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1. Inleiding
 
 
1.1. Achtergrond 
 
Nederland kent ruim 600.000 koopappartementen waarvoor bijna 120.000 ver-
enigingen van eigenaars (VvE’s) verantwoordelijk zijn. De verwachting is dat 
door het splitsen en verkopen van complexen met huurwoningen en door nieuw-
bouw de komende jaren het aantal VvE’s verder zal stijgen.1  

VvE’s variëren sterk in omvang en samenstelling. Dit onderzoek richt zich 
op VvE’s bij de klassieke appartementensplitising: gelaagde woonbouw. Tegen-
woordig is de toepassing van het appartementsrecht veel breder. Het is ook mo-
gelijk niet gelaagde bouw of alleen grond te splitsen in appartementsrechten bij-
voorbeeld ten behoeve van parkeerplaatsen, ligplaatsen, bedrijventerreinen of re-
creatiebungalows. Deze moderne toepassing van het appartementsrecht blijft in 
dit onderzoek buiten beschouwing. Bovendien wordt er niet nadrukkelijk aan-
dacht besteed aan de problematiek rond het beheer van gemengde complexen 
met zowel koop- als huurwoningen. 

Er is in veel VvE’s sprake van een ondoorzichtig regime. Daarnaast geeft 
een aantal VvE’s geen invulling aan de taken die hun door de wet zijn opgedra-
gen: zij ‘slapen’. In ‘slapende’ VvE’s hebben de appartementseigenaars geen pe-
riodiek overleg, er vindt geen besluitvorming plaats en er wordt geen reserve-
fonds voor de financiering van groot onderhoud aangehouden. Het slecht func-
tioneren van VvE’s heeft in verschillende regio’s geleid tot achterstallig onder-
houd in de gemeenschappelijke gedeelten van appartementencomplexen en daar-
mee tot verpaupering en verloedering van wijken en buurten. De aanpak van 
wijken en buurten staat daarom sinds enkele jaren hoog op de politieke agenda, 
maar de tot nu toe genomen maatregelen hebben niet steeds het beoogde effect. 
Gelet op het voorgaande heeft nader onderzoek naar de VvE maatschappelijke 
relevantie.  

Daarnaast is de moeizame en ingewikkelde juridische structuur van de VvE 
een belangrijke reden om onderzoek naar de VvE te doen. Het Burgerlijk Wet-
boek bevat sinds 1952 een regeling voor het splitsen van gebouwen in apparte-
mentsrechten. De huidige regeling is neergelegd in titel 9 van Boek 5 BW. Deze 
summiere regeling zorgt voor onduidelijkheden in de bevoegdheidsafbakening 
tussen de individuele appartementseigenaar, gemeenschap van eigenaars en de 
VvE.  

In dit onderzoek staat de invloed van de juridische vormgeving van de VvE 
bij gelaagde woonbouw op de praktijk centraal. Ter verduidelijking wordt nu 
eerst de betekenis van de belangrijkste begrippen in dit onderzoek besproken. 
Daarna volgen de onderzoeksvragen, onderzoeksmethoden en de opzet van het 
onderzoek. 

                                                        
1 Aantallen per 1 november 2011. Bron: Kadaster. 
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1.2. Begrippen ‘appartementsrecht’, ‘gemeenschap van eigenaars’ en 
‘vereniging van eigenaars’  

 
Een eigenaar, erfpachter of opstaller is bevoegd zijn recht op een gebouw met 
toebehoren en op de daarbij behorende grond te splitsen in appartementsrechten. 
Een splitsing geschiedt door een daartoe bestemde notariële akte, gevolgd door 
inschrijving van die akte in de openbare registers. Aan de akte wordt een teke-
ning gehecht met de begrenzing van de te onderscheiden gedeelten van het ge-
bouw en de grond, die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. 
Bovendien bevat de akte van splitsing een splitsingsreglement, waarin de rech-
ten en verplichtingen van de appartementseigenaars nader worden uitgewerkt. Er 
bestaan verschillende model-reglementen opgesteld door de Commissie-Beek-
huis. Het recentste model-reglement stamt uit 2006.2 

De wet definieert een appartementsrecht als een aandeel in de goederen die 
in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend ge-
bruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting zijn of 
worden bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Elke apparte-
mentseigenaar verkrijgt dus een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn 
betrokken en een exclusief gebruiksrecht van een privé-gedeelte. Op het mo-
ment dat de door de splitsing ontstane appartementsrechten onder verschillende 
gerechtigden worden verdeeld, ontstaat een vorm van gebonden mede-eigen-
dom, een bijzondere gemeenschap van de in de splitsing betrokken goederen. 
Die gebonden mede-eigendom wordt aangeduid als gemeenschap van eigenaars. 

Naast het exclusieve gebruik van het appartement en het aandeel in de in de 
splitsing betrokken goederen is een appartementseigenaar van rechtswege en 
dwingendrechtelijk lid van de vereniging van eigenaars. De VvE is aan het ap-
partementsrecht gekoppeld om beslissingen over het beheer, het gebruik en het 
onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken te vergemakkelijken 
en de gemeenschappelijke belangen beter te kunnen behartigen. De VvE en de 
gemeenschap van eigenaars staan naast elkaar. 

De VvE is een rechtspersoon met verschillende organen. Het belangrijkste 
orgaan van de VvE is de vergadering van eigenaars. Alle appartementseigenaars 
hebben toegang tot de vergadering, waar alle appartementseigenaars hun stem 
mogen uitbrengen. Het bestuur draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van de be-
sluiten van de vergadering van eigenaars en beheert de middelen van de VvE. 
Ter controle bestaat een raad van commissarissen of kascommissie. 
 
 
1.3. Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen 
 
Het onderzoek richt zich op de aard en de structuur van de vereniging van eige-
naars bij in appartementsrechten gesplitste woongebouwen, in het licht van de 
                                                        
2 Het model-reglement bij splitsing in appartementsrechten van 17 januari 2006 is raad-

pleegbaar op <www.notaris.nl>.  
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bevoegdheidsafbakening tussen de individuele appartementseigenaar, de ge-
meenschap van eigenaars en de VvE, en tegen de achtergrond van de in de nota-
riële praktijk gebruikte model-reglementen. Het doel van het onderzoek bestaat 
uit het formuleren van structurele oplossingen voor slecht functionerende VvE’s. 
 
De volgende onderzoeksvragen staan centraal: 
 
– Tot hoever strekt de bevoegdheid van de VvE om besluiten te nemen op 

grond van het meerderheidsprincipe zonder afbreuk te doen aan de goede-
renrechtelijke rechtspositie van één of meer appartementseigenaars? 

– Welke criteria dient de VvE te hanteren in geval van belangenafweging bij 
besluitvorming? 

– Hoe functioneert de VvE in Nederland? 
 
De VvE wordt beheerst door het verenigingsrecht, terwijl de gemeenschap van 
eigenaars beheerst wordt door regels van goederenrecht. Het verenigingsrecht 
heeft besluitvorming bij (al dan niet gekwalificeerde) meerderheid als uitgangs-
punt. De VvE kan daarom bij meerderheid van stemmen in de vergadering van 
eigenaars over het beheer, het onderhoud en het gebruik van de gemeenschappe-
lijke gedeelten besluiten nemen. Het goederenrecht heeft als uitgangspunt unani-
miteit en vetorecht van het individu ten opzichte van zijn rechtspositie aantas-
tende rechtshandelingen. De goederenrechtelijke rechtspositie van de apparte-
mentseigenaar komt vooral tot uitdrukking in de regeling voor het wijzigen van 
de akte van splitsing. Wijziging van de akte van splitsing kan slechts plaatsvin-
den met medewerking van alle appartementseigenaars of met medewerking van 
het bestuur van de VvE op basis van een vier vijfde meerderheidsbesluit in de 
vergadering van eigenaars.  

De gemeenschap van eigenaars en de VvE hebben ieder hun eigen be-
voegdheid. Niettemin zorgt de bevoegdheidsafbakening tussen de gemeenschap 
van eigenaars en de VvE voor veel onduidelijkheid. Het onderzoek richt zich in 
eerste instantie op dit spanningsveld tussen de goederenrechtelijke aspecten van 
het appartementsrecht en de daarvan deel uitmakende verenigingsrechtelijke as-
pecten van het appartementsrecht. 

In de praktijk komt het tweeslachtige karakter van het appartementsrecht 
vooral tot uitdrukking in geval van belangenafweging bij besluitvorming in de 
VvE. Voornamelijk bij het gebruik van het appartementencomplex zullen ge-
makkelijk tegenstrijdige belangen een rol spelen. De vraag is steeds of de min-
derheid moet wijken voor de meerderheid, of dat de goederenrechtelijke rechts-
positie van elke appartementseigenaar zo fundamenteel is dat de meerderheid 
daarvoor dient te buigen dan wel of er tussenoplossingen denkbaar zijn. Ook an-
dere criteria kunnen een rol spelen. Welke criteria de VvE in geval van belan-
genafweging bij besluitvorming moet hanteren is het onderwerp van de tweede 
onderzoeksvraag. 

Tot slot zal het feitelijk functioneren van de VvE in Nederland worden on-
derzocht. Zowel het grote aantal VvE’s als de onderlinge verschillen als de pro-
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blematiek rond de ‘slapende’ VvE’s zijn redenen om het functioneren van de 
VvE nader te onderzoeken. Het functioneren van de VvE omvat vier aspecten: 
transparantie, besluitvorming, handhaving en beheer. Het onderzoek wordt ver-
richt vanuit een juridisch perspectief, waardoor de nadruk ligt op de invloed van 
de wettelijke regeling op het functioneren van de VvE.  
 
 
1.4. Wijze en opzet van het onderzoek 
 
De beantwoording van de onderzoeksvragen geschiedt vanuit een juridisch en 
een empirisch perspectief.  
 
Eerst het juridisch perspectief. Dit omvat de analyse van de wettelijke regeling 
met bijbehorende parlementaire geschiedenis en bestudering van de jurispruden-
tie. Hierbij is betracht het doel van onderzoek voor ogen te houden, waardoor 
meer dogmatische kwesties soms kort worden aangestipt. De bespreking van 
verschillende wettelijke regelingen geschiedt vanuit de gedachte dat de wet als 
bron eenvoudig raadpleegbaar is.  

Vanzelfsprekend is de problematiek van het appartementsrecht niet een ex-
clusief Nederlandse aangelegenheid. Het is daarom nuttig een blik over de grens 
te werpen. Drie landen in de regio West-Europa worden nader onder de loep ge-
nomen: Frankrijk, België en Duitsland.  

De keuze is onder meer op deze landen gevallen omdat ze een min of meer 
vergelijkbare rechtscultuur hebben. Dat vergroot de kans dat de in het buitenland 
gekozen oplossingen ook hier toepasbaar zijn. De keuze voor deze landen was 
bovendien praktisch nu er meer dan voldoende (ook Nederlandstalige) literatuur 
beschikbaar is.3 Daarnaast zijn het Franse en Duitse stelsel beide invloedrijk en 
is het Belgische systeem in 2010 grondig herzien, waardoor een vergelijking met 
zowel Frankrijk, Duitsland en België relevant is.  

Het doel van het onderzoek naar de regeling van het appartementsrecht in 
de genoemde landen is in eerste instantie meer inzicht te verschaffen in de aard 
en de structuur van het Nederlandse appartementsrecht. Grote gelijkenissen in 
de basisstructuur van het appartementsrecht in Nederland, Frankrijk, België en 
Duitsland maken dit mogelijk. Nederland onderscheidt zich echter ten opzichte 
van deze landen door het monistische stelsel: een appartementseigenaar verkrijgt 
één recht van mede-eigendom met betrekking tot alle goederen die in de split-
sing betrokken zijn. Dit in tegenstelling tot het dualistische stelsel dat uitgaat 
van de eigendom van elk privé-gedeelte. Bovendien is typerend aan het Neder-
landse stelsel dat de VvE náást de gemeenschap van eigenaars staat en daar niet 
mee samen valt. Niettemin is voor het efficiënt beheer van de gemeenschappelij-
ke gedeelten en zaken van een appartementencomplex enige vorm van rechts-
persoonlijkheid in alle landen onontbeerlijk gebleken. Bij de beschrijving van 
                                                        
3 Voor zover de onderzoeksbronnen in het Frans geschreven zijn, is meer dan eens ge-

bruik gemaakt van een Nederlandstalige samenvatting. 
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het buitenlandse recht is de focus vooral gericht op de wijze waarop inhoud is 
gegeven aan deze ‘rechtspersoon’. In tweede instantie worden de in het buiten-
land gekozen oplossingen voor praktische problemen in kaart gebracht. Met de-
ze keuze is beoogd zicht te krijgen op instrumenten ten behoeve van het structu-
reel oplossen van de problematiek van de slecht functionerende VvE in Neder-
land. Het rechtsvergelijkende onderzoek is daarmee niet bedoeld uitputtend te 
zijn, maar dient ter inspiratie. 
 
Vanuit een empirisch perspectief zijn er twee deelonderzoeken verricht. Ten eer-
ste is een beschrijvend onderzoek gedaan naar het verband tussen de juridische 
vormgeving van de VvE en het functioneren van de VvE bij woongebouwen. 
Hiervoor is een questionnaire bestaande uit vijftig vragen telefonisch afgenomen 
bij honderd appartementseigenaars verspreid over geheel Nederland. De ques-
tionnaire heeft betrekking op alle aspecten van het functioneren: transparantie, 
besluitvorming, handhaving en beheer. Daarnaast zijn enkele vragen over de ju-
ridische vormgeving van de VvE in de questionnaire opgenomen.  

Het tweede deelonderzoek bestaat uit een toetsend onderzoek met betrek-
king tot een specifiek aspect van het functioneren: het beheer. Er wordt vaak 
vanuit gegaan dat achterstallig onderhoud wordt veroorzaakt door het niet for-
meel functioneren van de VvE. Dit vormde de aanleiding om het verband tussen 
het formeel functioneren en het materieel functioneren nader te onderzoeken. 
Het formeel functioneren wordt gemeten aan de hand van zes factoren: aanwe-
zigheid bestuur, jaarlijkse vergadering, periodieke financiële bijdrage, instand-
houding reservefonds, beschikking meerjarenonderhoudsplan en gezamenlijke 
verzekering. Het materieel functioneren wordt beoordeeld aan de hand van het 
daadwerkelijk onderhouden van de gemeenschappelijke gedeelten van het ap-
partementencomplex. Het verband tussen het formeel functioneren en het mate-
rieel functioneren van de VvE is onderzocht met behulp van bijna tweeduizend 
ingevulde elektronische korte vragenlijsten.  
 
De globale opzet van het onderzoek is als volgt. Na dit inleidende hoofdstuk be-
vat het tweede hoofdstuk een beschrijving en analyse van de wettelijke regeling 
van de VvE. Hierbij wordt tevens in algemene zin stil gestaan bij de bevoegd-
heidsafbakening tussen de gemeenschap van eigenaars en de VvE. Daarna volgt 
de rechtsvergelijkende studie (hoofdstuk 3). Vervolgens wordt uitgebreid stil ge-
staan bij de aard en omvang van het gebruiksrecht van de appartementseigenaar 
(hoofdstuk 4). Aan de hand van de invloed van privaatrechtelijke leerstukken, de 
invloed van grondrechten en de lagere rechtspraak wordt inzicht verschaft in de 
criteria die de vergadering van eigenaars dient te hanteren in geval van belan-
genafweging met betrekking tot het gebruik van het appartementencomplex. Ge-
tracht wordt vervolgens een beeld te schetsen van de juridische begrenzing van 
het gebruiksrecht. Het vijfde hoofdstuk heeft betrekking op de rechtspositie van 
de appartementseigenaar in de VvE. Een onderzoek naar het karakter van de be-
langrijkste aspecten van de rechtspositie in de VvE aan de hand van de lagere 
rechtspraak staat centraal in dit hoofdstuk ter bepaling van de goederenrechtelij-
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ke aspecten en de daarvan deel uitmakende verenigingsrechtelijke aspecten van 
het appartementsrecht. Hoofdstuk 6 bevat het empirische onderzoek, waarin uit-
gebreider stil wordt gestaan bij de wijze waarop dit onderzoek is uitgevoerd. Tot 
slot worden de oplossingen voor slecht functionerende VvE’s gepresenteerd in 
hoofdstuk 7. Het onderzoek is afgerond op 1 februari 2012.4  
 
 
 

                                                        
4 Incidenteel is nog een enkele bron van na 1 februari 2012 gebruikt. 
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2. Beschrijving en analyse van de wettelijke regeling van 
de vereniging van eigenaars

 
 
2.1. Inleiding 
 
De vereniging van eigenaars is een onderdeel van het appartementsrecht. Een 
appartementsrecht is een relatief jong recht dat in het Burgerlijk Wetboek werd 
geïntroduceerd bij Wet van 20 december 1951. Nadien is het appartementsrecht 
gemoderniseerd in 1972, op enkele punten aangepast met de inwerkingtreding 
van het Nieuw BW (NBW) in 1992 en aanzienlijk gewijzigd in 2005. In 2011 is 
de mogelijkheid geïntroduceerd voor de gemeente om in te grijpen in de VvE. 
De huidige wettelijke regeling is neergelegd in Boek 5 titel 9 BW waarvan afde-
ling 2 betrekking heeft op de vereniging van eigenaars.  

In dit hoofdstuk zal ik eerst stil staan bij de (parlementaire) geschiedenis 
van het appartementsrecht. Daarbij benadruk ik de ontwikkelingen voor de ver-
eniging van eigenaars en een aantal knelpunten. Ook besteed ik enige aandacht 
aan de Handelsregisterwet. Vervolgens zal ik de huidige wettelijke regeling be-
schrijven. Een beschrijving en analyse van de wettelijke regeling verschaft in-
zicht in de aard en structuur van de VvE en de verhoudingen die de VvE beheer-
sen. Ter verduidelijking behandel ik de bevoegdheidsafbakening tussen de ge-
meenschap van eigenaars en de VvE daarna afzonderlijk. Tot slot ga ik uitge-
breid in op enkele specifieke aspecten van de VvE die de juridische aard en 
structuur van de VvE nader bepalen.  
 
 
2.2. Geschiedenis  
 
De Romeinen kenden waarschijnlijk geen verdiepingseigendom. Horizontale 
verdeling van eigendom van onroerend goed was niet mogelijk door strikte toe-
passing van het beginsel superficies cedit solo. De eigenaar van de grond is vol-
gens dit beginsel eigenaar van alles wat op de grond wordt gebouwd en daarmee 
duurzaam is verenigd. In de regel kan de eigendom van een verdieping niet vast-
gekoppeld worden aan de eigendom van een stuk grond.1 

Horizontale splitsing van gebouwen kwam in Franse bergstreken en steden 
al vanaf de vijftiende eeuw voor. De afzonderlijke eigendom van etages kreeg 
hierdoor een plaats in de Code Civil. Er was geen behoefte de regeling over te 
nemen in de Nederlandse wetgeving, omdat ten tijde van de totstandkoming van 
het oud Burgerlijk Wetboek (1838) nauwelijks gebouwen met meerdere verdie-
pingen in Nederland bestonden. Boven- en benedenwoningen kwamen daaren-
tegen veel voor. Een recht van eigendom op een verdieping was echter niet 
noodzakelijk aangezien meestal een afzonderlijk deel van het gebouw werd ge-

                                                        
1 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 335 en nr. 343. 
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huurd van de eigenaar van het gehele gebouw. Slechts een enkele keer werd 
door de verbinding van de trap met de grond de eigendom van de bovenwoning 
afgesplitst van de benedenwoning.2 Ook heeft de Hoge Raad in situaties waar 
twee huizen zodanig waren gebouwd, dat een gedeelte van het ene huis uitstak 
binnen de ruimte van het andere huis, een enkele keer de eigendom van een ver-
dieping of kamer vastgesteld.3 De Hoge Raad erkende in deze arresten dat het 
beginsel superficies cedit solo slechts een wettelijk vermoeden bevat.4 Deson-
danks bleef het onzeker of verdiepingseigendom mogelijk was. Hierbij speelde 
de vraag een rol of een verdieping als afzonderlijke zaak te kwalificeren is.5 

Na de Eerste Wereldoorlog dragen nieuwe bouwtechnische mogelijkheden 
zoals de ontwikkeling van betonconstructies er toe bij, dat over wordt gegaan tot 
de bouw van flatgebouwen. De hierin gelegen etagewoningen hadden dikwijls 
een meer luxueus karakter, zodat ze niet in de eerste plaats bestemd waren om 
verhuurd te worden, maar gebouwd werden met het oog op verkoop.6 Sindsdien 
bestond in grote delen van Europa werkelijk behoefte aan een wettelijke rege-
ling die voorziet in een vorm van appartementseigendom. België kwam als eerst 
met een wettelijke regeling van appartementsrecht in 1924. Frankrijk volgde in 
1938 met een vernieuwde uitvoerige regeling betreffende de eigendom van een 
etage.7 De Franse regeling introduceerde het syndicat de copropriétaires, een 
soort VvE, met als belangrijkste taak het beheer van de gemeenschappelijke ge-
deelten.8  

Na de Tweede Wereldoorlog deed de noodzaak in Nederland aan een spe-
ciale wettelijke regeling zich duidelijk voelen. Ten gevolge van de verwoesting 
van grote delen van steden door bombardementen en de repatriëring van de Ne-
derlanders die in het voormalig Nederlands-Indië hadden gewoond, ontstond er 
grote behoefte aan goedkope koopwoningen. Bouw van appartementen bood een 
oplossing, omdat hiervoor minder grond en materiaal nodig is dan voor normale 
huizen. Aan de bouw van het grote aantal flatgebouwen lagen eveneens steden-
bouwkundige redenen ten grondslag.  

                                                        
2 Luijten 1998, p. 689-691 en Luijten 1999, p. 63 erkent deze constructie op grond van de 

verkeersopvatting voor de specifieke situatie van een gebouw met twee voordeuren 
waarin een benedenwoning een geheel vrije bovenwoning draagt die verbonden is met 
de ondergrond via de trap met portaal welke is gesitueerd op een kadastraal aangeduid 
deel van het aardoppervlak. Ploeger 1997 (p. 154-157) en Louwman 1999 (p. 60-61) 
oordelen dat deze constructie niet mogelijk is, omdat de trapopgang onderdeel is van het 
gebouw waardoor een zelfstandige hoofdzaak die de bovenverdieping kan natrekken 
ontbreekt. Zie ook Hof Den Bosch 7 mei 1996, BR 1997, p. 163. 

