaarden
 - voor het totaal aan ledenbijdragen, waarvan de VvE op verzoek 

uitstel van betaling verleent, wordt besloten dat de VvE een externe 
financiering aantrekt

 - tevens wordt besloten dat conform de door de lenende leden / 
“opt inners” aanvaarde voorwaarden, de kosten van de lening aan 
hen worden doorbelast

 - de financier de “opt outers” ontslaat van aansprakelijkheid 
wegens art. 5:113BW



 - De kosten van de lening worden niet gedragen door “opt outers”; 
zij betalen direct de volledige extra bijdrage

 - De opt outers en hun rechtsopvolgers (erfgenamen) zijn niet 
aansprakelijk jegens de financier door afstand van recht

 - de omvang van de aansprakelijkheid van de opt inners blijft 
gelijk, maar het risico kan toenemen

 - Wet financieel toezicht (Wft) van toepassing op VvE?
 - opt outers hebben geen argument investeringen tegen te houden
 - opt outers dragen niet onnodig bij aan kosten
 - opt outers zijn niet langer mede-aansprakelijk
 - extra administratieve lasten, voor opt-inners? Vergelijk 

toetredingskosten nieuwe eigenaar art. 42,lid9 MR2017 of opgave 
btw voor ondernemers art. 16.5 MR2017



 Opt-out regeling in beginsel alleen mogelijk voor lening voor 
gemeenschappelijke nieuwe installaties

 Dus indien niet gemeenschappelijk: wijziging 
splitsingsreglement noodzakelijk

 Opt-out tijdens looptijd lening, al dan niet bij overdracht, is 
mogelijk mits daarin ook wordt voorzien bij besluitvorming



 Onderlinge financiering tussen de eigenaren

 Gezamenlijke  eigen danwel externe (bank) financiering 
eigenaren, desnoods met verhoging hypotheken of tweede 
hypotheken

 Wijziging splitsingsakte



 Verduurzaming is geen recht, maar een plicht:

 Verzoek van VvE Belang om vaste regeling voor opt out in de wet 
op te nemen

 Vrijstelling overdrachtsbelasting voor vestiging opstalrecht voor 
energie-opwekkende en energie-besparende installaties

 Afschaffing versterkte meerderheidseis (2/3e) voor besluiten ten 
behoeve van verduurzaming, waaronder het sluiten van daartoe 
bestemde geldleningen door de VvE

 Spoedig (weer) nieuwe wetgeving te verwachten?

 In ieder geval komt er wel binnen afzienbare tijd een 
vereenvoudigd modelreglement voor kleine VvE’s



???