3 Beekhuis 1959, p. 8. 
4 HR 7 februari 1860, W. 2143; HR 22 december 1882, W. 4861; HR 13 februari 1891, W. 

5993. 
5 Voor een uitgebreide bespreking van de in die periode gevoerde discussies hierover: 

Mertens 1989, p. 17-25. 
6 Beekhuis & Linders 1974, p. 23. 
7 Beekhuis 1959, p. 7-8. 
8 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 368. 
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Bestaande constructies om de bewoners een recht op een appartement te geven 
bleken niet bijzonder goed te voldoen. Vandaar dat er snel na het eind van de 
oorlog een wetsvoorstel over dit onderwerp, ontworpen door de Groningse 
hoogleraar J.H. Beekhuis, bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal werd inge-
diend. Meijers verkreeg enkele dagen later de opdracht om een nieuw Burgerlijk 
Wetboek samen te stellen en wilde graag het appartementsrecht inpassen in het 
nieuwe systeem. In onderling overleg tussen Beekhuis en Meijers werd het oor-
spronkelijk ontwerp, dat was gebaseerd op de Franse horizontale privé-eigen-
dom, omgewerkt tot een variant van mede-eigendom. De Appartementenwet in-
clusief de facultatieve VvE is op 1 december 1952 in werking getreden.9  
 
 
2.3. Alternatieven 
 
Voor het intreden van de Appartementenwet is in Nederland getracht gebruik te 
maken van alternatieve constructies om een recht op een appartement te creëren. 
Hierbij moet gedacht worden aan verschillende vormen van economische eigen-
dom.10  

Het initiatief tot het bouwen van een flatgebouw ging in eerste instantie 
meestal uit van een aantal bouwers, dat vervolgens contact zocht met degenen 
die, teneinde een woning te bewonen, bereid waren de bouw geheel of gedeelte-
lijk te financieren. De bouwers richtten dan gewoonlijk een naamloze vennoot-
schap (NV) op, die tot doel had de oprichting en exploitatie van het gebouw, ter-
wijl de toekomstige bewoners zich verbonden tot het nemen van een aantal aan-
delen in de NV en tot het huren van de flatwoningen van de NV zodra deze ge-
reed zouden komen.  

Er kleefden verschillende bezwaren aan dit systeem. Zo bleven de bewo-
ners door de economische crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw maar al te 
vaak met waardeloze aandelen zitten. Daarnaast hadden de bouwondernemers 
dikwijls een grote invloed in het bestuur. Verder konden de bewoners niet ver-
plicht worden aanvullende bedragen te storten voor het onderhoud en de even-
tuele verbetering van het gebouw. Ook bestonden er tegen de NV-vorm fiscale 
bezwaren. Tegenwoordig wordt deze constructie dan ook nauwelijks meer toe-
gepast.11  

Rond de jaren vijftig van de vorige eeuw is de certificering van onroerend 
goed populair geworden. Deze constructie kan eveneens als een vorm van eco-
nomische eigendom worden beschouwd. Juridisch werd het onroerend goed ten 
name van een NV gesteld. De vennootschap beheerde vervolgens het onroerend 
goed en gaf certificaten uit aan derden. De koopsom van het onroerend goed 
werd dan betaald uit de bedragen die de certificaathouders hadden voldaan aan 
                                                        
9 KB 27 september 1952, Stb. 1952, 484. Mertens, Venemans & Verdoes Kleijn 1997, p. 

8-10. 
10 Van Velten 2009, p. 363-378.  
11 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 338. 
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de vennootschap. De certificaten gaven recht aan de houders op bewoning van 
een daarin aangegeven flatwoning. Gebrek aan inspraakmogelijkheden voor de 
bewoners en fiscale redenen hebben deze rechtsvorm niet doen slagen.12 

Ook is wel gedacht aan exploitatie door middel van een stichting. De stich-
ting als rechtsvorm heeft echter het bezwaar dat het bestuur zonder desbetreffen-
de statutaire voorzieningen geen enkele rekening en verantwoording behoeft af 
te leggen. Voorts was het de vraag of de stichting wel als rechtsvorm mogelijk 
was voor de exploitatie van een flatgebouw. Bovendien ontbrak tot 1956 elke 
wettelijke regeling voor de stichting. Toch werden door zogenaamde ‘woning-
stichtingen’ obligaties uitgegeven waarbij obligatiehouders het daaraan onlos-
makelijk verbonden voor overdracht en vererving vatbare recht verkregen tegen 
een (zeer) lage huurprijs een woning te huren. Fiscale bezwaren en gebrek aan 
inspraak zorgden opnieuw voor het geheel op de achtergrond raken van dit alter-
natief. Een enkele keer komt de stichting nog voor bij woongroepen of bij mo-
numenten.13 

Toen na de Tweede Wereldoorlog de bouw van flats enorm toenam, is veel 
gebruik gemaakt van de coöperatieve vereniging (thans: coöperatie) als rechts-
vorm ter exploitatie van flatgebouwen.14 De bouwgrond werd ten name van de 
coöperatieve vereniging geplaatst, die hiervoor tevoren was opgericht door ten 
minste twee bouwondernemers. Het flatgebouw werd vervolgens voor rekening 
van deze coöperatieve flatexploitatievereniging gesticht, die tegen betaling lid-
maatschappen ging uitgeven aan de toekomstige bewoners. Bij één akte werden 
vervolgens alle kopers als nieuwe leden geïnstalleerd, kregen zij elk het gebruik 
van een flatwoning toegewezen en traden de beide bouwondernemers uit als le-
den. Daarna konden leden alleen uittreden, indien een ander lid in de plaats werd 
gesteld. Een splitsingstekening was niet verplicht, waardoor soms onduidelijk-
heid bestond over welk privé-gedeelte bij een lidmaatschapsrecht behoorde.15  

Verschil van mening bestond over de juridische en praktische bezwaren van 
deze nieuwe vorm van coöperatieve vereniging. Enerzijds was men van notarië-
le zijde van oordeel dat de belangen van woningzoekenden door de flatexploita-
tievereniging onvoldoende tot hun recht kwamen. Anderzijds werd deze rechts-
vorm in bescherming genomen door vertegenwoordigers van het bouwwezen en 
de hypotheekbanken.16  

Na de inwerkingtreding van de Appartementenwet in 1952 heeft de flat-
coöperatie zich als enige redelijk weten te handhaven als alternatieve constructie 
ter exploitatie van een flatgebouw. Belangrijke reden is dat de nadelen verbon-
den aan andere alternatieve constructies, zoals fiscale bezwaren en het gebrek 
aan inspraakmogelijkheden, in veel mindere mate bestaan bij de flatcoöperatie. 
Nadelen verbonden aan het appartementsrecht, zoals de weigering van een 

                                                        
12 Van Velten 2009, p. 365-366. 
13 Van Velten 2009, p. 367-368. 
14 De introductie vond plaats door de Haagse notaris W.B. Bruyns. Zie Bruyns 1968. 
15 Van Velten 1982, p. 164-165. Zie in dit verband ook HR 28 januari 2011, NJ 2011, 58. 
16 Beekhuis 1959, p. 61-73. 
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grondeigenaar om toestemming te geven voor een splitsing in appartementsrech-
ten of de aanvankelijke onmogelijkheid van een splitsing tijdens de bouw, spe-
len ook een rol. Verder heeft de coöperatie het voordeel van een eenvoudige be-
sluitvorming en een goede ballotageregeling voor die gevallen waar daaraan 
veel waarde wordt gehecht zoals bij de, juist in die jaren populair geworden, ser-
viceflats. Ballotageregelingen kunnen overigens ook in het appartementsrecht 
bestaan.17  

Na de eerste aanpassing van de Appartementenwet in 1972 is de populari-
teit van het appartementsrecht enorm toegenomen. Kort daarvoor was het fiscale 
voordeel voor de coöperatieve vereniging komen te vervallen. Toch komt de 
flatcoöperatie nog steeds voor.18 Soms wordt in plaats van de coöperatie gebruik 
gemaakt van de ‘gewone’ vereniging, maar dat biedt een minder goede basis.19 
Al met al wordt het recht op een appartement en het beheer van een gebouw in 
het gros van de gevallen bepaald door het appartementsrecht en de bijbehorende 
VvE. In het navolgende beperk ik me tot die regeling en richt ik mij nauwelijks 
meer op de alternatieve constructies.  
 
 
2.4. Parlementaire geschiedenis 
 
2.4.1. De wet van 20 december 1951 
 
De wetgever koos voor het monistische stelsel. Een appartementsrecht bestaat 
daarom uit één recht omvattende een aandeel in alle goederen die in de apparte-
mentensplitsing zijn betrokken. In het aandeel is begrepen de bevoegdheid tot 
uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte van het gebouw.20 De mede-eigen-
dom en de daaruit voortvloeiende verplichtingen met betrekking tot een aantal 
zaken welke niet tot uitsluitend gebruik van een woonruimte zijn bestemd, zoals 
de grond, de vestibule, het trappenhuis, het dak en de steunmuren werden van 
groot belang geacht. Bovendien blijft er na aftrek van deze gemeenschappelijke 
zaken weinig van de etagewoning over en dat was voor de wetgever reden niet 
de volle eigendom van de etagewoning, maar de mede-eigendom van het ge-
bouw met toebehoren en de grond op de voorgrond te plaatsen.21 Dit in tegen-
stelling tot dualistische rechtstelsels waar een appartementseigenaar twee rech-
ten verkrijgt: de privé-eigendom van een etagewoning en de mede-eigendom 
van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken.22 

De wetgever wilde met het vaststellen van de Appartementenwet voorna-
melijk een stabiel recht op een verdieping creëren. Daarnaast is er zoveel moge-

                                                        
17 Van Velten 2009, p. 368-372.  
18 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 341-342. 
19 Uitgebreider over de vereniging §2.6.2. 
20 Artikel 638a lid 2 oud BW. 
21 Van Velten 1989, p. 7. 
22 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 373. 
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lijk tegen gewaakt dat appartementseigenaars misbruik zouden kunnen maken 
van de aan hen door de wet toegekende bevoegdheden door in ruime mate be-
roep op de rechter open te stellen. Het was niet de bedoeling een uitgewerkte re-
geling met betrekking tot de rechten en de verplichtingen van de appartements-
eigenaars te geven. De wetgever achtte het beter partijen te noodzaken zelf een 
regeling in het leven te roepen, zodat het nieuwe recht zich in volle vrijheid zou 
kunnen ontwikkelen.23 In navolging van Frankrijk nam de Broederschap der No-
tarissen onder leiding van Beekhuis al snel het initiatief tot het ontwerpen van 
een model-reglement. Het eerste verscheen in augustus 1953.24 

In de praktijk wordt veelvoudig van een model gebruik gemaakt. Er bestaan 
aparte model-reglementen voor serviceflats en ondersplitsingen. Voordeel biedt 
het model-reglement op het terrein van de rechtszekerheid.25 Per splitsing zal 
steeds kritisch moeten worden bezien welk deel van het model-reglement zich 
leent voor overeenkomstige toepassing en voor welk deel andersoortige bepalin-
gen moeten worden opgesteld. Niettemin is het model-reglement naast de wette-
lijke regeling van groot belang bij de splitsing in appartementsrechten.26  
 
VvE facultatief 
In het oorspronkelijke wetsontwerp kwam de VvE in het geheel niet voor. Ook 
al bracht het systeem van de wet de gemeenschap van eigenaars mee, een zekere 
duurzame organisatie voor het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en 
zaken werd niet nodig geacht. De wetgever koos in eerste instantie voor de op-
richting van een fonds, terwijl in de literatuur werd gepleit voor een door de ap-
partementseigenaars gezamenlijk te kiezen beheerder.27 Met de inhoud van het 
fonds konden de gezamenlijke schulden worden voldaan. Het fonds behoorde tot 
de gemeenschappelijke zaken waardoor het onverdeeld aandeel deel uitmaakte 
van het appartementsrecht en het fonds niet van het vermogen van de afzonder-
lijke appartementseigenaars kon worden afgescheiden. Het was daardoor maar 
de vraag of het fonds genoeg middelen bevatte om bijvoorbeeld een broodnodi-
ge reparatie aan het dak van het appartementencomplex te verrichten.28 

Deze onzekerheid leidde tot de mogelijkheid in plaats van een fonds een 
vereniging van eigenaars op te richten. Deze VvE staat naast de gemeenschap 
van eigenaars. De VvE verkreeg van rechtswege rechtspersoonlijkheid als deze 
aan bepaalde vereisten voldeed. Het doel van de vereniging moest bestaan uit 
het voeren van het beheer over het gebouw. Daarnaast moest er een regeling om-
trent de aanstelling van een administrateur met omschrijving van diens taak en 

                                                        
23 Bijlage Handelingen II 1946/47, 451, nr. 3, p. 6. 
24 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 422; Mertens 2006, p. 18.  
25 Bruyns 1954, p. 109. 
26 Beekhuis 1959, p. 23. 
27 Bijlage Handelingen II 1946/47, 451, nr. 3, p. 9; Janssen 1940, p. 285. 
28 Bijlage Handelingen II 1950/51, 451, nr. 5, p. 22. 
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bevoegdheden en omtrent een jaarlijks door de appartementseigenaars in de kas 
van de vereniging te storten bijdrage in het reglement worden getroffen.29  

Rechtspersoonlijkheid bracht de beschikking over een afgescheiden vermo-
gen mee. Een afgescheiden vermogen was wenselijk in het kader van de aan-
sprakelijkheid van gemeenschappelijke schulden en de financiële verhouding 
onderling. De kans werd nu veel groter dat er, in tegenstelling tot de oprichting 
van een fonds, daadwerkelijk middelen beschikbaar waren om onderhoud en 
dergelijke te verrichten. Ook liep het vermogen geen gevaar in het geval van 
faillissement van één der appartementseigenaars. Een rechtspersoonlijkheid be-
zittende vereniging bood bovendien nog een ander belangrijk voordeel. De wet-
gever had een organisatie mogelijk gemaakt waarmee de eigenaars hun geza-
menlijke belangen geldend kunnen maken en besluiten kunnen nemen op basis 
van het meerderheidsprincipe.30 

Bleef de oprichting uit dan was er slechts het fonds en de vergadering van 
eigenaars belast met het beheer en toezicht op de gemeenschappelijke gedeelten 
en zaken. Bloembergen merkte destijds terecht op dat de vergadering van eige-
naars hierdoor een enigszins kameleontisch karakter kreeg. Wanneer wel een 
vereniging werd opgericht is de vergadering orgaan van die vereniging. Werd er 
geen vereniging opgericht dan is zij een apart college met eigen bevoegdhe-
den.31 

Tegen het facultatieve karakter van de VvE had Beekhuis bij een splitsing 
van een boven- en benedenwoning geen bezwaar. Het beheer kan dan gevoeglijk 
worden overgelaten aan de beide eigenaren in de vergadering van eigenaars op 
grond van bindende regels in de splitsingsakte. Voor een flatgebouw met veel 
verdiepingen lag dit anders. Het is moeilijk voor te stellen dat bij iedere repara-
tie die in het gebouw plaatsvindt eerst overleg zou moeten worden gepleegd tus-
sen alle appartementseigenaars. Een verplichte VvE bood dan uitkomst.32  

Beekhuis voorspelde verder dat het functioneren van de VvE voor een groot 
deel zou afhangen van de personen of lichamen, die als administrateur worden 
gekozen. In zijn ogen waren er twee mogelijkheden. Voor het beheer van ieder 
flatgebouw komt een afzonderlijke administrateur (bestuurder). Of grote licha-
men (administratiekantoren) zullen zich belasten met het beheer van een groot 
aantal flatgebouwen.33  
 
VvE knelpunten 
Een eerste knelpunt betreft de besluitvorming. In de gemeenschap van eigenaars 
staat besluitvorming met instemming van alle eigenaren voorop, terwijl in de 
VvE besluitvorming met meerderheid van stemmen hoofdregel is. De bevoegd-
heidsafbakening tussen de gemeenschap en de VvE is dus van cruciaal belang. 
                                                        
29 Bijlage Handelingen II 1950/51, 451, nr. 5, p. 24. 
30 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 519-520.  
31 Bloembergen 1960a, p. 438. 
32 Beekhuis 1959, p. 42. 
33 Beekhuis 1952, p. 87. 
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In de memorie van antwoord wordt de volgende tweedeling aangebracht: de ge-
meenschap beslist over het bezwaren en vervreemden van de gemeenschappelij-
ke gedeelten en de VvE beslist over het beheer en toezicht op het gebruik van de 
gemeenschappelijke gedeelten.34 Dit lijkt eenvoudig, maar schijn bedriegt. On-
duidelijk is de betekenis van het begrip beheer.  

Een ander knelpunt betreft achterstallig onderhoud van de gemeenschappe-
lijke gedeelten van het appartementencomplex. Beekhuis gaf vlak na de tot-
standkoming van de wettelijke regeling het belang van een gevuld reservefonds 
ten behoeve van het onderhoud aan, terwijl hij het niet nodig achtte dit reserve-
fonds verplicht te stellen. Beekhuis wees er op dat wanneer alles loopt zoals het 
bedoeld is, de verschuldigde bijdragen toch wel zo berekend zullen worden dat 
steeds de vorming van een reservefonds mogelijk zal zijn. In dat geval wordt aan 
de administrateur de beschikking over de nodige fondsen gewaarborgd met het 
oog op de toekomst van flatgebouwen.35  
 
2.4.2. De wet van 7 september 1972 
 
In het Ontwerp-Meijers kwam geen titel over appartementsrechten voor. Meijers 
wilde de reeds bestaande regeling met geringe wijzigingen in het NBW opne-
men.36 Niettemin besloot de wetgever in 1972 een aantal belangrijke wijzigin-
gen door te voeren.  

De nieuwe wet bevat de mogelijkheid om een nog niet bestaand gebouw of 
een groep van gebouwen te splitsen. Ander novum was de verplichting aan de 
akte van splitsing een tekening te hechten met daarop de begrenzing van de on-
derscheidene gedeelten van het gebouw die bestemd zijn als afzonderlijk geheel 
te worden gebruikt.37  

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel kwam de vereiste toestemming 
van de grondeigenaar bij een splitsing van een recht van erfpacht of opstal in ap-
partementsrechten ter sprake. De Minister van Justitie vond deze bepaling over-
bodig.38 In het kader van het woonruimtebeleid sprak de Vaste Commissie voor 
Justitie zijn bezorgdheid uit over de afschaffing, omdat het wel of niet verlenen 
van toestemming voor de gemeente een belangrijk middel was om het gewenste 
woonruimtebeleid uit te voeren.39 Uiteindelijk is de betreffende wettelijke bepa-
ling gehandhaafd. Wel is de mogelijkheid geïntroduceerd om in beroep te ko-
men tegen de weigering van toestemming om aan de van notariële zijde uitge-

                                                        
34 Bijlage Handelingen II 1950/51 451, nr. 5, p. 26. 
35 Beekhuis 1952, p. 87-88.  
36 Bijlage Handelingen II 1956/57, 4 572, nr. 3, p. 14. 
37 Stb. 1972, 467. 
38 Bijlage Handelingen II 1970/71, 10 987, nr. 3, p. 11. 
39 Bijlage Handelingen II 1970/71, 10 987, nr. 4, p. 1. 
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sproken vrees dat de grondeigenaar zijn wettelijk vereiste toestemming naar wil-
lekeur zou kunnen weigeren tegemoet te komen.40  
 
VvE verplicht 
Mede naar aanleiding van het gecombineerde rapport van de toenmalige twee 
Notariële Broederschappen over ontwerp-titel 10 van boek 5 NBW stelde de wet 
van 1972 de VvE verplicht. Het streven naar een uniforme regeling voor alle ap-
partementensplitsingen lag hieraan ten grondslag. Voor 1972 was bij de meeste 
splitsingen al een VvE opgericht, waardoor de wijziging van facultatief naar ver-
plicht vrij geruisloos verliep.41 

Niettemin bevat de overgangsregeling een bepaling die het streven naar een 
uniforme regeling in de weg stond. De appartementseigenaars van splitsingen 
van vóór 1972 waren niet verplicht een VvE op te richten. Indien er geen VvE 
was opgericht dan bleven de geldende bepalingen over het gebruik, het beheer et 
cetera van kracht en vormden de samenwerkende appartementseigenaars een ge-
wone vereniging.42 De consequentie van deze overgangsregeling is dat er tegen-
woordig nog steeds appartementensplitsingen zonder VvE bestaan. 

Beekhuis waarschuwde destijds voor een ander probleem. In kleine splitsin-
gen waar de VvE voortaan verplicht is, zal het moeizaam worden in de vergade-
ring van eigenaars de benodigde meerderheid te halen om tot besluitvorming te 
komen. Men zal er goed aan doen een bepaling in het reglement op te nemen dat 
bij staking van stemmen in de vergadering van een kleine VvE een derde wordt 
ingeschakeld.43  
 
Verruiming doelstelling 
Na inwerkingtreding van de Appartementenwet in 1951 bleek al snel dat het 
doel van de VvE te beperkt was. In eerste instantie werd het doel uitgebreid tot 
het beheer van de grond die bij het gebouw hoort, alsmede de geldmiddelen die 
voor het onderhoud of de vervanging van het gebouw noodzakelijk zijn. Tenein-
de bij de stichting van serviceflats de bewoners niet alleen huisvesting, maar ook 
een zekere mate van verzorging te verschaffen, kon uiteindelijk alles wat onder 
het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de appartementseige-
naars valt onder het doel worden verstaan.44 Dit is aanzienlijk ruimer dan het be-
heer van het gebouw.  

Onder het gemeenschappelijk belang valt bijvoorbeeld de huur van een na-
burig terrein of de tenaamstelling van een parkeervergunning. Verder kan de ex-

                                                        
40 Bijlage Handelingen II 1970/71, 10 987, nr. 5, p. 2. C. Venemans pleit voor afschaffing, 

omdat de gemeente voldoende publiekrechtelijke middelen ter beschikking staan om 
woonruimtebeleid te voeren. Mertens, Venemans & Verdoes Kleijn 1997, p. 44-47. 

41 Broederschap der Candidaat-Notarissen 1959, p. 8-9. 
42 Gerver, GS Zakelijke rechten, art. 5:124 BW, aant. 1 en Gerver 1990, p. 67. Stb. 1972, 

467.  
43 Beekhuis & Linders 1974, p. 146. 
44 Van Velten 1999, p. 777. 
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ploitatie van zwembaden, jachthavens en dergelijke voortaan in handen van de 
VvE zijn.45 Is het doel ruimer dan het behartigen van de belangen van de appar-
tementseigenaars als zodanig dan bezit de vereniging van eigenaars geen rechts-
persoonlijkheid.46 

De verwachting was destijds dat ondanks de verruiming, het doel in de 
praktijk dikwijls beperkt zal blijven tot het beheer van de gemeenschappelijke 
gedeelten en de middelen die door de gezamenlijke eigenaars bijeen zijn ge-
bracht. Deze verwachting is uitgekomen.47 Niettemin bestaat de kans dat de ver-
ruimde doelstelling er aan bijdraagt dat in serviceflats voor appartementseige-
naars hun appartement onverkoopbaar wordt. De zogenaamde zorgcoördinatie-
overeenkomsten die op grond van de verruimde doelstelling verbonden mogen 
worden aan het lidmaatschap van de VvE zorgen ervoor dat er soms erg hoge 
bijdrageverplichtingen aan het appartementsrecht verbonden zijn.48 
 
Extra vereniging 
Na twintig jaar ervaring met het appartementsrecht bestond er naast een ver-
plichte VvE die de gezamenlijke belangen van de appartementseigenaars behar-
tigt, ook behoefte aan een extra vereniging die een of meer bepaalde gemeen-
schappelijke belangen van zekere groepen van appartementseigenaars vertegen-
woordigt. Sinds 1972 kan het reglement daarom een regeling inhouden krach-
tens welke aan alle of bepaalde appartementsrechten mede verbonden is het lid-
maatschap van een andere vereniging.49 

Een extra vereniging kan worden opgericht ter exploitatie van een winkel-
centrum, tuin, crèche of tennisbaan. In tegenstelling tot de VvE hoeft niet aan al-
le appartementsrechten uit een splitsing het lidmaatschap van de extra vereni-
ging te worden gekoppeld. In die zin kan voor het onderhoud van een bepaalde 
installatie waarvan alleen bepaalde appartementseigenaars profijt hebben een af-
zonderlijke vereniging worden opgericht. Op grond van de statuten kan het lid-
maatschap ook open staan voor appartementseigenaars van andere splitsingen. 
Dit biedt de mogelijkheid een overkoepelende vereniging op te richten om een 
wijk te beheren.50  

Evenals het lidmaatschap van de VvE heeft het lidmaatschap van de hier 
bedoelde vereniging een kwalitatief karakter. Bij vervreemding van een apparte-
mentsrecht waaraan het lidmaatschap van de extra vereniging gekoppeld is, 
wordt het lidmaatschap van de verkoper beëindigd en de nieuwe eigenaar van 
rechtswege lid.51 Gebruikers zoals huurders kunnen als lid worden toegelaten, 
maar hun lidmaatschap zal verloren gaan door het eindigen van de huur. Daar-

                                                        
45 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 429. 
46 Beekhuis & Linders 1974, p. 237-238. 
47 Van Velten 2009, p. 407. 
48 Zie §5.2.2. 
49 Bijlage Handelingen II 1970/71, 10 987, nr. 3, p. 10. 
50 Mulder 2002, p. 302. 
51 Rb. Amsterdam 24 juli 2002, NJ 2003, 11. 
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naast kunnen andere, bijvoorbeeld winkeliers van niet in de splitsing betrokken 
winkels in de omgeving van het gesplitste gebouw, (gewoon) lid worden.52 Bui-
ten het appartementsrecht is een vereniging met een kwalitatief lidmaatschap 
niet mogelijk.53  
 
Ondersplitsing 
Tot slot introduceerde de nieuwe wet de mogelijkheid een appartementsrecht on-
der te splitsen in afzonderlijke appartementsrechten. Voornamelijk bij groepen 
van gebouwen bestond hier behoefte aan. Daarnaast biedt ondersplitsing een 
mogelijkheid tegenstrijdige belangen in multifunctionele complexen uit elkaar te 
halen door een extra overlegstructuur.54  

Een appartementseigenaar is zonder medewerking van de andere apparte-
mentseigenaars tot ondersplitsing bevoegd voor zover in de akte van splitsing 
niet anders is bepaald. Voorwaarde is slechts dat het privé-gedeelte blijkens haar 
inrichting voor afzonderlijk gebruik betreffende gedeelten bevat. Ondersplitsing 
doet geen horizontale scheiding van eigendom ontstaan, omdat niet het in de 
hoofdsplitsing betrokken registergoed, maar het appartementsrecht wordt onder-
gesplitst. Er ontstaat vervolgens een aparte gemeenschap van (onder-)apparte-
mentseigenaren die als zodanig gerechtigd zijn tot het (ondergesplitste) apparte-
mentsrecht.55 

Ter behartiging van de belangen van de onder-appartementseigenaren be-
staat de verplichting een onder-VvE op te richten. Bovendien moet bij iedere on-
dersplitsing een reglement van ondersplitsing worden opgesteld, waarvoor de 
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in 2006 een op de bijzondere 
situatie van ondersplitsing afgestemd model-reglement heeft opgesteld. Het reg-
lement van ondersplitsing mag niet in strijd zijn met de akte van hoofdsplit-
sing.56 
 
Knelpunten VvE 
Ten tijde van deze eerste wetswijziging in 1972 was twintig jaar ervaring met 
het appartementsrecht opgedaan, in het bijzonder met het functioneren van de 
vereniging van eigenaars. Tweede Kamerlid Wieringa signaleerde achterstallig 
onderhoud in verschillende appartementencomplexen. Volgens Wieringa was er 
met name in oude huizen sprake van misstanden. Voor deze woningen functio-
neerde het appartementsrecht niet goed, omdat er bij het maken van de wet te 

                                                        
52 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 432-434.  
53 De laatste jaren bestaat steeds meer behoefte aan een kwalitatief lidmaatschap van een 

beheersvereniging. Van Velten (jr.) 2007. 
54 HR 19 december 1986, NJ 1987, 947, waarin een flatgebouw met drie eenheden, ieder 

met een eigen trappenhuis, verplicht was een VvE op te richten en door ondersplitsing 
wellicht alsnog een zekere zelfstandigheid per eenheid kon worden bereikt.  

55 Bijlage Handelingen II 1970/71, 10 987, nr. 3, p. 10. 
56 Bijlage Handelingen II 1970/71, 10 987, nr. 3, p. 12. Uitgebreider over de rechtspositie 

van de onder-appartementseigenaar §5.2.3. 
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veel was gedacht aan het moderne flatgebouw dat alleen al in het aantal apparte-
mentsrechten aanzienlijk verschilt van een oud woonhuis.57  

Wieringa diende een amendement in om ten aanzien van gebouwen van 
voor 5 mei 1945 de mogelijkheid te scheppen in het belang van de volkshuisves-
ting bij algemene maatregel van bestuur de bevoegdheid tot splitsing in apparte-
menten te beperken.58 Hij wilde hiermee misbruik van het appartementsrecht 
voorkomen, zodat geen wooneenheden meer konden worden gecreëerd die niet 
of nauwelijks als woning konden worden aangemerkt. Gevolg zou zijn dat het 
onderhoud van dergelijke wooneenheden niet meer in handen was van een VvE. 
Een VvE met slechts vier of vijf leden functioneerde volgens Wieringa namelijk 
moeizaam.59  

De Minister van Justitie erkende de misstand in oude huizen, maar koos 
voor een andere oplossing. Bij bepaalde categorieën gebouwen moest voortaan 
degene die tot een splitsing wil overgaan krachtens de Woningwet een split-
singsvergunning aanvragen. Denk aan oudere gebouwen in de sociale verhuur-
sector. Dit was geen sluitende oplossing, omdat de splitsingsvergunning kon 
worden omzeild door een coöperatieve flatexploitatievereniging op te richten.60  

Daarnaast was al snel een belangrijk knelpunt in de besluitvorming boven 
water gekomen. Het betrof de unanimiteitseis voor een wijziging van de akte 
van splitsing. Vaak wilden één of enkele personen niet meewerken aan een wij-
ziging waardoor die wijziging geen doorgang kon vinden. In 1972 kregen de 
overige appartementseigenaars daarom iets meer mogelijkheden in een dergelijk 
geval een vervangende machtiging van de kantonrechter tot wijziging van de ak-
te van splitsing te verzoeken.61 Keerzijde was het nieuwe artikel 876n BW in-
houdende dat de tegenwerkende appartementseigenaar bij de kantonrechter kon 
vorderen de wijziging van de akte van splitsing te vernietigen.62 
 
2.4.3. De invoering van het NBW op 1 januari 1992 
 
Opnieuw twintig jaar later stelde de Commissie-Beekhuis van de KNB een lijst 
op met tal van suggesties ter verbetering van de bestaande regeling. Het Ministe-
rie van Justitie voelde in die jaren weinig voor aanpassing, omdat de invoering 
van het Nieuw BW de volle aandacht vroeg.63 Bij de inwerkingtreding van het 
NBW op 1 januari 1992 bleef de basisstructuur van het appartementsrecht dan 
ook ongewijzigd. De betreffende wetsartikelen, voor zover nodig aangepast aan 

                                                        
57 Handelingen II 1971/72, p. 3181. 
58 Bijlage Handelingen II 1971/72, 10 987, nr. 10. 
59 Handelingen II 1971/72, p. 3180-3181. 
60 Handelingen II 1971/72, p. 3183. 
61 Beekhuis & Linders 1974, p. 45. 
62 Stb. 1972, 467. 
63 Van Velten 2009, p. 420-421. 
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de nieuwe wettelijke terminologie en het nieuwe systeem, werden als de laatste 
titel van Boek 5 ingevoegd.64 

Daarentegen was artikel 5:110 BW nieuw. Deze derdenbeschermingsbepa-
ling vulde een belangrijke praktische impasse in het appartementsrecht op, maar 
leidde tot enkele kritische opmerkingen over de aard van het artikel. Op grond 
van artikel 5:110 BW kan voortaan in bepaalde omstandigheden een ongeldig 
verrichte splitsing als geldig worden beschouwd waardoor vervolgens ook alle 
door de splitsing in het leven geroepen appartementsrechten als geldig worden 
beschouwd. Nieskens-Isphording meende dat het niet ging om een lex specialis 
van artikel 3:88 BW. In tegenstelling tot de heling van een overdracht van een 
registergoed bij beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder ter bescher-
ming van de verkrijger op grond van artikel 3:88 BW, is dit een heling in ab-
stracto. Van Maanen was het met deze benadering eens. Mertens koos een ruime 
benadering en zag de nieuwe regel wel als een derdenbeschermingsbepaling.65  

Kleine wijzigingen waren de vervanging van het begrip ‘administrateur’ 
door ‘bestuurder’, de verscherpte eisen die aan de tekening werden gesteld, het 
stemrecht van de vruchtgebruiker en het amendement van Van der Burgt en 
Korthals omtrent erfpacht.66  

Tot slot bracht de kenmerkende gelaagde structuur van het nieuw BW toch 
een belangrijke wijziging voor het appartementsrecht mee. Op grond van artikel 
5:124 BW zijn voortaan enkele bepalingen uit Boek 2 BW ook op de VvE van 
toepassing. Daarmee gelden enkele algemene regels voor rechtspersonen ook 
voor de VvE. Deze regeling verdient geen schoonheidsprijs.67 Ook heeft de wet-
gever het niet aangedurfd de gelaagde structuur volledig tot zijn recht te laten 
komen. De bepalingen uit titel 3.7 (Gemeenschap) zijn niet van overeenkomsti-
ge toepassing verklaard op de gemeenschap van eigenaars. Zo heeft de in het 
goederenrecht geïntroduceerde mogelijkheid tot wijziging op grond van onvoor-
ziene omstandigheden geen doorwerking gevonden.  

Kortom, in het Nieuw BW is – zoals Adriaansens het verwoordt – het ap-
partementsrecht een zeer eigenstandige regeling, die in zijn mate van gedetail-
leerdheid sterk afwijkt en weinig wil weten van de gelaagde structuur van het 
NBW.68  
 
2.4.4. De wet van 19 februari 2005 
 
Nadat het stof om de invoering van het NBW was neer gedaald, leek het de 
KNB goed om alsnog de genoemde lijst van wensen naar voren te brengen en 
daarbij te bezien of de invoeging van het appartementsrecht in het NBW op alle 

                                                        
64 Parl. Gesch. Boek 5 BW (Inv. Boek 3, 5 en 6 BW), p. 1085-1112. 
65 Zie de discussie tussen Nieskens-Isphording 1996, Van Maanen 1996b en Mertens 

1996b. 
66 Stb. 1989, 290 en Bijlage Handelingen II 1986/87, 17 541, nr. 20. 
67 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 349. 
68 Adriaansens 1991, p. 248. 
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onderdelen geslaagd was. Dit resulteerde in het verschijnen van een preadvies 
over appartementsrecht voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de 
KNB opgesteld door de Commissie-Beekhuis in 1997. Naast rechtsvergelijking 
komen de moeizame verhouding tussen het goederenrecht en het verenigings-
recht en praktische problemen rond het functioneren van de VvE aan de orde. 
Daarnaast worden nieuwe toepassingen behandeld, zoals ‘bewegende’ apparte-
mentsrechten in parkeergarages welke werken met elektronisch gestuurde op-
bergsystemen (floating space) en een goederenrechtelijke oplossing voor varië-
rend deeltijdgebruik van flats voor recreatief gebruik (floating time). Processuele 
aspecten, welstandsbepalingen, derdenbescherming en het vestigen van een 
recht van erfpacht en opstal op een appartementsrecht hebben ook een plek in 
het preadvies gekregen.69 

Het preadvies leidde tot instelling door de KNB van de ‘Werkgroep herzie-
ning appartementsrecht’ onder voorzitterschap van Van Velten. In deze werk-
groep zaten, behalve de leden van de Commissie-Beekhuis van de KNB, verte-
genwoordigers van de Vereniging Eigen Huis en de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten. De vergaderingen van de werkgroep werden steeds bijgewoond 
door vertegenwoordigers van de Ministeries van VROM en Justitie. Met als ba-
sis het preadvies bracht de Werkgroep een advies uit dat uiteindelijk resulteerde 
in de wetswijzigingen van 2005.70 In het advies werden uitsluitend die wijzigin-
gen behandeld, die de praktijk destijds als het meest dringend beschouwde. 
Meer rechtstheoretische beschouwingen werden niet gegeven.71  

De nieuwe wettelijke regeling voorziet in oplossingen voor diverse knel-
punten uit het preadvies. Zo is het toepassingsgebied van het appartementsrecht 
verruimd, waardoor het mogelijk werd alleen een recht op een stuk grond te 
splitsen. Ook erkende de wetgever uitdrukkelijk de mogelijkheid tot floating 
space. Andere vernieuwingen waren de wettelijke vaststelling van de vestiging 
van een recht van erfpacht of opstal op een privé-gedeelte, de regeling rond het 
stemrecht bij ondersplitsing en de verplichting de grondslag van de aandelen te 
vermelden in de akte van splitsing. Ter oplossing van de tekortschietende voor-
lichting aan de koper van een appartementsrecht kreeg de notaris een extra zorg-
plicht.72  
 
Ontstaan VvE 
Oorspronkelijk werd de VvE opgericht in de akte van splitsing, maar ontstond 
zij pas zodra de appartementsrechten aan twee of meer personen toebehoorden. 
Deze regeling sloot aan bij het verenigingsrecht, omdat een vereniging bij meer-
zijdige rechtshandeling moet worden opgericht. In de praktijk deed zich echter 
al snel de behoefte voelen aan een VvE met één lid. Zo wilde de bouwer van een 
complex na de splitsing en voor de vervreemding van het eerste appartements-
                                                        
69 Mertens, Venemans & Verdoes Kleijn 1997, p. 1-6. 
70 Mertens 2006, p. 4-5. 
71 Van Velten 2001b, p. 1010. 
72 Stb. 2005, 160. 
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recht namens de VvE overeenkomsten als onderhoudscontracten afsluiten. Daar-
om werd lange tijd algemeen aangenomen dat de VvE direct ontstond door de 
oprichting in de akte van splitsing, doch ‘ging draaien’ als er meer apparte-
mentseigenaars waren.73 

Ter gelegenheid van de wetswijziging van 2005 is de wetgever ‘om ge-
gaan’. Voortaan ontstaat de VvE door ondertekening van de akte van splitsing, 
ook in het geval dat alle appartementsrechten nog in één hand zijn. Ter bescher-
ming van opvolgende verkrijgers van appartementsrechten, krijgt het bestuur 
een zorgplicht. Het bestuur moet de overeenkomsten die de VvE direct na het 
ontstaan van de vereniging is aangegaan laten vermelden in de overeenkomsten 
tot vervreemding van de appartementsrechten.74  
 
Verplicht reservefonds 
Daarnaast stelt de wet van 2005 de instandhouding van een reservefonds ter be-
strijding van andere dan gewone jaarlijkse kosten verplicht. Men moet denken 
aan de kosten van groot onderhoud waarmee hoge en ook plotselinge investerin-
gen gemoeid kunnen zijn.75 Het was de vraag of een verplicht reservefonds in 
strijd is met het vrije beheer van middelen van een vereniging.76 De wetgever 
ging aan deze vraag voorbij wegens het belang van een goed gevuld reserve-
fonds.77 Volgens de wetgever zou de verplichte vorming van een reservefonds 
leiden tot het voorkomen van achterstallig onderhoud, omdat een appartements-
eigenaar niet meer afhankelijk is van de andere appartementseigenaars of er vol-
doende financiële middelen aanwezig zijn om tot onderhoud over te kunnen 
gaan. Ook zou een schuldeiser bij het ontstaan van een onvoorziene schuld niet 
meer genoodzaakt zijn een eigenaar persoonlijk aan te spreken.78 

Tijdens de parlementaire behandeling werden vraagtekens gezet bij de ef-
fectiviteit van de maatregel, omdat geen eisen aan de omvang van het fonds wer-
den gesteld. Bovendien voorzag de wet niet in een sanctie voor het geval er geen 
reservefonds in stand werd gehouden. Toch voerde het te ver een maatstaf, bij-
voorbeeld één procent van de WOZ-waarde, in de wet neer te leggen. De wense-
lijke omvang van het fonds zou te sterk afhankelijk zijn van de omstandigheden 
van het geval. Een goede werkwijze was volgens de wetgever de voeding van 
het fonds te laten plaatsvinden op basis van een meerjarenonderhoudsplan voor 
de gezamenlijke bouwdelen van het gebouw.79 Het model-reglement 2006 stelt 

                                                        
73 Gerver, GS Zakelijke rechten, art. 5:125 BW, aant. 1 en Gerver 1997a, p. 43. Zie ook 

Ktg. Amsterdam 1 april 1996, Prg. 1996, 4578; Van Velten 1996 en Van Velten 2001a, 
p. 210. 

74 Kamerstukken II 2002/03, 28 614, nr. 3, p. 6.  
75 Kamerstukken II 2002/03, 28 614, nr. 3, p. 7. Andere voorschriften zijn niet voldoende 

om te bewerkstelligen dat er daadwerkelijk gelden worden gereserveerd.  
76 Kamerstukken II 2003/04, 28 614, nr. 5, p. 4-5. 
77 Mertens, Venemans & Verdoes Kleijn 1997, p. 106-110. 
78 Kamerstukken II 2003/04, 28 614, nr. 5, p. 5. 
79 Kamerstukken II 2003/04, 28 614, nr. 5, p. 7. 
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om die reden een meerjarenonderhoudsplan verplicht. Uit de in de wet gebruikte 
terminologie ‘in stand houden’ volgt dat de vereniging er zorg voor dient te dra-
gen dat de appartementseigenaars niet mogen volstaan met een fonds waarin 
geen of slechts een symbolisch bedrag is gestort. De appartementseigenaars kun-
nen elkaar vervolgens onderling en ook het bestuur en de beheerder van de VvE 
aanspreken op het creëren van een fonds.80 

Bovendien was de wetgever van mening dat er voldoende prikkels tot nako-
ming bestonden wegens het grote belang voor de appartementseigenaar zélf bij 
een goed gevuld reservefonds. Die opvatting bestond niet alleen vanwege het 
creëren van de mogelijkheid daadwerkelijk tot de uitvoering van groot onder-
houd over te gaan, maar ook wegens de positieve invloed van een goed gevuld 
reservefonds op de verkoop van een appartementsrecht. Ook zou de verplichting 
van het bestuur tot opgave van het reservefonds aan de notaris bij de overdracht 
van een appartementsrecht bijdragen aan de instandhouding van het fonds.81  

Een stimulans in de vorm van een fiscaal voordeel zag de wetgever vanwe-
ge de mogelijke gevolgen voor de Rijksbegroting niet zitten. Bovendien zou het 
op gespannen voet staan met het gelijkheidsbeginsel als de ‘gewone’ huiseigena-
ren dit voordeel niet zouden genieten.82 Een mailing op basis van een adressen-
lijst van het Kadaster waarin op het belang van een goed gevuld reservefonds 
wordt gewezen zou volgens de wetgever wel een goede stimulans kunnen zijn.83  

De overgangstermijn van deze maatregel bedroeg drie jaar. Ook voor ‘sla-
pende’ VvE’s achtte de wetgever deze termijn voldoende, omdat de VvE’s ten 
tijde van de behandeling van de wetsvoorstellen al een aanvang konden maken 
met de vorming van een reservefonds.84  
 
Wijziging akte van splitsing 
Verder bracht de wetswijziging van 2005 verruiming in de procedure voor het 
wijzigen van de akte van splitsing. Vooral bij grote splitsingen werd de unanimi-
teitseis voor een wijziging van de akte van splitsing in de praktijk al jarenlang 
als te strak ervaren. Zo kon een noodzakelijke renovatie van het appartementen-
complex door één of enkele appartementseigenaars worden tegengehouden of 
vertraagd.85  

De wet van 2005 introduceert de mogelijkheid de akte van splitsing te wij-
zigen met medewerking van het bestuur van de VvE op grond van een besluit 
dat is genomen in de vergadering van eigenaars met een meerderheid van ten 
minste vier vijfde van het aantal stemmen dat aan de appartementseigenaars toe-
komt. In de akte van splitsing kan een hogere meerderheid voor alle of bepaalde 
categorieën wijzigingen worden vastgesteld. Een vier vijfde meerderheid maakt 
                                                        
80 Gerver, GS Zakelijke rechten, art. 5:126 BW, aant. 2. 
81 Kamerstukken II 2002/03, 28 614, nr. 3, p. 7. 
82 Kamerstukken II 2003/04, 28 614, nr. 5, p. 7-8. 
83 Kamerstukken II 2003/04, 28 614, nr. 5, p. 12. 
84 Kamerstukken II 2002/03, 28 614, nr. 3, p. 12-13. 
85 Kamerstukken II 2002/03, 28 614, nr. 3, p. 1 en p. 8. 
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de regeling minder star, terwijl voldoende draagvlak aanwezig moet worden ge-
acht om gebondenheid aan die wijziging ook voor tegenstanders daarvan in be-
ginsel gerechtvaardigd te achten. Voorts brengt de minimaal vereiste meerder-
heid van vier vijfden mee dat de regel in principe niet geldt voor splitsingen 
waarbij minder dan vijf appartementen zijn betrokken. Toch is de gemaakte keus 
enigszins arbitrair, aldus de memorie van toelichting.86 

Naast toestemming van de appartementseigenaars blijft toestemming van de 
beperkt gerechtigden en de beslagleggers vereist ondanks dat het verkrijgen van 
de toestemming veel tijd en administratieve afhandeling bij banken en notaris-
kantoren vraagt en deze toestemming bijna altijd wordt gegeven.87 Nieuw is de 
toestemming van de grondeigenaar indien een recht van erfpacht of opstal in de 
splitsing betrokken is.88 

Wijziging van de akte van splitsing met een vier vijfde meerderheid is met 
verschillende waarborgen omkleed. Door artikel 42 van Boek 2 BW gedeeltelijk 
van overeenkomstige toepassing te verklaren, worden er strengere eisen gesteld 
aan de vergadering waarin de wijziging van de akte van splitsing zal worden 
voorgesteld. Daarnaast hebben de appartementseigenaars die niet voor de wijzi-
ging hebben gestemd, de mogelijkheid de vernietiging van het besluit tot wijzi-
ging van de akte van splitsing te vorderen. De vordering moet worden ingesteld 
binnen drie maanden. Hiermee wordt enerzijds de appartementseigenaar die te-
gen een wijzigingsbesluit is een reële mogelijkheid gegeven om voor zijn belang 
op te komen en anderzijds wordt aan de effectiviteit van de nieuwe mogelijkheid 
zo min mogelijk afbreuk gedaan.89  

Kortom, sinds 2005 bestaat er naast het starre goederenrechtelijke traject 
een meer eenvoudige mogelijkheid om de akte van splitsing met medewerking 
van de VvE te wijzigen.  
 
Knelpunten VvE 
Beide knelpunten, het achterstallig onderhoud en de moeizame besluitvorming, 
zijn aangepakt bij de wetswijziging van 2005.  
 
2.4.5. De wet van 26 februari 2011 
 
In het begin van de eenentwintigste eeuw zijn in opdracht van het Ministerie van 
VROM verschillende onderzoeken uitgevoerd naar het functioneren van de 
VvE.90 Eén van de resultaten van die onderzoeken is dat een deel van de appar-
tementensplitsingen in Nederland achterstallig onderhoud kent door slecht func-
tionerende VvE’s. Ter voorkoming van achterstallig onderhoud heeft de ge-
                                                        
86 Kamerstukken II 2002/03, 28 614, nr. 3, p. 9. 
87 Van Velten 2004, p. 558. 
88 Kamerstukken II 2002/03, 28 614, nr. 3, p. 10. 
89 Kamerstukken II 2002/03, 28 614, nr. 3, p. 9-11. 
90 Zie het onderzoek van Laagland’advies uit 2002 en het onderzoek van Companen uit 

2007 opgenomen in de literatuurlijst. 
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meente in 2011 daarom mogelijkheden gekregen direct in te grijpen in het func-
tioneren van de VvE. Het is opmerkelijk dat de gemeente rechtstreeks kan in-
grijpen in een privaatrechtelijke rechtsverhouding, omdat de eigenaar van een 
woning c.q. appartement normaliter zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud 
van de woning of het appartement. Volgens de wetgever kan het echter effectief 
zijn als de gemeente bij een ernstige dreiging van overtreding van de Woning-
wet in contact treedt met de appartementseigenaars.91 

In de eindfase van het wetgevingsproces is aan artikel 5:126 BW een lid 
toegevoegd. Voortaan mag, zolang twee derde van de appartementsrechten niet 
is overgedragen, onmiddellijk na oprichting van de vereniging van eigenaars de 
vereniging van eigenaars geen overeenkomsten voor onderhoud aangaan met 
een langere looptijd dan een jaar. De Minister van Justitie heeft zich niettemin 
verschillende keren afgevraagd of deze maatregel noodzakelijk is. Zo heeft een 
projectontwikkelaar zelf ook geen belang bij een wurgcontract zolang de appar-
tementen niet zijn verkocht en is het sluiten van onderhoudscontracten van een 
jaar meestal duurder dan het sluiten van meerjarige contracten.92  

Tot slot zijn tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel ver-
schillende andere voorstellen gedaan om achterstallig onderhoud in VvE’s te 
voorkomen. Zowel het verplichten de VvE lid te laten worden van een overkoe-
pelend orgaan als het aansprakelijk stellen van de uitponder heeft het niet ge-
haald.93 
 
Besluitvorming stimuleren 
Kern van de wet van 2011 vormt de bevoegdheid van de gemeente in geval van 
een ernstige dreiging van het ontstaan van een situatie waarin een gemeenschap-
pelijk gedeelte niet voldoet aan artikel 1a, eerste lid, of artikel 1b, tweede lid van 
de Woningwet de kantonrechter te verzoeken een machtiging te verlenen tot het 
bijeenroepen van een vergadering. Artikel 1a, eerste lid, Woningwet betreft de 
algemene zorgplicht voor de eigenaar van een bouwwerk om te voorkomen dat 
de staat van dat bouwwerk gevaar oplevert voor de gezondheid of veiligheid. 
Artikel 1b, tweede lid, Woningwet betreft de andere wettelijke voorschriften 
voor bestaande bouw uit het Bouwbesluit 2003. De kantonrechter is de ruimte 
gelaten te bepalen wat hier precies onder valt.  

Het college van B&W mag de vergadering vervolgens bijwonen, daarin het 
woord voeren en voorstellen doen over een aantal onderwerpen die steeds tot 
doel hebben het beleid van een VvE ten aanzien van het onderhoud te verande-
ren en te professionaliseren. Daarnaast kan de gemeente op grond van de mach-

                                                        
91 Kamerstukken II 2008/09, 31 991, nr. 3. 
92 Handelingen II 2009/10, 78, p. 6679. Overigens mag de VvE op grond van oude model-

reglementen soms in het geheel geen overeenkomsten sluiten waaruit regelmatig terug-
kerende verplichtingen voortvloeien die zich over een langere periode dan een jaar uit-
strekken, tenzij het gaat om kortweg beheer. 

93 Kamerstukken II 2009/10, 31 991, nr. 13 en Kamerstukken II 2009/10, 31 991, nr. 6, p. 
2. Zie ook: Vegter 2011a. 
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tiging anderen belasten met de leiding van de vergadering. Concreet gaat het om 
voorstellen over het beheer en het onderhoud van de onderscheiden gedeelten 
van het gebouw, bijdragen aan het reservefonds, het lidmaatschap van een ande-
re vereniging of coöperatie, de samenstelling van het bestuur en het uitbesteden 
van het beheer aan een professionele beheerder.  

De daadwerkelijke besluitvorming blijft in handen van de appartements-
eigenaars. De gemeente kan wel, indien medewerking of toestemming is ver-
leend door een of meer appartementseigenaars die ten minste de helft van het 
aantal stemmen in de vergadering van eigenaars toekomt, het initiatief nemen tot 
een verzoek bij de kantonrechter voor een vervangende machtiging voor de ove-
rige benodigde medewerking of toestemming. Dit geldt ook voor een wijziging 
van de akte van splitsing.94 
 
Onderhoudsplan en beheerder 
De gemeente kan niet alleen de besluitvorming rond het onderhoud en beheer 
van de gemeenschappelijke gedeelten stimuleren, maar ook de VvE verplichten 
een concrete maatregel te nemen om toekomstige overtredingen van de Woning-
wet te voorkomen. Op grond van het nieuwe artikel 12d Woningwet kan het col-
lege van B&W de VvE verplichten door een deskundig persoon of een deskun-
dige instantie een onderhoudsplan te doen opstellen en tevens verplichten tot het 
van kracht laten blijven van dat plan gedurende zijn looptijd. Binnen vier weken 
na het opstellen van het onderhoudsplan moet de VvE een afschrift van het on-
derhoudsplan naar het college van B&W zenden. Deze verplichting kan worden 
afgedwongen via bestuursdwang of een last onder dwangsom. 

Voorwaarde is wel dat het gebouw is gelegen in een gebied waarin de leef-
baarheid naar het oordeel van het college van B&W onder druk staat. In de me-
morie van toelichting wordt zo’n gebied omschreven als ‘[…] een gebied waar 
zich complexe maatschappelijke problemen voordoen veroorzaakt door fysieke, 
sociale en economische factoren. Dit kan zich onder andere uiten in hoge werk-
loosheid, slechte kwaliteit van de woningvoorraad, gezondheidsachterstanden, 
criminaliteit, gevoelens van onveiligheid en onrechtmatige en illegale bewo-
ning’. Een VvE in een dergelijk gebied heeft de maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid om proactief voor het onderhoud van haar gebouw zorg te dragen ten-
einde te voorkomen dat de geleidelijke achteruitgang van de staat van onder-
houd van het gebouw bijdraagt aan de verminderde leefbaarheid in het desbe-
treffende gebied.95 Doet de VvE dat niet dan bestaat er een publiekrechtelijk be-
lang voor de gemeente om in te grijpen.  

Als het redelijkerwijs voorzienbaar is dat het bijeenroepen van de vergade-
ring dan wel het in acht nemen van de drie maanden termijn er niet toe zal leiden 
dat de vereniging van eigenaars uit eigen beweging een onderhoudsplan opstelt 
of laat opstellen, kan de VvE ook verplicht worden een onderhoudsplan op te 

                                                        
94 Kamerstukken II 2008/09, 31 991, nr. 3, p. 4-6. 
95 Kamerstukken II 2008/09, 31 991, nr. 3, p. 6 en p. 12. 
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stellen. Hiervan is volgens de memorie van toelichting bijvoorbeeld sprake als 
de initiële contacten met de vereniging van eigenaars dusdanig slecht verlopen 
dat het bijeenroepen van een vergadering al op voorhand kansloos moet worden 
geacht, of wanneer er wel een vergadering is bijeengeroepen, maar daarop nie-
mand is komen opdagen, dan wel de meerderheid van de eigenaars zich op die 
vergadering tegen de door de gemeente voorgestelde plannen inzake beheer en 
onderhoud heeft gekeerd.96  

Indien een machtiging tot het bijeenroepen van een vergadering wordt afge-
geven binnen vijf jaar nadat een eerdere machtiging is afgegeven, kan het colle-
ge van B&W de betrokken VvE nog een verplichting opleggen. Deze verplich-
ting bestaat uit het uitbesteden van het beheer aan een professionele beheerder. 
Een persoon of instantie kan deskundig worden verondersteld, indien het opstel-
len van een onderhoudsplan behoort tot de werkzaamheden die de desbetreffen-
de persoon of instantie beroepsmatig pleegt te verrichten.97 
 
Maatregelen afdwingen 
Sluitstuk van de wet is de bevoegdheid de VvE op grond van artikel 13 Woning-
wet te verplichten de in het onderhoudsplan opgenomen voorzieningen te treffen 
wanneer deze niet zijn uitgevoerd binnen de daarvoor gestelde termijn. Dit geldt 
alleen voor de voorzieningen waardoor de staat van het gebouw komt te liggen 
op een niveau dat hoger is dan het niveau dat overeenkomt met de voorschriften 
voor bestaande bouw uit het Bouwbesluit 2003, zonder dat dit hoger komt te lig-
gen dan het niveau dat overeenkomt met de voorschriften voor nieuwbouw uit 
het Bouwbesluit 2003.  

Het college van B&W hoeft vervolgens niet meer uitdrukkelijk te motive-
ren dat aan het in artikel 13 Woningwet neergelegde noodzakelijkheidsvereiste 
is voldaan, maar kan op grond van het feit dat de voorzieningen niet binnen de 
in het onderhoudsplan gestelde termijn zijn uitgevoerd optreden. Op grond van 
artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht dienen alle betrokken belangen 
deugdelijk te worden afgewogen voordat het bevoegd gezag gebruik maakt van 
deze bevoegdheid. 

Niet alleen de naleving van een op grond van artikel 12d Woningwet opge-
steld onderhoudsplan kan worden afgedwongen. Artikel 13 Woningwet geldt 
ook voor een onderhoudsplan dat een VvE uit eigen beweging heeft opgesteld 
voor zover het gebouw waarover de VvE het beheer voert, is gelegen in een ge-
bied waarin de leefbaarheid onder druk staat.98  
 
Knelpunten 
De capaciteit van de gemeente speelt een belangrijke rol. Een gemeente moet 
voldoende tijd en geld reserveren om dreigende ernstige onderhoudsachterstan-

                                                        
96 Kamerstukken II 2008/09, 31 991, nr. 3, p. 12. 
97 Stb. 2011, 123. Kamerstukken II 2008/09, 31 991, nr. 3, p. 12. 
98 Kamerstukken II 2008/09, 31 991, nr. 3, p. 14. 
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den te signaleren en vervolgens VvE-vergaderingen bijeen te roepen en te lei-
den.99 Daarnaast kunnen vraagtekens bij de effectiviteit van de wet worden ge-
plaatst. Als de dreigende onderhoudsachterstand zich inmiddels heeft verwezen-
lijkt, is het de vraag of de gemeente nog mag ingrijpen op grond van het BW. 
Bovendien is het de vraag of een ‘slapende’ VvE zal worden wakker geschud 
door een uitnodiging van de gemeente voor een VvE-vergadering of een verzoek 
van de gemeente een onderhoudsplan op te stellen.  
 
2.4.6. De Handelsregisterwet  
 
Lange tijd werd de opvatting verdedigd dat inschrijving van de VvE in het Han-
delsregister overbodig was, omdat de VvE naar haar aard al ingeschreven is in 
de openbare registers. In 1992 werden de bepalingen uit Boek 2 BW met betrek-
king tot de inschrijving in de Handelsregisterwet dan ook niet op de VvE van 
overeenkomstige toepassing verklaard.100 De Handelsregisterwet 2007 bepaalt 
echter dat sinds 31 december 2009 alle VvE’s verplicht zijn zich in te schrijven 
bij de Kamer van Koophandel. 

De naam, het adres, de oprichtingsdatum en het bestuur van de VvE moet 
worden ingeschreven. Ook dient er een afschrift van de notariële splitsingsakte 
of een uittreksel van de notariële akte met daarin de statuten te worden opgeno-
men. Verwijzing naar een model-reglement is toegestaan. De Minister van Eco-
nomische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft toegezegd een verdere vereen-
voudiging van de werkwijze om in te schrijven, bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van internet, of het afschaffen van de inschrijving voor VvE’s na de zo-
mer van 2012 bij de evaluatie van de Handelsregisterwet te betrekken.101 Het 
niet inschrijven valt onder de economisch delicten, waarbij als sanctie een geld-
boete het meest voor de hand ligt. 

Het doel van de regeling is de bevordering van de rechtszekerheid in het 
economisch verkeer. Het is volgens de wetgever van belang te weten wie de be-
stuurders van een VvE zijn, omdat VvE’s als zodanig deelnemen aan het econo-
misch verkeer en het daarbij om grote bedragen kan gaan. Contractspartijen kun-
nen vervolgens door raadpleging van het Handelsregister eenvoudig nagaan of 
ze handelen met een bevoegd bestuurder.102 In de gewone vereniging is de be-
stuurder hoofdelijk aansprakelijk voor alle rechtshandelingen van de vereniging 
zo lang hij de vereniging nog niet heeft ingeschreven.103 Voor het bestuur van de 
VvE gaat deze aansprakelijkheid een stap te ver. 
                                                        
99 Kamerstukken II 2009/10, 31 991, nr. 6, p. 6-7. 
100 Nader over de verhouding tussen de gewone vereniging en de VvE: §2.6.2. 
101 Aanbiedingsbrief rapportage ‘functioneren van VvE’s: update 2012 en verbetervoorstel-

len’, J.W.E. Spies d.d. 3 juli 2012 naar aanleiding van de motie van Verhoeven en Van 
Bochove waarin de regering werd verzocht te onderzoeken welke stappen gezet kunnen 
worden om de verplichte inschrijving voor VvE’s bij de Kamer van Koophandel te be-
eindigen. Kamerstukken II 2011/12, 33 000-VII, nr. 74. 

102 Kamerstukken II 2005/06, 30 656, nr. 3, p. 29. 
103 GS Rechtspersonen, art. 2:29 BW, aant. 5. 
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2.5. Huidige regeling Boek 5 titel 9 BW 
 
2.5.1. Algemene bepalingen 
 
Aard en inhoud appartementsrecht 
De inhoud van een appartementsrecht is ingewikkeld. De wet definieert een ap-
partementsrecht als een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrok-
ken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeel-
ten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als 
afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Elke appartementseigenaar verkrijgt dus 
een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken. De aandelen zijn 
in principe gelijk, tenzij bij de akte van splitsing een andere verhouding is be-
paald.  

Het voorwerp van de splitsing is het recht van een eigenaar, erfpachter of 
opstaller op een gebouw met toebehoren en op de daarbij behorende grond met 
toebehoren.104 De omvang van het appartementsrecht staat in verhouding tot het 
voorwerp van de splitsing. Zo verkrijgt de gerechtigde tot een appartementsrecht 
bij een splitsing van een recht van opstal een medegerechtigdheid tot het opstal-
recht en een mede-eigendomsrecht in het gebouw. Een appartementsrecht kan 
op zijn beurt ook weer in appartementsrechten worden (onder)gesplitst. 

Door deze constructie zijn alle gerechtigden tot een appartementsrecht in 
principe gezamenlijk bevoegd de in de splitsing betrokken goederen te gebrui-
ken. Niettemin had de wetgever de bedoeling een recht op een verdieping te cre-
eren. Daarom verkrijgt de gerechtigde tot een appartementsrecht een exclusieve 
gebruiksbevoegdheid tot een privé-gedeelte. Kortom, een appartementsrecht is 
een aandeel in het geheel dat recht geeft op exclusief gebruik van een deel.105  

Onomstreden staat vast dat een appartementsrecht een registergoed is. Be-
langrijk voordeel is de mogelijkheid een hypotheekrecht te vestigen op een re-
gistergoed. Om die reden voorzag het appartementsrecht destijds in de maat-
schappelijke behoefte om een stabiel recht op een verdieping te creëren. Discus-
sie bestaat rond de vraag wat de verdere aard is. Naar mijn mening is een appar-
tementsrecht geen beperkt recht, omdat de in de splitsing betrokken goederen 
worden opgesplitst in nieuwe zelfstandige rechten. De gevormde appartements-
rechten vormen tezamen het volle voorwerp van de splitsing en daarnaast is 
geen plaats voor de eigendom, erfpacht of opstal als moederrecht. Ook gaan ap-
partementsrechten in tegenstelling tot beperkte rechten niet door vermenging te-
niet.106 Een appartementsrecht bevat geen volledig eigendom, maar mede-eigen-
dom. De benaming voor een gerechtigde tot een appartementsrecht als apparte-
mentseigenaar in de wet is dan ook uitsluitend uit wetstechnische motieven te 
                                                        
104 De bevoegdheid van een eigenaar, erfpachter of opstaller om zijn recht op een stuk 

grond te splitsen in appartementsrechten blijft buiten beschouwing. 
105 Gerver, GS Zakelijke rechten, art. 5:106 BW, aant. 1. 
106 Uitgebreid: Van Maanen 1994 en Meijer 1994 met naschriften Holtman 1994 en Ver-

stappen 1994. 
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verklaren. Het zou te omslachtig zijn wanneer men in de diverse artikelen steeds 
zou moeten spreken van ‘gerechtigde tot een appartementsrecht’.107  

Uit de plaatsing in Boek 5 BW volgt dat het appartementsrecht een zakelijk 
recht is. Dit spreekt bepaald niet vanzelf aangezien een appartementsrecht een 
aandeel in een recht en niet in een zaak is. Het betreffende recht heeft echter al-
tijd een zaak als voorwerp, waardoor voor deze benadering begrip kan worden 
opgebracht.  

Een bijzondere situatie bestaat wanneer alle appartementsrechten toebeho-
ren aan één persoon. Door de splitsing ontstaan verschillende appartementsrech-
ten, die elk recht geven op een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn be-
trokken en op het exclusief gebruik van een privé-gedeelte. Dit zou aldus gezien 
kunnen worden dat degene die alle aandelen heeft volledig eigenaar, erfpachter 
of opstaller blijft zolang alle appartementsrechten aan hem toebehoren. Er be-
staan in die benadering geen aandelen en exclusieve gebruiksrechten. Hoewel 
een uitdrukkelijk standpunt in de parlementaire stukken ontbreekt, is dat niet de 
bedoeling van de wetgever geweest. Dit neemt niet weg dat de positie van dege-
ne die alle aandelen bezit in de praktijk niet of nauwelijks verschilt van een vol-
ledig eigenaar, erfpachter of opstaller van de goederen. Eerstgenoemde heeft 
echter het voordeel om eenvoudig één van zijn exclusieve gebruiksrechten in ge-
bruik te geven aan een derde.108 Ook kan hij de appartementsrechten afzonder-
lijk hypothecair bezwaren. 

Bij de totstandkoming van de wettelijke regeling heeft Beekhuis zich op het 
standpunt gesteld dat de nieuwe rechtsvorm een exclusief karakter heeft. Andere 
rechtsvormen voor de goederenrechtelijke verdeling van gebouwen, in het bij-
zonder het recht van opstal, zouden niet meer mogelijk zijn. Aan de andere kant 
vormt het appartementsrecht geen belemmering om het bestaan van horizontaal 
gesplitste eigendom aan te nemen voor gevallen, waarvoor de wettelijke rege-
ling van splitsing niet is bedoeld. Zo kan bij de stapeling van gebouwen die 
bouwkundig en in de sfeer van exploitatie weinig of niets met elkaar gemeen 
hebben, het zelfstandige recht van opstal een alternatief voor de splitsing in ap-
partementen zijn.109 Ook Beekhuis had hier uiteindelijk weinig bezwaar te-
gen.110  
 
Splitsing 
Een eigenaar, erfpachter of opstaller is bevoegd zijn recht op een gebouw met 
toebehoren en op de daarbij behorende grond met toebehoren te splitsen in ap-
partementsrechten. Een erfpachter of opstaller moet eerst toestemming hebben 
verkregen van de grondeigenaar. Indien de grondeigenaar de vereiste toestem-
                                                        
107 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 352. 
108 Anders: Gerver, GS Zakelijke rechten, art. 5:106 BW, aant. 1. Zolang er slechts één ei-

genaar is, kunnen de verschillende appartementsrechten worden gezien als beperkte ge-
bruiksrechten die op een bepaald gedeelte van de gehele eigendom rusten. 

109 Mertens, Venemans & Verdoes Kleijn 1997, p. 54-56. 
110 Van Velten 2009, p. 404. 
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ming kennelijk zonder redelijke grond weigert of zich niet verklaart, kan de toe-
stemming op verzoek van degene die haar behoeft worden vervangen door een 
machtiging van de kantonrechter. 

Bij bepaalde categorieën woongebouwen, zoals oudere gebouwen in de so-
ciale verhuursector, is daarnaast op grond van artikel 33 Huisvestingswet een 
publiekrechtelijke toestemming in de vorm van een splitsingsvergunning nodig. 
Zonder deze vergunning is een splitsing wel geldig. Splitsing zonder vergunning 
is als overtreding strafbaar gesteld en is door artikel 84, tweede lid, Huisves-
tingswet bedreigd met principale hechtenis van ten hoogste vier maanden of een 
geldboete van de derde categorie.  

De splitsing geschiedt door een daartoe bestemde notariële akte, gevolgd 
door inschrijving van die akte in de openbare registers. Aan de akte wordt een 
tekening gehecht met de begrenzing van de onderscheiden gedeelten van het ge-
bouw en de grond, die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. 
Verder bevat de akte een vermelding van de plaatselijke ligging van het gebouw 
of de grond, een nauwkeurige omschrijving van de onderscheiden gedeelten van 
het gebouw of de grond die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden 
gebruikt, de kadastrale aanduiding van de appartementsrechten inclusief de ver-
melding van de betreffende appartementseigenaar en een reglement.  

Na de splitsing zijn de appartementseigenaars jegens elkaar verplicht de 
bouw, de inrichting van het gebouw of de inrichting of aanduiding van de grond 
tot stand te brengen en in stand te houden in overeenstemming met het daarom-
trent in de akte van splitsing bepaalde. Dat neemt niet weg dat elke apparte-
mentseigenaar bevoegd is over het appartementsrecht als zelfstandig register-
goed te beschikken. Een appartementseigenaar kan zijn recht overdragen of be-
zwaren met een beperkt recht.  
 
Reglement 
De akte van splitsing moet een reglement inhouden. De Commissie-Beekhuis 
heeft in 1953 voor het eerst een model-reglement ontworpen. Het model-regle-
ment is door de commissie in 1973, 1983, 1992 en 2006 aangepast en gewijzigd. 
Het model-reglement moet worden uitgelegd aan de hand van de in de akte tot 
uitdrukking gebrachte partijbedoeling onder toepassing van de redelijkheid en 
billijkheid in de omstandigheden van het concrete geval, naar objectieve maat-
staven afgeleid uit de omschrijving in de context van de gehele akte.111  

Een aantal zaken moet verplicht in het reglement worden opgenomen. Ten 
eerste een omschrijving van de schulden en kosten voor rekening van de geza-
menlijke eigenaren. Ten tweede een regeling omtrent een jaarlijks op te stellen 
exploitatierekening, lopende over het voorafgaande jaar, en de door de apparte-
                                                        
111 Hof Amsterdam 29 november 2007, NJF 2008, 133. Eerder werd meer het accent gelegd 

op objectieve maatstaven, waarbij onder meer in acht kan worden genomen de elders in 
het reglement gebruikte formulering en de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen waar-
toe de onderscheidene, op zich mogelijke tekstinterpretaties zouden leiden. Asser/Mijns-
sen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 445a. 
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mentseigenaars te storten bijdragen. Ten derde een regeling omtrent het gebruik, 
het beheer en het onderhoud van de gedeelten die niet bestemd zijn om als af-
zonderlijk geheel te worden gebruikt. Ten vierde is verplicht in het reglement op 
te nemen door wiens zorg en tegen welke gevaren het gebouw ten behoeve van 
de gezamenlijke appartementseigenaars moet worden verzekerd. Ten slotte moet 
het reglement de oprichting en de statuten van de VvE bevatten. In de statuten 
moet naast de naam en vestigingsplaats van de VvE, het doel van de vereniging, 
een regeling omtrent door de appartementseigenaars periodiek aan de vereniging 
verschuldigde bijdragen, de wijze van bijeenroeping van de vergadering van ei-
genaars en de bepaling van het aantal stemmen dat ieder der appartementseige-
naars in de vergadering kan uitbrengen, worden opgenomen.  

De verplichte bepalingen vormen geen essentiële onderdelen van de split-
sing, zodat weglating ervan niet tot ongeldigheid van de splitsing leidt. Boven-
dien kunnen andere bepalingen in het reglement worden opgenomen voor zover 
niet in strijd met de wet. Feitelijk zijn de bepalingen van het model-reglement en 
de artikelen der statuten zo met elkaar vervlochten, dat het meestal moeilijk is 
om een scheiding tussen beide te maken. Ook zijn in de regel in de splitsingsak-
te zowel aanvullingen en wijzigingen op de bepalingen van het model-reglement 
als op de artikelen van de statuten gemaakt. In de praktijk kan daarom moeilijk 
van ‘de statuten’ van de VvE worden gesproken.112 

Daarnaast biedt de wet de mogelijkheid in het reglement aan alle of bepaal-
de appartementsrechten het kwalitatieve lidmaatschap van een andere vereniging 
of coöperatie te verbinden. Ook mag het splitsingsreglement een regeling om-
trent het gebruik, beheer en onderhoud van de privé-gedeelten bevatten. Een 
dergelijke regeling kan inhouden dat de vergadering van eigenaars bevoegd is 
om aan de eigenaar of gebruiker van een appartementsrecht het gebruik van het 
appartementsrecht te ontzeggen wegens gewichtige redenen. Dit zijn de zoge-
naamde welstandsbepalingen.  
 
2.5.2. De vereniging van eigenaars 
 
De VvE moet verplicht worden opgericht bij een splitsing in appartementsrech-
ten. Zij voert het beheer over de gemeenschap, met uitzondering van de gedeel-
ten die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Ook houdt de 
VvE een reservefonds in stand ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijk-
se kosten. Bovendien kan de vereniging de gezamenlijke eigenaars in en buiten 
rechte vertegenwoordigen en ziet zij toe op nakoming van de verplichtingen die 
voor de appartementseigenaars jegens elkaar voortvloeien.  

Iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de VvE. Alle appar-
tementseigenaars hebben toegang tot de vergadering van eigenaars die geldt als 
het belangrijkste orgaan van de VvE. Deze vergadering van eigenaars is derhal-
ve de ledenvergadering. Aan de vergadering van eigenaars komen in de vereni-

                                                        
112 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 522. 
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ging alle bevoegdheden toe die niet door wet of statuten aan andere organen zijn 
opgedragen. De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. De vergade-
ring benoemt zowel een voorzitter van de vergadering als een bestuur.113 Het be-
stuur beheert de middelen der vereniging en draagt zorg voor de tenuitvoerleg-
ging van de besluiten van de vergadering van eigenaars. Ter controle bestaat een 
raad van commissarissen of kascommissie. 

Het verwarrende onderscheid tussen enerzijds de voorzitter van de vergade-
ring en anderzijds de voorzitter van het bestuur van de VvE is afkomstig uit de 
oude wettelijke regeling van 1951. Destijds bestond het bestuur slechts uit één 
bestuurder, administrateur genaamd. Bij tegenstrijdig belang, belet of ontstente-
nis van de administrateur kon de voorzitter dan de administrateur vervangen.114 
Volgens het huidige model-reglement mogen bij een meerhoofdig bestuur de 
functies van voorzitter van de vergadering en voorzitter van het bestuur worden 
gecombineerd.  
 
Huishoudelijk reglement 
In het huishoudelijk reglement kunnen ter uitvoering van het splitsingsreglement 
regels van orde met betrekking tot het bewonen of gebruiken van het apparte-
mentencomplex worden opgenomen. Veel voorkomend zijn restricties ten aan-
zien van harde vloeren en het houden van huisdieren. Verder leent het huishou-
delijk reglement zich voor ondergeschikte bepalingen over de werkwijze van 
een orgaan, de verdeling van bevoegdheden, regels van tuchtrechtelijke aard et 
cetera.115 Het voordeel van het huishoudelijk reglement is dat de vergadering 
van eigenaars het vaststelt en eventueel wijzigt. Dit is veel eenvoudiger dan een 
wijziging van het splitsingsreglement waarvoor een wijziging van de akte van 
splitsing noodzakelijk is. Op grond van artikel 5:128 BW is de vergadering van 
eigenaars bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de gemeenschap-
pelijke gedeelten. 

Niet alles mag in het huishoudelijk reglement worden opgenomen. De ver-
plichte onderdelen uit de akte van splitsing lenen zich niet voor het huishoude-
lijk reglement. Bovendien mag in het huishoudelijk reglement uiteraard niet 
worden afgeweken van de bepalingen in het splitsingsreglement.116 Belangrijker 
is dat het huishoudelijk reglement door de vergadering van eigenaars wordt vast-
gesteld waardoor bepalingen met een goederenrechtelijk karakter niet in het 
huishoudelijk reglement kunnen worden opgenomen. Met andere woorden: de 
bepalingen die behoren tot het wezen van het appartementsrecht horen niet in 
het huishoudelijk reglement thuis.  

                                                        
113 De bestuurder kan zelf ontslag nemen. Dit hoeft niet door besluit van de vergadering 

(analogie Boek 2 BW). Rb. Arnhem 1 juni 2011, LJN BQ8532. 
114 Beekhuis 1959, p. 46-47. 
115 Zie artikel 59 model-reglement 2006. 
116 Ktg. Groningen 20 juli 1962, NJ 1963, 13. 
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In de jurisprudentie is ten behoeve van de praktijk enige ruimte ontstaan voor 
het gebruik van het privé-gedeelte. Regels van orde met betrekking tot het feite-
lijk gebruik van de privé-gedeelten mogen in het huishoudelijk reglement wor-
den opgenomen voor zover het reglement van splitsing daartoe uitdrukkelijk de 
mogelijkheid biedt. Bijvoorbeeld regels omtrent hygiëne, hinder en geluid kun-
nen in het huishoudelijk reglement worden opgenomen. Gebruiksbeperkende be-
palingen, zoals welstandsbepalingen, mogen volgens de Hoge Raad niet in het 
huishoudelijk reglement worden opgenomen.117 Een belangrijk argument ont-
leent de Hoge Raad aan het tot 1992 betreurde gebrek aan publiciteit van het 
huishoudelijk reglement. Tegenwoordig kan het huishoudelijk reglement op 
grond van artikel 3:17 lid 1 sub d BW wel in de openbare registers worden inge-
schreven, waardoor dit argument van de Hoge Raad lijkt te zijn vervallen.118 Ge-
volg is dat de derdenbeschermingsbepalingen uit artikel 3:23 BW en volgende 
van toepassing zijn. Het huishoudelijk reglement verkrijgt echter geen zakelijke 
werking. Bovendien ligt de bevoegdheid het huishoudelijk reglement vast te 
stellen en te wijzigen nog steeds bij de vergadering van eigenaars. Het opnemen 
van gebruiksbeperkende bepalingen in het huishoudelijk reglement blijft daarom 
niet wenselijk.119  
 
2.5.3. Wijziging van de akte van splitsing en opheffing van de splitsing 
 
De goederenrechtelijke verhoudingen zijn opgenomen in de akte van splitsing. 
Daarom gold jarenlang het uitgangspunt dat wijziging van de akte van splitsing 
slechts plaats kon vinden met medewerking van alle appartementseigenaars. 
Sinds de wetswijziging in 2005 is wijziging van de akte van splitsing mogelijk 
met medewerking van het bestuur van de VvE. Het tot wijziging strekkende be-
sluit moet dan zijn genomen in de vergadering van eigenaars met een meerder-
heid van ten minste vier vijfde van het aantal stemmen dat aan de appartements-
eigenaars toekomt of met een zodanig grotere meerderheid als in de akte van 
splitsing is bepaald. Daarnaast is de toestemming van de beperkt gerechtigden, 
de beslagleggers en de grondeigenaar vereist. De wijziging geschiedt door een 
daartoe bestemde notariële akte, gevolgd door inschrijving van die akte in de 
openbare registers.  

De splitsing wordt van rechtswege opgeheven kortweg bij het eindigen van 
een in de splitsing betrokken recht van erfpacht of opstal of door onteigening 
van het in de splitsing betrokken perceel. Anders geschiedt de opheffing van de 
splitsing door een daartoe bestemde notariële akte gevolgd door inschrijving van 

                                                        
117 HR 8 oktober 1993, NJ 1993, 778 en HR 10 maart 1995, NJ 1996, 594 en 595. 
118 Louwman 2002; Mertens 1994. In andere zin: W.M. Kleyn, noot onder HR 10 maart 

1995, NJ 1996, 595, die zegt dat publicatie mogelijk is op grond van artikel 3:17 lid 2 
naar analogie van MvA, Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 583 bij artikel 3:168 BW.  

119 Van Maanen 1996a. Anders: Louwman 1995. W.M. Kleyn, noot onder HR 10 maart 
1995, NJ 1996, 595, die betoogt dat het huishoudelijk reglement naar analogie met arti-
kel 3:168 BW derdenwerking heeft.  
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die akte in de openbare registers. Dat kan ook op verzoek van een appartements-
eigenaar bij de kantonrechter. De kantonrechter mag in zulke gevallen volstaan 
met het wijzigen van de akte van splitsing.  

Beperkte rechten en beslagen waarmee appartementsrechten zijn belast rus-
ten na wijziging van de akte van splitsing op de gewijzigde appartementsrech-
ten, tenzij de akte van wijziging anders bepaalt. Na opheffing van de splitsing 
rusten zij op het aandeel van de gewezen appartementseigenaar in de goederen 
die in de splitsing betrokken waren. De VvE wordt door opheffing van de split-
sing van rechtswege ontbonden op de wijze zoals voorgeschreven in Boek 2 
BW. De vereffenaar draagt hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het 
vermogen van de ontbonden vereniging is overgebleven ieder voor hun aandeel 
over aan hen die bij de opheffing van de splitsing appartementseigenaar waren. 
 
 
2.6. Bevoegdheidsafbakening 
 
In het appartementsrecht bestaan twee gemeenschappen naast elkaar: de ge-
meenschap van eigenaars en de VvE. De gemeenschap van eigenaars is bevoegd 
tot het beschikken over de gemeenschappelijke goederen, terwijl de VvE be-
voegd is tot het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken. In onder-
staande zal ik nader op deze bevoegdheidsafbakening ingaan. Per gemeenschap 
behandel ik eerst de algemene juridische aard en structuur, waarbij de verschil-
len en overeenkomsten tussen de gemeenschap van eigenaars en de gemeen-
schap uit titel 3.7 BW respectievelijk de VvE en de vereniging uit Boek 2 BW 
aan bod komen.  
 
2.6.1. Gemeenschap 
 
Gemeenschap is een instituut zo oud als het erfrecht.120 Van gemeenschap is 
sprake wanneer één of meer goederen toebehoren aan twee of meer rechtheb-
benden gezamenlijk. Aan het begrip eigendom verandert niets in zo’n situatie. 
Wel ontstaan er relaties tussen de rechthebbenden onderling, omdat zij tezamen 
eigenaar zijn. Tot de inwerkingtreding van het NBW ontbrak een algemene re-
geling. Er waren slechts enkele aanknopingspunten te vinden voor de bevoegd-
heid van één der medegerechtigden met betrekking tot het gemeenschappelijk 
vermogen en de scheiding en deling van de gemeenschap. Voor het overige gold 
het uitgangspunt dat iedere gemeenschap werd beheerst door de rechtsverhou-
ding tussen de deelgenoten. Deze rechtsverhouding kent een zekere juridische 
zelfstandigheid, maar in tegenstelling tot een rechtspersoon, zijn de deelgenoten 
gezamenlijk gerechtigd tot de goederen.121  

In het NBW beoogt titel 7 van Boek 3 een algemene regeling voor de ge-
meenschap te geven. Het systeem gaat uit van het bestaan van twee soorten ge-
                                                        
120 Van Velten 2009, p. 379. 
121 Asser/Perrick 3-V* 2011, nr. 3. 
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meenschappen: de eenvoudige gemeenschap van een of meer goederen en de 
bijzondere gemeenschap van bepaalde algemeenheden van goederen die gezien 
de aard van de rechtsverhouding bijeen behoren. De gemeenschap van een ge-
bouw waarvan de splitsing in appartementsrechten is opgeheven is een bijzonde-
re gemeenschap. Daarop zijn de bepalingen van afdeling 2 titel 3.7 BW van toe-
passing, alsmede die van afdeling 1 voor zover daarvan in afdeling 2 niet wordt 
afgeweken.122 Een en ander is niet altijd eenvoudig vast te stellen.  

Bij de inwerkingtreding van het NBW is met de bepalingen van titel 3.7 
nauwelijks rekening gehouden bij de vaststelling van de Appartementenwet ge-
let op de specifieke kenmerken van de gemeenschap van eigenaars. De poging 
van de wetgever algemene bepalingen voor de gemeenschap te geven, mag dien-
tengevolge niet geslaagd heten.123 Na onttrekking van een in de splitsing betrok-
ken registergoed gelden de algemene bepalingen uit afdeling 1 titel 3.7 BW wel 
ten aanzien van dat registergoed.124  
 
Vergelijking beide rechtsfiguren125 
In eerste instantie vertonen de gemeenschap van eigenaars en de eenvoudige ge-
meenschap grote gelijkenissen. Kenmerkend voor beide is dat een of meer goe-
deren in beginsel toebehoren aan twee of meer deelgenoten gezamenlijk.126 In 
beide gevallen zijn de aandelen gelijk, tenzij uit hun rechtsverhouding al dan 
niet opgenomen in de akte van splitsing anders voortvloeit. Bovendien is op de 
rechtsverhouding de redelijkheid en billijkheid van toepassing.  

Tot beschikking betreffende een gemeenschappelijk goed zijn in beide ge-
meenschappen uitsluitend de deelgenoten tezamen bevoegd. Over een aandeel in 
een gemeenschappelijk goed kan ieder van de deelgenoten afzonderlijk beschik-
ken. In het appartementsrecht lijkt aan het aandeel een grotere mate van zelf-
standigheid te worden toegekend omdat het appartementsrecht recht geeft op het 
exclusief gebruik van een privé-gedeelte. Daardoor is het voor overdracht en 
bezwaring met een hypotheek een populair vermogensobject. Niettemin kunnen 
deelgenoten in een eenvoudige gemeenschap ook een exclusief gebruiksrecht 
creëren door een overeenkomst te sluiten waarin iedere deelgenoot het recht van 
gebruik en beheer op een bepaalde verdieping krijgt toebedeeld.  

Voor het beheer van de gemeenschappelijke goederen lopen de regelingen 
uit elkaar. In de eenvoudige gemeenschap geschiedt het beheer door de deelge-
noten gezamenlijk, terwijl in de appartementengemeenschap de VvE speciaal 
voor het beheer wordt opgericht. Opnieuw kan praktisch hetzelfde resultaat wor-
den bereikt door het sluiten van een beheersovereenkomst tussen de deelgeno-

                                                        
122 Verdoes Kleijn, GS Zakelijke rechten, art. 5:143 BW, aant. 1. Zie ook Mertens 2006, p. 

73-75. 
123 Van der Grinten 1960, p. 124. Zie ook §2.4.3. 
124 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 452. 
125 Deze vergelijking is hoofdzakelijk tot stand gekomen door wettelijke bepalingen uit 

Boek 3 titel 7 BW te vergelijken met de wettelijke bepalingen uit Boek 5 titel 9 BW.  
126 Uitzondering vormt de situatie waarin alle appartementsrechten in één hand zijn. 
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ten. Een beheersovereenkomst kan inhouden dat het beheer wordt overgelaten 
aan een beheerder in de vorm van een vereniging van deelgenoten. In titel 3.7 
BW is zelfs voorzien in de bevoegdheid van iedere deelgenoot jaarlijks en in ie-
der geval bij het einde van het beheer rekening en verantwoording van de be-
heerder te vorderen. Deze beheerder is bevoegd tot het voeren van procedures 
ten behoeve van de gemeenschap. In die zin kan de beheerder evenals het be-
stuur van de VvE de deelgenoten vertegenwoordigen. Daarnaast mag in de een-
voudige gemeenschap ieder der deelgenoten zelfstandig handelingen verrichten 
die geen uitstel kunnen leiden en handelingen dienende tot gewoon onderhoud 
of tot behoud van een gemeenschappelijk goed. In de appartementengemeen-
schap mag alleen het bestuur van de VvE dergelijke handelingen verrichten.  

De rechten en verplichtingen van de deelgenoten zijn in beide gemeen-
schappen nader uitgewerkt in een document. In de eenvoudige gemeenschap be-
hoeft wijziging van deze beheersovereenkomst instemming van alle deelgeno-
ten. Er is niet gekozen voor besluitvorming volgens het meerderheidsprincipe. 
Een dergelijke collegiale besluitvorming lijkt beter te passen in het rechtsperso-
nenrecht, in het bijzonder binnen de organen die de structuur van de rechtsper-
soon vormen. Ook de deelgenoten in een gemeenschap kan men zich echter met 
een beetje goede wil voorstellen als leden van een orgaan. Er is alleen geen 
rechtssubject waarvan het een orgaan zou kunnen zijn. Het enkele bestaan van 
de gemeenschap als zodanig valt niet te rijmen met een vorm van rechtspersoon-
lijkheid. Tot een gemeenschap zijn immers meer subjecten gerechtigd.127  

In de appartementengemeenschap vindt wijziging van de akte van splitsing 
in beginsel plaats met medewerking van alle appartementseigenaars. Niettemin 
is tegenwoordig wijziging van de akte van splitsing mogelijk met een vier vijfde 
meerderheid. Opmerkelijk is dat de theoretische onderbouwing van dit tweespo-
renbeleid juist in het begrip gemeenschap kan worden gevonden. Volgens Van 
Velten bergt het zijn van deelgenoot altijd het gevaar in zich, dat er een wijzi-
ging in de eigendomsverhoudingen optreedt, ook tegen de wens van die deelge-
noot, indien de andere deelgenoten gebruikmaken van een daartoe krachtens de 
wet toekomende bevoegdheid. De wetgever is vrij om een deelgenoot de be-
voegdheid toe te kennen wijziging in de eigendomsverhoudingen te laten optre-
den, maar bij ingrijpende verandering zal altijd een rechterlijke toetsing, hetzij 
vooraf, hetzij achteraf, als waarborg dienen te zijn ingebouwd. Hieraan voldoet 
de appartementsrechtelijke regeling.128  

Deelgenoten in de eenvoudige gemeenschap hebben bovendien de bevoegd-
heid een verzoek bij de kantonrechter in te dienen de beheersovereenkomst we-
gens onvoorziene omstandigheden te wijzigen of buiten werking te stellen. In 
het appartementsrecht zou deze laatste mogelijkheid goed van pas komen om in 
bepaalde gevallen de akte van splitsing te wijzigen.129  

                                                        
127 Van Mourik 2011, nr. 19. 
128 Van Velten 2009, p. 432-435. 
129 Van Velten 1989, p. 19. 
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Tot zover lijken er meer overeenkomsten dan verschillen tussen de gewone ge-
meenschap en de appartementengemeenschap te zijn. Cruciaal verschil is echter 
dat de appartementengemeenschap niet voor verdeling vatbaar is, terwijl in de 
praktijk de verdeling van de eenvoudige gemeenschap een grote rol speelt.130 
Verdeling van de appartementengemeenschap is niet mogelijk, omdat een zekere 
duurzame relatie tussen de appartementseigenaars voor het beheer van het ge-
bouw altijd noodzakelijk blijft zo lang de appartementensplitsing niet is opgehe-
ven. Onvoldoende zekerheid brengt een overeenkomst waarin deze bevoegdheid 
voor vijf jaar wordt uitgesloten. Het is daarom begrijpelijk dat titel 3.7 BW niet 
van overeenkomstige toepassing is verklaard op de appartementengemeenschap.  

Toch is de gemeenschap soms een aantrekkelijk alternatief om een recht op 
een gebouw te verdelen in afzonderlijke rechten op gedeelten van een gebouw. 
Bijvoorbeeld wanneer een splitsing in appartementsrechten simpelweg niet mo-
gelijk is, omdat het te bewonen gedeelte niet in onderscheiden gedeelten te ver-
delen is. Of wanneer een splitsingsvergunning niet wordt verkregen. Belangrijke 
nadelen verbonden aan een splitsing in appartementsrechten zijn bovendien de 
hoge (notariële) kosten. Megchelsen en Pleysier hebben de gemeenschap dan 
ook opgevoerd als alternatief voor de splitsing in appartementsrechten.131 

Megchelsen komt tot de conclusie dat een op titel 3.7 BW gebaseerde con-
structie in vergelijking met een splitsing niet wenselijk is in verband met de fi-
nancieringscapaciteit van het afzonderlijke recht. Een aandeel in een gewone ge-
meenschap zal onvoldoende zekerheid bieden om een hypotheek te verlenen. 
Andere nadelen verbonden aan de eenvoudige gemeenschap zijn dat een met ar-
tikel 5:110 BW vergelijkbare bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid 
ontbreekt, geen sluitende ballotage kan worden verkregen, de aanwending van 
verzekeringspenningen niet onder het beheer valt en men geconfronteerd kan 
worden met ingewikkelde rechtsverhoudingen ten gevolge van versmelting en 
vermenging. Van Velten voegt hier aan toe dat de ontwerper van het apparte-
mentsrecht, Beekhuis, een zeker vorm van exclusiviteit aan het appartements-
recht heeft toegedicht. Voorts moet omzeiling van de splitsingsvergunning waar-
schijnlijk als fraus legis worden aangemerkt. Het ontneemt de door de wetgever 
beoogde bescherming van kopers tegen in de toekomst blijkende bouwkundige 
gebreken van ernstige aard.132 De eenvoudige gemeenschap als alternatief voor 
de appartementengemeenschap is dus niet wenselijk. 
 
Bevoegdheid gemeenschap van eigenaars  
De gemeenschap van eigenaars is bevoegd tot daden van beschikking. Daden 
van beschikking zijn het vervreemden of bezwaren van een goed. Goederen die 
in de splitsing zijn betrokken kunnen in beginsel niet meer zelfstandig bestaan. 
Uitzondering bestaat voor de bevoegdheid tot het vestigen van een erfdienst-

                                                        
130 Asser/Perrick 3-V* 2011, nr. 81. 
131 Megchelsen 1990 en Pleysier 2000.  
132 Van Velten 2009, p. 391-393. 
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baarheid op een in de splitsing betrokken onroerende zaak. Het onttrekken van 
roerende zaken aan de splitsing zal meestal als daad van beheer kunnen worden 
beschouwd.133  

Verder zijn de deelgenoten van de gemeenschap van eigenaars gezamenlijk 
bevoegd door een wijziging van de akte van splitsing een wijziging in de goede-
renrechtelijke verhoudingen binnen de appartementensplitsing tot stand te bren-
gen. Het is niet eenvoudig vast te stellen wanneer de goederenrechtelijke ver-
houdingen wijzigen. Bartels-Mijnssen-Van Velten verdeelt de gevallen waarin 
sprake is van een goederenrechtelijke wijziging in vijf categorieën.134 Ten eerste 
de situatie dat de appartementseigenaars tot verkleining van de in de splitsing 
betrokken grond willen overgaan. Ten tweede wanneer de in de splitsing betrok-
ken grond wordt vergroot. Een derde situatie bestaat als in de begrenzing van de 
privé-gedeelten in het appartementencomplex veranderingen worden aange-
bracht. Dit geldt slechts voor structurele wijzigingen in of tussen privé-gedeelten 
en uitbreiding van de privé-gedeelten. Voor niet structurele wijzigingen in of 
tussen privé-gedeelten die geen gevolgen hebben voor de goederenrechtelijke si-
tuatie, hoeft de akte van splitsing niet te worden gewijzigd.135 Ten vierde moet 
de akte van splitsing worden gewijzigd wanneer de verdeling van de breukdelen 
verandert. Ten slotte is wijziging van de akte van splitsing vereist bij aanpassing 
van het reglement van splitsing.  

Naar mijn mening kunnen goederenrechtelijke wijzigingen worden ver-
deeld in twee categorieën: feitelijke en juridische wijzigingen. Feitelijke wijzi-
gingen hebben betrekking op de omgrenzing van (delen van) het appartementen-
complex zoals opgenomen in de splitsingsakte.136 Juridische wijzigingen betref-
fen de rechten en verplichtingen van de appartementseigenaars in de gemeen-
schap van eigenaars, maar ook in de VvE voor zover zij een goederenrechtelijk 
karakter hebben. In de kern zijn alle rechten en verplichtingen verbonden aan 
het appartementsrecht goederenrechtelijk. Desondanks zijn er aspecten die in 
min of meerdere mate worden beheerst door het verenigingsrecht.137 

Het appartementsrecht is dus gebaseerd op de gemeenschap. Venemans 
heeft geconstateerd dat de gemeenschap als uitgangspunt vaak niet leidt tot de 
gewenste flexibiliteit. Hij pleit voor een oplossing in die zin dat de gemeenschap 
als rechtspersoon wordt geduid, die als een soort trustee optreedt. De rechtsper-
soon is beheerder van de eigendom ten behoeve van de appartementseigenaars 
als uiteindelijk gerechtigden. Evenals bij een NV of BV zou dan de eigendom 
van deze gerechtigden indirect zijn en besluiten behoeven dan niet per se geno-

                                                        
133 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 452-453. 
134 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 581-587. 
135 HR 24 mei 2002, NJ 2004, 1.  
136 Uitgebreid §4.5.1. t/m §4.5.4. 
137 Uitgebreid §4.5.5. t/m §4.5.7. en hoofdstuk 5. 
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men te worden met unanimiteit van stemmen.138 Op het voorstel van Venemans 
is van verschillende zijden kritiek uitgeoefend.139  
 
2.6.2. Vereniging 
 
De verenigingsvorm bestaat om door samenwerking op democratische wijze ve-
lerlei doelstellingen te kunnen realiseren. In 1976 is Boek 2 BW, het rechtsper-
sonenrecht, ingevoerd waarbij de algemene bepalingen van titel 1 vooral zijn 
ontleend aan het Wetboek van Koophandel, rechtspraak en Europese Richtlij-
nen.140 Inspiratie voor het verenigingsrecht van titel 2 is in de jurisprudentie en 
vooral in de Wet op de Coöperatieve Verenigingen 1925 gevonden.141 De toe-
passelijke wetgeving laat verenigingen een grote mate van vrijheid om de orga-
nisatie van de vereniging naar eigen inzicht in te richten. 

Het NBW maakte aanvankelijk geen koppeling tussen het verenigingsrecht 
en het appartementsrecht. Toch bepaalt het gewijzigd ontwerp over de titel ap-
partementsrecht dat de VvE onderworpen is aan Boek 2 voor zover niet van de 
bijzondere bepalingen van Boek 5 wordt afgeweken. Deze regeling past bij de 
opzet van Boek 2 om een modern en systematisch rechtspersonenrecht tot stand 
te brengen dat in principe van toepassing is op alle rechtspersonen dus ook op de 
VvE.142  

Al snel kwam echter vanuit de praktijk de wens om duidelijker aan te geven 
welke bepalingen uit Boek 2 wel en welke niet van toepassing zijn op de VvE. 
De wetgever heeft vervolgens het wetsvoorstel ingetrokken en er naar gestreefd 
de VvE niet te belasten met de toepasselijkheid van regels die voor de vereni-
ging in het algemeen op hun plaats zijn, maar waarvan het doel bij de VvE niet 
of minder van belang is.143  

Resultaat is het sinds 1992 geldende artikel 5:124 BW. In het eerste lid is 
bepaald dat de VvE een rechtspersoon is. Volgens de wetgever is het wenselijk 
dit buiten twijfel te stellen wegens het bijzondere karakter van de VvE.144 Bij de 
VvE is bijvoorbeeld de afscheiding van het vermogen betrekkelijk, omdat de ap-
partementseigenaars hoofdelijk verbonden zijn voor de schulden van de VvE en 
andersom de VvE hoofdelijk verbonden is voor de aansprakelijkheid van de ge-
zamenlijke appartementseigenaars. Niettemin is de VvE wel degelijk een maat-
schappelijk als eenheid te beschouwen organisatie.145  

Het tweede lid van artikel 5:124 BW houdt in dat titel 1 van Boek 2 BW in 
beginsel van toepassing is. Niettemin zal het merendeel van de bepalingen bui-
                                                        
138 Mertens, Venemans & Verdoes Kleijn 1997, p. 15 e.v. 
139 Zie onder meer Gerver 1997b; Van Maanen 1997 en op de jaarvergadering van de KNB 

van 19 september 1997 door C.A. Kraan, weergegeven in het desbetreffende verslag.  
140 Tekst en Commentaar, Boek 2, titel 1, Inleidende opmerking 3. 
141 Tekst en Commentaar, Boek 2, titel 2, Inleidende opmerking 4. 
142 Bijlage Handelingen II 1984/85, 15 872, nr. 3, p. 5. 
143 Bijlage Handelingen II 1984/85, 17 541, nr. 8, p. 12. 
144 MvA II, Parl. Gesch. Boek 5 BW (Inv. Boek 3, 5 en 6 BW), p. 1097. 
145 Gerver, GS Zakelijke rechten, art. 5:124, aant. 2. 
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ten toepassing blijven, ofwel omdat de wet het onderwerp voor de VvE afwij-
kend regelt, ofwel omdat de bepalingen zich niet lenen voor toepassing op deze 
vereniging. Zo zijn de bepalingen inzake oprichting, duur en omzetting uitdruk-
kelijk uitgezonderd, omdat de VvE onlosmakelijk met de splitsing is verbonden. 
Boek 5 BW geeft voor de ontbinding van de VvE een eigen regeling, waardoor 
de artikelen 2:19, 20, 21 en 22 BW evenmin van toepassing zijn.  

Een aantal algemene bepalingen uit titel 1 Boek 2 BW zijn wel van toepas-
sing. Bijvoorbeeld de bevoegdheid een doeloverschrijdende rechtshandeling op 
grond van artikel 2:7 BW te vernietigen. Bovendien zijn de betrokkenen in de 
VvE verplicht zich op grond van artikel 2:8 BW jegens elkaar te gedragen naar 
hetgeen door de eisen van redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. Daarnaast 
is het bestuur aansprakelijk op grond van artikel 2:9 BW en verplicht te voldoen 
aan de boekhoudplicht van de artikelen 2:10 en 10a BW. De artikelen 23 en 24 
BW gelden in principe ook voor de vereffening van de VvE. Ontbinding van de 
VvE heeft voor appartementseigenaars dezelfde gevolgen als voor leden van een 
gewone vereniging.  

De regeling betreffende nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten is ge-
deeltelijk van toepassing verklaard, omdat de statuten van de VvE in tegenstel-
ling tot de gewone vereniging onderdeel uitmaken van de akte van splitsing. 
Kort gezegd zijn besluiten in strijd met de wet of de akte van splitsing nietig. 
Besluiten in strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen 
van besluiten regelen, in strijd met de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8 
BW of in strijd met het huishoudelijk reglement zijn vernietigbaar. Voor de ver-
nietiging van besluiten geldt een bijzondere procedure.146 

Niet direct duidelijk was of het richtlijnenstelsel geldt voor de VvE. Op 
grond van het richtlijnenstelsel geeft de vergadering slechts richtlijnen aan het 
bestuur ter uitoefening van zijn taak. Het richtlijnenstelsel kan leiden tot onbe-
perkte en onvoorwaardelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur. 
Voor de VvE was dit systeem niet wenselijk volgens de wetgever. De hoofdelij-
ke aansprakelijkheid van appartementseigenaars voor verenigingsschulden zorgt 
ervoor dat de bestuursbevoegdheid beperkt behoort te zijn. Ook hypotheekhou-
ders hadden bezwaar. Uiteindelijk is het richtlijnenstelsel niet van overeenkom-
stige toepassing verklaard.147  

Titel 2 van Boek 2 BW is wegens het volledig eigen karakter van de VvE 
slechts van toepassing voor zover afdeling 2 titel 9 van Boek 5 BW daar naar 
verwijst.148 Dit geldt voor drie bepalingen. Ten eerste zijn unaniem buiten de 
vergadering genomen besluiten geldig. Ten tweede kan aan andere dan bestuur-
ders vertegenwoordigingsbevoegdheid worden toegekend. Ten derde is het be-
stuur van de VvE verplicht om binnen een half jaar na afloop van het boekjaar 

                                                        
146 Zie §4.3. 
147 Parl. Gesch. Boek 5 (Inv. Boek 3, 5 en 6 BW), p. 1098-1099. 
148 MvA II, Parl. Gesch. Boek 5 BW (Inv. Boek 3, 5 en 6 BW), p. 1097-1100. Van der 

Grinten 1979, p. 235. 
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aan de vergadering van eigenaars een jaarverslag uit te brengen dat ter controle 
moet worden ondertekend door de raad van commissarissen of de kascommissie. 

De invoering van artikel 5:124 BW leidde tijdens de parlementaire behan-
deling tot weinig discussie. Wel komt ter sprake waarom de rechter een VvE van 
wie de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde of goede zeden niet, in 
tegenstelling tot het verenigingsrecht, kan ontbinden. De Minister van Justitie 
gaf aan dat door de onzelfstandige aard van de VvE een ontbinding van de VvE 
los van de opheffing van de splitsing van het gebouw simpelweg niet mogelijk 
is. Een betere oplossing is daarom het inroepen van de nietigheid of vernietig-
baarheid van de besluiten genomen in strijd met de openbare orde of goede ze-
den.149  
 
Vergelijking beide rechtsfiguren 
De VvE vertoont in de kern gelijkenis met de gewone vereniging: zij heeft een 
ledensubstraat en is een organisatie voor een bepaald doel.150 Er bestaan echter 
ook belangrijke verschillen. Zo kent de VvE een kwalitatief lidmaatschap en 
geldt in de VvE geen richtlijnenstelsel. Het bijzondere karakter van de VvE 
vindt vrijwel steeds een verklaring in het feit dat de leden van de VvE ook aan 
elkaar verbonden zijn in de appartementengemeenschap.  

Of de VvE een bijzondere vereniging in de zin van Boek 2 BW is of een 
buiten Boek 2 BW geregelde rechtspersoon van geheel eigen aard staat ter dis-
cussie. Uit de wetsystematiek zijn ter ondersteuning van beide standpunten argu-
menten te construeren. Enerzijds pretendeert de strakke opzet van Boek 2 BW 
van toepassing te zijn op alle civielrechtelijke rechtspersonen.151 Uit het oogpunt 
van het gelaagde wettelijke systeem in het NBW zou het volgens Dijk zelfs 
fraaier zijn geweest de VvE op te nemen in Boek 2 BW.152 Anderzijds kan wor-
den gesteld dat de VvE een onderdeel is van het appartementsrecht en met het 
verenigingsrecht als zodanig nauwelijks iets te maken heeft. Bovendien zijn bij 
de invoering van Boek 2 BW beide regelingen niet tegelijk voorbereid en ook 
niet op elkaar afgestemd.153 Een redelijke uitleg van de wet maakt vervolgens 
dat de VvE niet als een vereniging in de zin van Boek 2 BW moet worden aan-
gemerkt, maar als een rechtspersoon voor welke de wet een eigen regeling heeft 
gegeven.154  
                                                        
149 Bijlage Handelingen II 1984/85, 17 541, nr. 11, p. 3.  
150 Asser/Van der Grinten & Maeijer 2-II 1997, nr. 229. 
151 Den Tonkelaar 1979a, p. 91. 
152 Dijk 1978, p. 181. 
153 Stille 1978, p. 449 en Van der Grinten 1979, p. 234. Anders: Verdoes Kleijn 1980, p. 

119. Bij de vaststellingen van de bepalingen over de VvE hebben huidige Rechtsperso-
nen- en verenigingsrecht wel degelijk, duidelijk en terecht invloed uitgeoefend. De Vries 
1978 (p. 668) brengt hier tegen in dat deze bijzondere regeling echter ver voor de vast-
stelling van Boek 2 BW tot stand is gekomen. Dijk 1978 (p. 186) vraagt zich af of men 
op grond van een aantrekkelijke systematiek tot een minder praktische oplossing moet 
komen. 

154 Van der Grinten 1979, p. 234. 
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Taalkundige argumenten pleiten voor de benadering dat de VvE een vereniging 
in de zin van Boek 2 BW is. Den Tonkelaar stelt dat het gebruik zonder voorbe-
houd van het woord vereniging in principe voldoende is.155 Daarentegen acht 
Van der Grinten het niet beslissend of de wetgever een bepaalde organisatie als 
vereniging aanduidt. De VvE heeft zo’n eigen karakter dat men de vraag kan 
stellen of alles in aanmerking genomen de VvE een vereniging in de ware zin 
van het woord is of niet meer dan een organisatiestructuur met het etiket vereni-
ging. Het is dan ook slechts een kwestie van terminologie of het woord ‘vereni-
ging’ voor het samenwerkingsverband dat ontstaat bij splitsing in appartements-
rechten wordt gebruikt. Nu deze keuze in 1951 gemaakt is, verdient het geen 
aanbeveling hiervan vervolgens af te wijken, maar blijft de VvE een rechtsper-
soon van geheel eigen aard.156  

Naar mijn mening moet de VvE inderdaad als een vereniging van geheel ei-
gen aard worden beschouwd. Het is daarom beter geen koppeling te maken met 
het verenigingsrecht, maar de relevante bepalingen uit titel 2 Boek 2 BW over te 
hevelen naar Boek 5 BW. De algemene bepalingen uit titel 1 van Boek 2 BW 
betreffende rechtspersonen blijven wel van overeenkomstige toepassing op de 
VvE voor zover de aard van de VvE zich daartegen niet verzet. Verder is het ge-
zien de bijzondere aard van de VvE niet mogelijk in plaats van de VvE een ge-
wone vereniging voor het beheer van een appartementencomplex op te richten. 
 
Bevoegdheid VvE 
De VvE heeft ten doel het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de 
betrokken appartementseigenaars. Dit doel mag vrij ruim worden geïnterpre-
teerd. Niet alle appartementseigenaars hoeven daadwerkelijk belang te hebben. 
Het moet wel een aangelegenheid betreffen die valt binnen het beheer van de ge-
meenschappelijke gedeelten en zaken. Onder beheer valt normale exploitatie en 
onderhoud, ook een veiligheidsbelang kan hieronder vallen. Binnen dit kader is 
het mogelijk dat de VvE het beheer van het privé-gedeelte beïnvloedt. Een fi-
nancieel voordeel kan echter geen reden zijn het beheer van het privé-gedeelte 
als gemeenschappelijk belang onder de bevoegdheid van de VvE te verstaan.157 

Daarnaast moet de VvE op grond van de wet toezien op de nakoming van 
de verplichtingen die voor de appartementseigenaars uit de wet, de akte van 
splitsing en besluiten van de VvE voortvloeien en is de VvE bevoegd de geza-
menlijke appartementseigenaars te vertegenwoordigen. Op grond van het model-
reglement 2006 kan de VvE een boete opleggen of het gebruik ontzeggen als 
verplichtingen niet worden nageleefd. Ook is het mogelijk via een beroep op ar-
tikel 3:299 BW maatregelen af te dwingen als verplichtingen niet worden nage-

                                                        
155 Den Tonkelaar 1979b, p. 128. 
156 Van der Grinten 1979, p. 235; Mertens 1991, p. 98. 
157 Hof Den Bosch 17 oktober 2005, LJN AU6623; Hof Den Bosch 16 januari 2008, LJN 

BC3828; Rb. Haarlem 3 oktober 2008, zaaknr./rolnr. 387705 AL VERZ 08-1847 (niet 
gepubliceerd). 
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komen.158 Bovendien heeft de VvE een voorrecht voor de achterstallige bijdrage 
bij een executoriale verkoop en mag de VvE het initiatief nemen tot een execu-
toriale verkoop over te gaan.159 

Soms kunnen de bevoegdheden van de VvE worden ingezet ter omzeiling 
van het starre gemeenschapsrecht. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de ap-
partementseigenaars een nabijgelegen parkeerterrein bij de appartementensplit-
sing willen betrekken. Er zijn dan twee oplossingen mogelijk: de VvE verwerft 
dit terrein of de gemeenschap van eigenaars koopt het en past vervolgens de 
splitsingsakte en -tekening aan. De verwerving door de VvE biedt als voordeel 
dat daartoe in beginsel kan worden overgegaan op basis van een besluit in de 
vergadering met meerderheid van stemmen.160 
 
 
2.7. Aard en structuur van de VvE 
 
Tot slot sta ik wat uitgebreider stil bij enkele specifieke aspecten van de VvE die 
de juridische aard en structuur van de VvE nader bepalen. Dit zijn de lidmaat-
schapsverhouding, het bestuur, de omvang van de vertegenwoordigingsbevoegd-
heid en de aansprakelijkheid. 
 
2.7.1. Lidmaatschap 
 
De rechtsbetrekking tussen een appartementseigenaar en de VvE valt niet te 
kwalificeren als eenzelfde lidmaatschapsverhouding als in de gewone vereni-
ging. Een appartementseigenaar is verplicht lid van de VvE, terwijl een lid van 
een gewone vereniging vrijheid van toe- en uittreding heeft. In de wet wordt dan 
ook nauwelijks gesproken van leden, maar als regel van appartementseigenaars. 
Een verplicht lidmaatschap van de VvE is noodzakelijk om de gemeenschap ef-
ficiënt te kunnen beheren.  

Het wezenlijke kenmerk van een lidmaatschapsrecht is dat een lid zeggen-
schap heeft. Het stemrecht in combinatie met de toekenning van belangrijke be-
voegdheden aan de algemene ledenvergadering brengt dit mee. Dit systeem 
geldt zowel in de gewone vereniging als in de VvE.161 Appartementseigenaars 
hebben wegens het zakenrechtelijk karakter van hun recht misschien nog wel 
meer belang bij zeggenschap in de VvE dan leden in een gewone vereniging. 
Aan zeggenschap van anderen dan leden bestaat in de VvE weinig behoefte.162 

                                                        
158 Zie Rb. Rotterdam 23 maart 2011, LJN BP9729.  
159 Rb. Arnhem 24 december 2008, NJF 2009, 12. Voor de verhouding met de hypotheek-

houder §5.2.1. 
160 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 521. Zie over dit onderwerp ook: 

Tummers & Mertens 2012. 
161 Asser/Van der Grinten & Maeijer 2-II 1997, nr. 264-266.  
162 Zie §5.2. voor de zeggenschap van anderen, bijvoorbeeld de erfpachter, vruchtgebruiker 

of huurder van een appartementsrecht.  
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Het lidmaatschap van de VvE kan alleen worden beëindigd door het vervreem-
den van het appartementsrecht. In de gewone vereniging kan een lid het lidmaat-
schap opzeggen. Ook kan de vergadering in een gewone vereniging het lidmaat-
schap beëindigen. Door beëindiging van het lidmaatschap heeft de vergadering 
een middel in handen om de naleving van de geldende regelingen in de gewone 
vereniging af te dwingen. Bij overtreding van een in het appartementencomplex 
geldende regel heeft de vergadering van eigenaars niet de bevoegdheid het lid-
maatschap te beëindigen door het appartementsrecht te vervreemden. Onder om-
standigheden kan de vergadering wel het verder gebruik van het appartement 
ontzeggen.  

Vanaf het moment van vrijwillige toetreding is het in de gewone vereniging 
voldoende gelegitimeerd dat een lid zich aan de in de gewone vereniging gel-
dende verplichtingen moet houden. In de VvE is dit veel minder evident. Enige 
keuzevrijheid is op het moment van aanschaf van het appartementsrecht aanwe-
zig, maar de appartementseigenaars zullen over het algemeen het lidmaatschap 
van de VvE als een verplichting ervaren. Toch moeten ook de appartementseige-
naars zich aan de in het appartementencomplex geldende verplichtingen houden. 
 
2.7.2. Bestuur 
 
Het bestuur bestaat uit één of meer personen. De rechtsverhouding tussen het 
bestuur en de VvE is gebaseerd op de rechtsverhouding tussen het bestuur en de 
gewone vereniging. Dat betekent dat de vergadering het bestuur benoemt en ont-
slaat. Meestal is sprake van een overeenkomst van opdracht waarop de betref-
fende wettelijke bepalingen van toepassing zijn. Ook kan sprake zijn van een ar-
beidsovereenkomst.163  

De omvang van de bevoegdheid van het bestuur in de gewone vereniging 
en de VvE is verschillend. In de gewone vereniging is het bestuur belast met het 
besturen van de vereniging, terwijl in de VvE het bestuur een veel minder zelf-
standige positie heeft. De wetgever geeft niet aan wat onder ‘besturen’ moet 
worden verstaan. Dijk/Van der Ploeg verstaat onder besturen alles wat nodig is 
om de vereniging gezien de doelstelling en activiteiten in het maatschappelijk 
verkeer te doen functioneren.164 Maeijer wijst op een alles omvattende taak die 
ook het voeren van procedures voor of tegen de vereniging bevat.165 Algemeen 
wordt aangenomen dat de bevoegdheden van het bestuur en de vergadering el-
kaar uitsluitende bevoegdheden zijn.166  

                                                        
163 Ktg. Amsterdam 1 april 1996, Prg. 1996, 4578.  
164 Dijk & Van der Ploeg 2007, p. 183. 
165 Asser/Van der Grinten & Maeijer 2-II 1997, nr. 123. 
166 De algemene vergadering kan andere organen geen opdrachten geven voor zover die de 

aan de wet of statuten ontleende competentie van die andere organen raken. HR 21 janu-
ari 1955, NJ 1959, 43 (Forumbank); zij het dat het betrekking heeft op de verhouding 
tussen algemene vergadering en bestuur van een NV.  
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In de VvE bestaat de taak van het bestuur uit het beheer van de middelen en het 
uitvoeren van de besluiten van de vergadering. Onder het beheer van de midde-
len worden meestal ook daarmee samenhangende administratieve taken verstaan 
zoals het samenstellen van de begroting, het opstellen van een onderhoudsplan, 
het uitschrijven van de vergadering en het notuleren daarvan. Uit lagere recht-
spraak volgt dat het bestuur daarnaast verplicht is op te treden tegen het niet na-
leven van regelingen.167 In dat kader mag een bestuurder zich de toegang tot een 
privé-gedeelte verschaffen.  

Appartementseigenaars kunnen door het nemen van een besluit of een wij-
ziging van de statuten het takenpakket van het bestuur wijzigen, tenzij naar ana-
logie van het gewone verenigingsrecht de bevoegdheden uitdrukkelijk in de wet 
aan de vergadering zijn toegekend. Te denken valt aan de ontzegging van het ge-
bruik van een privé-gedeelte en het vaststellen van gebruiksbeperkende regelin-
gen.168 Het bestuur mag alleen een boete opleggen voor zover de statuten een 
grondslag biedt. Spoedeisende maatregelen mag het bestuur meestal zonder op-
dracht van de vergadering van eigenaars nemen. Voorzichtigheid is geboden ge-
zien de bijzondere positie van de leden van de vergadering die ook in een goede-
renrechtelijke verhouding tot elkaar staan.  

Net als in de gewone vereniging moet het bestuur verantwoording afleggen 
aan de vergadering. Op grond van artikel 2:48 BW brengt het bestuur binnen zes 
maanden na afloop van het boekjaar verslag uit over de gang van zaken in de 
vereniging en het gevoerde beleid. Bovendien legt het bestuur de balans en de 
staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering 
over. Ter bevordering van de betrouwbaarheid van de stukken ondertekent het 
bestuur en de raad van commissarissen de stukken of legt een accountant een 
verklaring hieromtrent af. Is er geen raad van commissarissen dan doet de kas-
commissie een onderzoek. Het bestuur is te allen tijde verplicht inlichtingen te 
geven en stukken ter beschikking te stellen.169 Na goedkeuring van de jaarreke-
ning kan het bestuur gedechargeerd worden. Het bestuur is dan in beginsel van 
zijn interne aansprakelijkheid ontheven.170  

In de praktijk functioneert het bestuur niet altijd naar behoren. Om die re-
den is het bestuur in grote VvE’s vaak geheel of gedeeltelijk uitbesteed aan een 
professionele partij, ook wel beheerder genoemd. De rechtsverhouding tussen de 
beheerder en de VvE wordt volledig beheerst door de gesloten overeenkomst. 

                                                        
167 Ktg. Amsterdam 25 maart 2004, Prg. 2004, 6213; Rb. Rotterdam 2 september 2009, 

zaaknr. 472746/06-8475 (niet gepubliceerd); Rb. Den Bosch 19 april 2007, zaaknr. 
472746/06-8475 (niet gepubliceerd) waaruit volgt dat het bestuur niet willekeurig mag 
optreden. 

168 Voor de gewone vereniging: Kollen 2007, p. 394-395. 
169 Hof Leeuwarden 9 juli 2008, Prg. 2009, 92. De eigenaar van een appartementsrecht mag 

de boeken inzien vanaf de dag dat de VvE begonnen is met het voeren van administratie 
en niet slechts vanaf de dag dat de eigenaar het appartementsrecht heeft verworven. 

170 Schwarz 1993, p. 42-44. Anders: De Kluiver 1997. 
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Een volmacht de VvE te vertegenwoordigen maakt vaak onderdeel uit van de 
overeenkomst tussen de VvE en de beheerder.171  
 
2.7.3. Vertegenwoordiging 
 
De VvE kan binnen de grenzen van haar bevoegdheid de gezamenlijke eigena-
ren vertegenwoordigen. Daarbuiten moeten de gezamenlijke eigenaren aan de 
VvE de bevoegdheid tot vertegenwoordiging verlenen.172 De bevoegdheid van 
de VvE strekt zich in ieder geval uit tot het beheer van de gemeenschappelijke 
gedeelten, maar andere gemeenschappelijke belangen kunnen onder de verte-
genwoordigingsbevoegdheid vallen. Bijvoorbeeld het opkomen tegen publiek-
rechtelijke beslissingen namens de gezamenlijke eigenaren.173 Andere bewoners 
van het appartementencomplex, zoals huurders, worden niet door de VvE verte-
genwoordigd.174  

Een bijzondere situatie betreft de opleveringsovereenkomst. Deze is door 
elke appartementseigenaar individueel gesloten. Toch mag de VvE in het kader 
van haar beheerstaak namens de appartementseigenaars optreden inzake de ge-
brekkige oplevering van gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Voor 
het instellen van een procedure heeft de VvE wel de machtiging van de vergade-
ring van eigenaars nodig. Wanneer het echter gaat om vorderingen inzake privé-
gedeelten of als het gaat om schadevergoeding, dienen alle betreffende apparte-
mentseigenaars hun medewerking te verlenen.175 Aangezien de VvE opkomt 
voor de contractuele aanspraken van haar leden, is zij in beginsel aan de indivi-
duele opleveringsovereenkomsten gebonden.176 Een ingewikkelde situatie ont-
staat wanneer slechts enkele appartementseigenaars een opleveringsovereen-
komst met garantievoorwaarden hebben gesloten. De ondeelbaarheid van de ver-
plichting tot herstel van verborgen gebreken in de gemeenschappelijke gedeel-
ten, zou er voor moeten zorgen dat de VvE voor het geheel herstel van de gebre-
ken aan de gemeenschappelijke gedeelten kan vorderen.177 Dergelijke situaties 
kunnen worden voorkomen als de VvE zelf de opleveringsovereenkomst sluit en 
vervolgens nauwkeurig te werk gaat bij de oplevering. 

De VvE wordt op haar beurt vertegenwoordigd door het bestuur. Wanneer 
het bestuur bestaat uit meerdere personen, kan iedere bestuurder de VvE verte-
genwoordigen. Het gedwongen lidmaatschap in combinatie met hoofdelijke aan-
sprakelijkheid voor de schulden van de VvE zorgt ervoor, zoals eerder vermeld, 
dat een onbeperkte en onvoorwaardelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid niet 

                                                        
171 Uitgebreid §6.5.4. 
172 Rb. Rotterdam 23 maart 2011, LJN BP9729. 
173 Rb. Den Haag 7 maart 2008, LJN BD1413; Vz. Rb. Utrecht 10 februari 2005, LJN 

AS5586. 
174 HR 23 januari 1987, NJ 1987, 1001. 
175 Uitgebreid: Mertens & Van der Vleuten 2012. 
176 Rb. Rotterdam 28 april 2004, NJF 2004, 499. 
177 Hof Den Bosch 17 december 1990, NJ 1991, 602.  
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op zijn plaats is. De omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van een 
bestuurder is daarom in beginsel gelijk aan de bestuursbevoegdheid. Daarnaast 
kunnen de gezamenlijke eigenaren in de statuten het bestuur zelfstandige be-
voegdheden tot vertegenwoordiging verlenen. Het model-reglement 2006 be-
paalt bijvoorbeeld dat het bestuur bevoegd is namens de appartementseigenaars 
het gebouw te verzekeren.178 Een andere bevoegdheid is het instellen van rechts-
vorderingen namens de VvE voor zover daaraan een besluit van de vergadering 
ten grondslag ligt.  

In tegenstelling tot de gewone vereniging mag het bestuur van de VvE naast 
het bedingen van rechten in naam van de appartementseigenaars verplichtingen 
aangaan. De wetgever oordeelde dat voor een efficiënt beheer van de gemeen-
schap van eigenaars het aangaan van verplichtingen noodzakelijk is. Het komt 
voor dat een appartementseigenaar zich niet kan vinden in een door het bestuur 
opgelegde verplichting. Een appartementseigenaar geeft bijvoorbeeld de voor-
keur aan een andere schilder voor het onderhoud van de kozijnen dan die is ge-
contracteerd door een bestuurder. Zo lang de bestuurder heeft gehandeld binnen 
zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal de appartementseigenaar echter aan 
de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting moeten voldoen.  

Handelt een bestuurder buiten zijn bevoegdheid, dan is de VvE ten opzichte 
van een derde aan de verplichting verbonden, tenzij de derde van een beperking 
in de vertegenwoordigingsbevoegdheid wist of behoorde te weten. Van beper-
kingen uit de wet en het splitsingsreglement zal een derde op de hoogte behoren 
te zijn. Als een bestuurder rechtshandelingen aangaat buiten de bevoegdheid tot 
het beheer van de gemeenschap dan is de VvE daar dus niet aan gebonden. Dit 
ligt anders voor beperkingen op grond van vergaderbesluiten. Stel dat een be-
stuurder onderhoudswerkzaamheden laat uitvoeren die op de begroting voorko-
men aan de gehele lift, terwijl de vergadering deze bevoegdheid beperkt tot de 
bedrading van de lift, dan is de VvE aan alle onderhoudswerkzaamheden aan de 
lift gebonden als de derde met het vergaderbesluit niet bekend was.  

Ligt aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid een nietig of vernietigd be-
sluit ten grondslag dan is de situatie als volgt: ook al komt een dergelijk besluit 
geen enkele rechtskracht (meer) toe, in aansluiting op artikel 2:16 lid 2 BW kan 
het gebrekkig tot stand gekomen besluit niet aan de wederpartij tegengeworpen 
worden indien deze het gebrek niet kende noch behoorde te kennen. De weder-
partij zal doorgaans niet kunnen beoordelen of een genomen besluit nietig of 
vernietigbaar is en van hem wordt ook niet verlangd dat hij onderzoek doet naar 
de geldigheid van het besluit indien hij geen enkele reden heeft te veronderstel-
len dat het besluit gebrekkig tot stand is gekomen.179 Opnieuw zal een derde van 
de wet en de akte van splitsing op de hoogte behoren te zijn, waardoor nietige 
besluiten in beginsel aan een derde kunnen worden tegengeworpen. Dit geldt 
                                                        
178 Als de bestuurder in gebreke is gebleven de verzekering af te sluiten waartoe hij volgens 

het reglement verplicht was, mag een andere appartementseigenaar deze taak overne-
men. Rb. Middelburg 18 februari 2009, LJN BJ1690. 

179 Dijk & Van der Ploeg 2007, p. 119. 
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niet voor vernietigbare besluiten. Wanneer een rechter bijvoorbeeld een besluit 
tot uitvoering van een bepaalde offerte voor het schilderwerk wegens strijd met 
de redelijkheid en billijkheid vernietigt, zal de schilder de VvE meestal nog wel 
tot nakoming van de gesloten overeenkomst kunnen aanspreken.  

Tot slot kan een wederpartij zich beroepen op schijn van vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid wanneer de VvE de indruk heeft gewekt dat de vertegenwoor-
diger bevoegd was. De inschrijving van de bestuursgegevens in het Handelsre-
gister vermindert de kans van slagen van een dergelijk beroep. Handelt een be-
heerder buiten zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid dan is de VvE niet gebon-
den, tenzij de VvE de indruk heeft gewekt dat een toereikende volmacht is ver-
leend.180 
 
2.7.4. Aansprakelijkheid 
 
In beginsel draagt ieder zijn eigen schade.181 Op grond van deze regel komt 
schade aan gemeenschappelijke gedeelten of gemeenschappelijke zaken voor re-
kening en risico van de gezamenlijke eigenaren. Schade aan privé-gedeelten of 
privé-zaken komt voor rekening van de individuele appartementseigenaar. Zon-
der aanwezigheid van een goede grond blijft de schade daar waar zij gevallen is. 
Duidelijk onderscheid tussen gemeenschappelijk en privé is dus van cruciaal be-
lang. 

Schade aan de gemeenschappelijke gedeelten en zaken veroorzaakt door 
achterstallig onderhoud komt naast de gezamenlijke eigenaren ook voor reke-
ning van de VvE, omdat de VvE verantwoordelijk is voor het beheer van de ge-
meenschappelijke gedeelten en zaken. Voor de praktijk maakt het weinig uit wie 
men aansprakelijk stelt, omdat de gezamenlijke eigenaren en de VvE voor hun 
schulden hoofdelijk verbonden zijn. Meest voor de hand ligt een dergelijke 
schuld uit een goed gevuld reservefonds te voldoen. Dit zal niet altijd mogelijk 
zijn, omdat aan schade veroorzaakt door achterstallig onderhoud vaak het ont-
breken van een reservefonds ten grondslag ligt. De appartementseigenaars zijn 
dan ieder overeenkomstig hun aandeel aansprakelijk. Niettemin kan in een der-
gelijk geval de onderhoudsstaat van de appartementen dusdanig verschillen dat 
het redelijk is de schade in strijd met het splitsingsreglement geheel ten laste te 
laten komen van de appartementseigenaars van de slecht onderhouden apparte-
menten. Afwijking van het splitsingsreglement is ook mogelijk als de apparte-
mentseigenaars jarenlang op grond van een onderlinge afspraak individueel voor 
het onderhoud van het privé-gedeelte en de daarbij ‘behorende’ gemeenschappe-
lijke gedeelten hebben zorggedragen. Het kan dan naar maatstaven van redelijk-
heid en billijkheid onaanvaardbaar zijn een beroep op de akte van splitsing te 
doen.182  

                                                        
180 Vergelijk voor de algemene volmacht: GS Vermogensrecht, art. 3:61, aant. 3. 
181 O.a. Hartlief 1997. Kritisch: Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV* 2011, nr. 18-22. 
182 Zie §5.5. voor de invulling van de redelijkheid en billijkheid. 
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Daarnaast zijn de appartementseigenaars op grond van het model-reglement 
2006 gezamenlijk aansprakelijk voor schade aan het privé-gedeelte die is ver-
oorzaakt door een evenement dat buiten het privé-gedeelte heeft plaatsgehad. 
Wie de schade draagt aan privé-zaken ontstaan door een evenement dat buiten 
het privé-gedeelte heeft plaatsgehad, is niet geregeld in het model-reglement 
2006. Valt dit onder de reikwijdte van artikel 6:174 BW; risicoaansprakelijkheid 
voor een gebrekkige opstal?183 Relevante factor in de beoordeling is de (on)be-
paaldheid van de groep. Als de benadeelde appartementseigenaar is te vergelij-
ken met een derde die niet met het risico van een zoektocht naar de oorzaak van 
het gebrek en de verantwoordelijke moet worden belast, ligt een beroep op arti-
kel 6:174 BW in de rede. Dit zal in grote VvE’s eerder het geval zijn. 

Slaagt een beroep van een mede-eigenaar op aansprakelijkheid van de geza-
menlijke appartementseigenaars of de VvE, dan is het de vraag in hoeverre reke-
ning moet worden gehouden met het aandeel van die betreffende mede-eigenaar. 
In de gemeenschapsverhouding ligt het voor de hand dat de benadeelde apparte-
mentseigenaar zelf dat gedeelte van de schade draagt dat overeenkomt met zijn 
aandeel, terwijl dat in de lidmaatschapsverhouding veel minder het geval is. 
Vanuit de solidariteitsgedachte staat dan vergoeding van de gehele schade voor-
op. Dit sluit aan bij de verzekeringspraktijk waarbij meestal ter voldoening van 
de gehele schade aanspraak zal kunnen worden gemaakt op een verzekering.  
 
Bestuur 
Het bestuur van de VvE is intern aansprakelijk op grond van artikel 2:9 BW en 
extern aansprakelijk op grond van artikel 6:162 BW. Artikel 2:9 BW dwingt el-
ke bestuurder tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Het begrip ‘behoorlij-
ke’ moet in objectieve zin worden opgevat. Van een onbehoorlijke vervulling 
van de bestuurstaak is pas sprake bij handelingen die door geen redelijk hande-
lend bestuurslid in dezelfde omstandigheden zouden zijn verricht.184 Handelen 
in strijd met wettelijke, statutaire bepalingen of andere regelingen die de rechts-
persoon beogen te beschermen, vormt een zwaarwegende omstandigheid die in 
beginsel aansprakelijkheid vestigt.185 

Niet elk falen leidt tot aansprakelijkheid. De bestuurder moet een ernstig 
verwijt kunnen worden gemaakt. Of het bestuurslid een ernstig verwijt kan wor-
den gemaakt is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Volgens 
de Hoge Raad behoren daartoe onder meer: ‘de aard van de door de rechtsper-
soon uitgeoefende activiteiten, de in het algemeen daaruit voortvloeiende risi-
co’s, de taakverdeling binnen het bestuur, de eventueel voor het bestuur gelden-
de richtlijnen en de gegevens waarover de bestuurder beschikte of behoorde te 
beschikken ten tijde van de aan hem verweten beslissingen en gedragingen, als-
                                                        
183 Vergelijk HR 8 oktober 2010, NJ 2011, 465, m.nt. Hartlief (Hangmat) en enkele kriti-

sche beschouwingen door o.a. Oldenhuis 2010, p. 2456-2460; Lubach 2010, p. 317-320; 
Leopold 2010, p. 107-113; Smeehuijzen 2011; Schoordijk 2011. 

184 Wezeman 1998, p. 68. 
185 HR 29 november 2002, NJ 2003, 455. 
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mede het inzicht en de zorgvuldigheid die mogen worden verwacht van een be-
stuurslid die op zijn taak is berekend en deze nauwgezet vervult’.186  

Voor een bestuurder van de VvE bestaat de aard van de activiteiten uit het 
beheer van de middelen en de tenuitvoerlegging van de besluiten van de VvE. 
Als het bestuur van een VvE geen voorstel doet voor het vormen van een reser-
vefonds, hoewel een lid dat wenst, dan kunnen de bestuurders jegens de VvE 
aansprakelijk zijn indien de VvE door het ontbreken van een reservefonds is ge-
schaad. Denk aan het geval dat er geen reservefonds is gevormd voor een nood-
zakelijke grote uitgave en de leden die uitgave niet op korte termijn kunnen be-
kostigen.187 Ook als een bestuurder gelden uit het reservefonds in strijd met haar 
bestemming gebruikt, kan het bestuur aansprakelijk zijn. Bijvoorbeeld indien de 
bestuurder zodanig aantekening van de vermogenstoestand van de vereniging 
houdt dat daaruit niet te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereni-
ging kunnen worden gekend, of indien de bestuurder voortdurend en bewust de 
regels van het reglement terzijde legt, of indien de bestuurder stelselmatig de 
crediteuren van de vereniging niet betaalt, de vordering van de vereniging niet 
int, het verplichte reservefonds niet in stand houdt en niet op tijd incassomaatre-
gelen treft.188  

Bij de uitvoering van zijn taken moet een bestuurder wel de nodige vrijheid 
worden gegund. In geval van dringende situaties mag de bestuurder onverwijld 
maatregelen nemen. Aan de andere kant hoeft van het bestuur zonder opdracht 
van de vergadering geen eigen initiatief te worden verwacht. Een tussenweg is 
bijvoorbeeld het plegen van overleg met een technische commissie of het aan-
vragen van verschillende offertes.  

Daarnaast vormt de deskundigheid van de bestuurder een belangrijke om-
standigheid. Van een professionele partij mag meer worden verwacht dan van 
een appartementseigenaar als bestuurder. Een professionele partij heeft bijvoor-
beeld meer deskundigheid met betrekking tot het financieel beheer en moet 
daarbij zorgvuldiger te werk gaan. Denk aan het innen van vorderingen en het 
betalen van crediteuren. Van een professionele bestuurder mag bovendien wor-
den verwacht dat deze zorgvuldig onderzoekt of bepaalde schades zijn verze-
kerd. De beheersovereenkomst met de professionele partij kleurt de bestuursta-
ken verder in en bepaalt daardoor grotendeels de omvang van de aansprakelijk-
heid. Aansprakelijkheid door niet-nakoming van de overeenkomst is pas aan de 
orde als een ernstig verwijt kan worden gemaakt.189  

Het besturen is een collegiale aangelegenheid, wat leidt tot collegiale ver-
antwoordelijkheid en collegiale aansprakelijkheid. Voor alle bestuurstaken zijn 
alle bestuurders aansprakelijk, tenzij er sprake is van een duidelijke taakverde-
ling. In de VvE zal van een taakverdeling niet snel sprake zijn. Disculpatie is 
dan alleen mogelijk als de tekortkoming niet aan hem (de bestuurder) te wijten 
                                                        
186 HR 10 januari 1997, NJ 1997, 360. 
187 Handelingen I 2010/11, 31 991, C, p. 6-7. 
188 Rijssenbeek 2011. 
189 Rb. Rotterdam 25 maart 2009, LJN BI2600. 



BESCHRIJVING EN ANALYSE VAN DE WETTELIJKE REGELING VAN DE VVE 

51 
 

is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen 
daarvan af te wenden.190  

Daarnaast kan de VvE een bestuurder kwijting verlenen voor interne aan-
sprakelijkheid. Een decharge moet expliciet voor een bepaalde handeling wor-
den verleend. Goedkeuring van de jaarrekening kan geen decharge implice-
ren.191 De decharge strekt zich uit tot de gegevens die uit de jaarstukken of op 
andere wijze bij de vergadering bekend zijn geworden.192 Vernietiging van een 
besluit tot decharge-verlening wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid 
vond plaats, omdat het bestuur kosten voor in haar eigen belang gevoerde rech-
terlijke procedures had doorberekend aan de VvE.193  

Een bestuurder is extern aansprakelijk wanneer een door hem als bestuurs-
lid begane onrechtmatige daad tevens een hem persoonlijk aan te rekenen on-
rechtmatige daad oplevert. Persoonlijke verwijtbaarheid mag niet lichtvaardig 
worden aangenomen. Uit rechtspraak blijkt dat dit bij de gewone vereniging het 
geval is, wanneer het bestuurslid met een derde een overeenkomst aangaat waar-
van hij ten tijde van het aangaan wist of redelijkerwijs kon weten dat de vereni-
ging die overeenkomst niet zou kunnen nakomen. Blijkens de jurisprudentie van 
de Hoge Raad hangt het in die situatie van de concrete omstandigheden van het 
geval af of het aan de bestuurders te maken verwijt voldoende ernstig is om hen 
persoonlijk aansprakelijk te houden.194 Externe aansprakelijkheid van een be-
stuurder van de VvE zal ook niet snel aan de orde zijn. Ter vergelijking: in een 
stichting was een bestuurslid aansprakelijk toen hij welbewust had bewerkstel-
ligd dat één schuldeiser onbetaald bleef, terwijl andere schuldeisers (nagenoeg) 
geheel waren voldaan.195  

Tot slot heeft het bestuur een bijzondere rol bij de overdracht van een ap-
partementsrecht. De notaris moet zorgdragen dat het bestuur een verklaring af-
geeft met de hoogte van de achterstallige bijdrage ter zake van het appartements-
recht en een opgave van de omvang van het reservefonds. De verkrijger en de 
vroegere appartementseigenaar zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag dat 
uit de opgave blijkt. Wie is aansprakelijk als het bestuur geen of een foutieve 
verklaring afgeeft? Bij voldoende inspanning is de notaris niet aansprakelijk. Er 
is naar mijn mening wel wat voor te zeggen het bestuur aansprakelijk te stellen 
gezien de bepaling tot stand is gekomen ter bescherming van de VvE. Het be-
stuur moet in een dergelijk geval een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt.196 
 
 
 

                                                        
190 Van Schilfgaarde & Winter 2009, p. 170-171.  
191 Voor de NV en de BV vastgelegd in Wet van 4 oktober 2001, Stb. 2001, 467. 
192 HR 10 januari 1997, NJ 1997, 360. 
193 Bijvoorbeeld Ktg. Utrecht 17 oktober 2007, LJN BG6982. 
194 HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286. De Groot 2006, p. 162-168; Kollen 2007, p. 321. 
195 Hof Leeuwarden 29 november 2000, JOR 2001, 105. 
196 Kamerstukken II 2001/02, 28 614, nr. 3, p. 6.  
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2.8. Afsluiting 
 
Na de Tweede Wereldoorlog bestond er in Nederland behoefte aan een regeling 
die het splitsen van een gebouw in afzonderlijke gedeelten mogelijk maakt. Op 
20 december 1951 is als gevolg hiervan de door Beekhuis ontworpen Apparte-
mentenwet ingevoerd. Deze regeling is gebaseerd op gemeenschap. Onder een 
appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in een gebouw met toebehoren en 
de daarbij behorende grond, inclusief de bevoegdheid tot uitsluitend gebruik van 
een bepaald gedeelte van het gebouw.  

In eerste instantie was een zekere duurzame organisatie waardoor de appar-
tementseigenaars hun gemeenschappelijke belangen geldend kunnen maken niet 
nodig. Niettemin wordt de mogelijkheid tot oprichting van een VvE met als doel 
het voeren van het beheer over het gebouw in 1951 geïntroduceerd. Vanaf 1972 
is deze bijzondere vereniging verplicht bij elke splitsing in appartementsrechten. 
Bij de inwerkingtreding van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 wordt het 
appartementsrecht nauwelijks gewijzigd, waardoor het moeizaam past in de ge-
laagde structuur van het Burgerlijk Wetboek. In 2005 is het appartementsrecht 
ingrijpend gewijzigd. Belangrijke bepalingen die toen werden ingevoerd zijn de 
verplichte instandhouding van het reservefonds en de mogelijkheid de akte van 
splitsing met medewerking van het bestuur op basis van een vier vijfde meerder-
heidsbesluit te wijzigen. De recentste wetswijziging dateert uit 2011. De ge-
meente heeft toen ruimere bevoegdheden gekregen in te grijpen in de VvE om 
achterstallig onderhoud te voorkomen.  

Het onderhoud is in de parlementaire geschiedenis voortdurend een punt 
van zorg. Wellicht dat de gemeente met behulp van het machtigingsmodel ver-
betering kan brengen. Ook de besluitvorming is een knelpunt dat steeds ter spra-
ke komt. Het feit dat er twee gemeenschappen elk met hun eigen besluitvor-
mingsprocedure naast elkaar bestaan zorgt voor problemen. De gemeenschap 
van appartementseigenaars is bevoegd tot beschikking over de gemeenschap met 
in beginsel medewerking van alle appartementseigenaars. Voor wijziging van de 
goederenrechtelijke verhoudingen zoals neergelegd in de akte van splitsing is 
sinds 2005 een vier vijfde meerderheid voldoende. Daarnaast beheert de VvE de 
gemeenschappelijke gedeelten en zaken op basis van het verenigingsrecht. Het 
is steeds de vraag of de minderheid moet wijken voor de meerderheid of dat de 
goederenrechtelijke rechtspositie van elke appartementseigenaar zo fundamen-
teel is dat de meerderheid daarvoor dient te buigen dan wel of er tussenoplossin-
gen zijn. In het vervolg van het onderzoek zal ik uitgebreid bij deze vraag stil 
staan, maar in het volgende hoofdstuk werp ik eerst een blik over de grens.  
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3. De regeling van het appartementsrecht in Frankrijk, 
België en Duitsland

 
 
3.1. Inleiding 
 
De problematiek van het appartementsrecht is niet een exclusief Nederlandse 
aangelegenheid. Het is daarom nuttig in te gaan op de regeling van het apparte-
mentsrecht in Frankrijk, België en Duitsland. De keuze voor deze landen is in de 
inleiding van dit onderzoek toegelicht. Per land zal ik de aard en structuur be-
spreken, waarbij de nadruk ligt op de wijze waarop invulling is gegeven aan de 
‘rechtspersoon’ die zorg draagt voor het beheer van de gemeenschappelijke ge-
deelten. Ook de beroepsmogelijkheden van een appartementseigenaar, de rol 
van de notaris en de praktische toepassing van het appartementsrecht in de ver-
schillende landen komen aan bod.  

Daarna volgt een overzicht van de overeenkomsten en verschillen van de 
drie landen, waarbij Nederland voor zover relevant wordt betrokken. Aan de 
hand daarvan wordt onderzocht of de uitgangspunten van het Nederlandse ap-
partementsrecht heroverweging verdienen. Tot slot komt aan de orde in hoeverre 
het onderzoek naar de regeling van het appartementsrecht in Frankrijk, België en 
Duitsland inspiratie voor de Nederlandse praktijk oplevert.  
 
 
3.2. Frankrijk 
 
In Frankrijk wordt de aan de VvE vergelijkbare rechtspersoon syndicat de co-
propriétaires genoemd. Iedere mede-eigenaar is van rechtswege lid van het syn-
dicat en heeft als zodanig toegang tot alle vergaderingen. Het bestuur wordt ge-
vormd door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en twee notulisten. 
De syndic is het uitvoerend orgaan. Tussen de vergadering, assemblée générale 
en de syndic staat het conseil syndical, een adviserend en controlerend orgaan. 
 
3.2.1. Geschiedenis 
 
In de vijftiende eeuw kwamen in de Franse bergachtige streken gestapelde wo-
ningen voor. In dat geval werd een gerechtigde eigenaar van een gedeelte van 
het desbetreffende gebouw, een verdieping, en hij verkreeg uitgang via de voor 
gemeenschappelijk gebruik bestemde trap door middel van een wettelijke erf-
dienstbaarheid. Dit werd opgevat als een bijzondere vorm van horizontale eigen-
dom. Vanaf 1804 heeft artikel 664 Code Civil de verdeling van onderhouds- en 
reparatiekosten van de gemeenschappelijke gedeelten geregeld: de kosten voor 
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het dak en de hoofdmuren waren voor alle eigenaren gezamenlijk, terwijl de 
kosten van de vloeren en de trap per verdieping werden verdeeld.1  

Op 28 juni 1938 is in Frankrijk een specifieke Appartementenwet vastge-
steld waarmee artikel 664 Code Civil werd afgeschaft. Deze wet koppelde de 
horizontale eigendom van een etagewoning aan de mede-eigendom van de ge-
meenschappelijk gedeelten, omdat de gemeenschappelijke gedeelten zoals trap-
penhuizen en gangen steeds omvangrijker waren geworden. Voor het beheer van 
de gemeenschappelijke gedeelten vormden de mede-eigenaren van rechtswege 
een bijzondere vereniging, syndicat genaamd.  

De wet van 1938 is op haar beurt vervangen door de wet van 10 juli 1965 
en het uitvoeringsbesluit van 1967. De hoofdbeginselen van de wet van 1938 
zijn hierin gehandhaafd, maar de wet is aanzienlijk uitvoeriger en laat veel min-
der vrijheid aan de eigenaren. De wet geeft een speciale regeling voor zoge-
naamde ensembles immobiliers. Dit zijn voornamelijk op zichzelf staande wo-
ningen, waarbij gemeenschappelijke terreinen of diensten behoren. Ook is de be-
sluitvorming in het syndicat vereenvoudigd. De wet is sindsdien om de haver-
klap aangepast, het meest recent op 28 april 2012. De hoofdlijnen van het Franse 
appartementsrecht volgen echter nog steeds de wet van 1965.2  
 
3.2.2. Aard en inhoud van het appartementseigendom  
 
De Franse wetgever koos voor het dualistische stelsel. Kenmerk van het dualisti-
sche stelsel is dat een appartementseigenaar twee rechten verkrijgt. In Frankrijk 
houdt dit als hoofdzaak het recht op eigendom van een privé-gedeelte in waar-
aan onlosmakelijk als bijzaak een recht van mede-eigendom van de voor ge-
meenschappelijk gebruik bestemde zaken is verbonden. Op deze manier komt 
het Franse stelsel tegemoet aan de behoefte aan persoonlijke eigendom van een 
fysiek afgescheiden gedeelte van een gebouw.3 Ter verwoording van het dualis-
tisch recht op een appartement wordt het woord lot gehanteerd, vrij vertaald ‘ka-
vel’ of ‘eenheid’. Een lot is in zijn gehele samenstelling voor vervreemding en 
bezwaring vatbaar.4  

Het recht van mede-eigendom heeft dus alleen betrekking op de gemeen-
schappelijke gedeelten. In beginsel is het aandeel in de gemeenschappelijke ge-
deelten evenredig aan de relatieve waarde van het privé-gedeelte. Die waarde 
wordt berekend op basis van de oppervlakte, de situatie en de consistentie van 
het privé-gedeelte. Het gewicht van het stemrecht in het syndicat en het aandeel 
in de gemeenschappelijke kosten is hier meestal tevens op gebaseerd. Interessant 
is de mogelijkheid aan bepaalde mede-eigenaren een exclusief gebruiksrecht op 
de gemeenschappelijke gedeelten toe te kennen, bijvoorbeeld op een tuin, een 

                                                        
1 Van der Merwe 1994, p. 5-6. 
2 Loi nº 65-557 du 10 juillet 1965. Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 

386. 
3 Timmermans 2010a, p. 28-31. 
4 Timmermans 2003a, p. 501-502. 
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parkeerterrein of een zolder. Dit gebruiksrecht heeft zakelijke werking, maar het 
gemeenschappelijk gedeelte blijft gemeenschappelijke eigendom.5  

De Franse appartementenwet is van toepassing op tout immeuble bati ou 
groupe d’immeubles batis, flatgebouwen en groepen van flatgebouwen. Het ge-
bouw hoeft niet uit verdiepingen te bestaan, maar mag ook horizontaal aaneen-
geschakeld zijn. Ook ondersplitsing van een appartement is in beginsel moge-
lijk.6 Deeltijdgebruik van appartementen is slechts mogelijk door middel van 
een persoonlijk recht. De juridische eigendom van het complex staat dan te 
naam van een vennootschap, terwijl personen die een deeltijdgebruik wensen te 
kopen vennoot worden in die vennootschap. Op grond van hun aandeelhouder-
schap kunnen zij gedurende een bepaalde periode van het jaar exclusief gebruik 
maken van een bepaald gedeelte van het gebouw alsmede profiteren van de ge-
meenschappelijke voorzieningen van het complex.7  

Splitsing van alleen grond is niet mogelijk. In het Franse appartementsrecht 
blijven gebouwen tijdens de bouwperiode daarom buiten het toepassingsgebied 
van de Appartementenwet. Dit heeft als consequentie dat de bouwer voor de 
voltooiing van het gebouw geen periodieke bijdragen aan de aspirant mede-eige-
naren kan vragen. In de praktijk richten personen die een appartementsgebouw 
tot stand willen brengen daarom vaak een maatschappij op die de bouw regelt en 
die opgeheven wordt zodra het gebouw tot stand is gekomen.8 
 
3.2.3. Splitsingsakten 
 
In Frankrijk zijn voor een splitsing in appartementsrechten formeel twee notarië-
le akten vereist. De eerste is een état descriptief de division oftewel de beschrij-
ving van hetgeen bouwkundig in de splitsing is betrokken. Deze dient in de 
vorm van een notariële akte te worden opgesteld en te worden ingeschreven in 
de openbare registers. Het is een technisch document waarin het gebouw en haar 
delen worden bepaald, gelokaliseerd en geïdentificeerd. Voor zover een gedeelte 
in de akte niet tot privé-eigendom wordt bestemd is het gemeenschappelijk. Ter 
verduidelijking bevat de wet een uitdrukkelijke omschrijving van de gemeen-
schappelijke gedeelten.9 

                                                        
5 Timmermans 2003a, p. 508; Mertens 1989, p. 261-263; Salugen 2011, p. 873.  
6 Mertens 1989, p. 263-264 en p. 273-274. 
7 Timmermans 2003a, p. 507. 
8  Hof Aix-en-Provence 27 mei 1999, Recueil Dalloz 1999, Somm. Comm. P. 311; Mertens 

1989, p. 264-265.  
9 Deze luidt: ‘Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage 

ou à l’utilité de tous les coproriétaires ou de plussiers d’entre eux. Dans le silence ou la 
contradiction des tires, sont réputés parties communes: le sol, les cours, les parcs et jar-
dins, les voies d’acès; le gros oevre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, 
y compris les parties de canalisation y afférentes qui traversent des locaux privatifs; les 
coffres, gaines et têtes de cheminées; les locaux des services communs; les passages et 
corridors’.  
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De tweede notariële akte is het règlement de copropriété welke de rechtsbetrek-
kingen tussen de eigenaren regelt. Artikel 1 tot en met 5 Décret 1967 schrijft een 
aantal verplichte bepalingen voor. Het reglement mag geen beperkingen op de 
rechten van de appartementseigenaars aanbrengen buiten de beperkingen die 
worden gerechtvaardigd door de bestemming van het gebouw zoals deze uit het 
reglement, uit de eigenschappen van het gebouw en uit de ligging van het ge-
bouw voortvloeien. Beperkingen op de vrije overdraagbaarheid zijn ook niet in 
alle gevallen mogelijk.10 Het reglement bevat regelend recht, maar kan aan der-
den worden tegengeworpen indien het is gepubliceerd in de openbare registers 
(fichier immobilier).11  

Het is gebruikelijk beide documenten in één authentieke akte te verwerken. 
Afwijking van de wettelijke voorschriften is alleen mogelijk voor zover de wet 
dat zelf bepaalt. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van een model-regle-
ment zoals dat van Aeby. Het huishoudelijk reglement, règlement intérieur, heeft 
slechts marginale betekenis en bevat voornamelijk woon- en leefregels.12  
 
3.2.4. Syndicat 
 
Voor zowel het beheer als de beschikking van de gemeenschappelijke gedeelten 
vormen de mede-eigenaren van rechtswege het syndicat. Het syndicat kan als 
rechtspersoon in en buiten rechte optreden namens de eigenaren met betrekking 
tot de gehele gemeenschap.13 Belangrijke consequentie van dit systeem is dat de 
goederenrechtelijke rechtspositie van de mede-eigenaren naar de achtergrond 
verdwijnt, terwijl flexibele besluitvorming voor de gehele gemeenschap wordt 
mogelijk gemaakt. De mogelijkheid met medewerking van de meerderheid van 
de mede-eigenaren over de gemeenschappelijke eigendom te beslissen, vindt 
zijn rechtvaardiging in het feit dat het syndicat geen bevoegdheid heeft met be-
trekking tot het privé-eigendom.  
 
Vergadering 
Iedere mede-eigenaar is van rechtswege lid van het syndicat en heeft als zodanig 
toegang tot alle vergaderingen. De vergadering, assemblée générale, heeft ex-
clusief zeggenschap op alle terreinen die de gemeenschap betreffen. Zij komt 
minimaal één keer per jaar bijeen onder de verplichte leiding van een voorzitter. 
De voorzitter van de vergadering vormt samen met de secretaris en twee notulis-
ten het bestuur. Bijeenroeping van de vergadering vindt plaats door de zoge-
naamde syndic, het uitvoerend orgaan van het syndicat dat hierna nader wordt 
besproken. Ook kan op verzoek van een of meer appartementseigenaars die ten 
minste een vierde van de stemmen vertegenwoordigen de vergadering bijeen 
worden geroepen.  
                                                        
10 Roux 2007, p. 12. 
11 Akkermans 2008, p. 104. 
12 Timmermans 2003b, p. 525-526. 
13 Mertens 1989, p. 266-267. 
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Ter voorkoming van misbruik van meerderheidsmacht wordt als een apparte-
mentseigenaar meer dan de helft van de stemmen bezit zijn stemmenaantal gere-
duceerd tot de som van het aantal stemmen van de overige mede-eigenaren.14 
Bovendien mag een derde niet meer dan drie stemvolmachten ontvangen, tenzij 
het aantal stemmen niet groter is dan vijf procent van het totaal aantal stemmen 
of indien hij als vertegenwoordiger optreedt van eigenaren die lid zijn van een 
ondergeschikte vereniging.15 

Besluiten van de vergadering moeten worden neergelegd in een procès ver-
bal. Wanneer het procès verbal behoorlijk is opgesteld en ondertekend door de 
voorzitter, de secretaris en de leden van het bureau van de algemene vergadering 
heeft een besluit bindende kracht. De namen van tegenstanders en afwezigen 
moeten in het procès verbal worden vermeld. Dit is van belang, omdat mede-
eigenaren die tegen het uitvoeren van werkzaamheden hebben gestemd mogen 
verlangen dat zij hun bijdrage in de kosten gedurende tien jaar afbetalen.16 Het 
nemen van besluiten buiten vergadering is niet mogelijk.17  
 
Besluitvorming 
In het syndicat geldt als hoofdregel dat met meerderheid van stemmen van de ter 
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde appartementseigenaars kan wor-
den beslist. Dit geldt in ieder geval voor de onderwerpen neergelegd in artikel 
25 van de wet van 1965. De wet geeft daarnaast een aantal uitzonderingen.  

Een twee derde meerderheid is noodzakelijk voor de vaststelling of wijzi-
ging van het reglement met betrekking tot het gebruik, genot en beheer van de 
gemeenschappelijke gedeelten. Dit geldt ook voor het aanbrengen van verbete-
ringen aan het onroerend goed, verandering van bepaalde bestaande uitrustingen 
van het gebouw, toevoeging van nieuwe gemeenschappelijke gedeelten en de 
verandering en verzorging van de inrichting van ruimten die tot gemeenschappe-
lijk gebruik bestemd zijn. Bovendien kan de vergadering bij eenzelfde meerder-
heid over de verdeling van de kosten van uitvoering van dergelijke besluiten en 
over de verdeling van de kosten voor onderhoud, gebruik en vervanging van de 
toegevoegde gedeelten of aangebrachte verbeteringen besluiten. Daarnaast moe-
ten besluiten tot werkzaamheden ter bevordering van de veiligheid van personen 
en goederen of met betrekking tot de toegang tot het gebouw met een twee derde 
meerderheid worden genomen. Dit laatste geldt ook indien dit ten koste gaat van 
de bestemming of het genot van de privé-gedeelten ondanks dat het syndicat in 
beginsel geen bevoegdheid heeft ten aanzien van het privé-gedeelte. 

Unanimiteit van stemmen is vereist voor besluiten die leiden tot vervreem-
ding van gemeenschappelijke gedeelten waarvan het behoud noodzakelijk is 

                                                        
14 Mertens 1989, p. 269. 
15 Mertens 1989, p. 270. 
16 Mertens 1989, p. 285. 
17 Timmermans 2003b, p. 528. 
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voor de bestemming van het onroerend goed. Ook kan de verdeling van de kos-
ten slechts unaniem worden gewijzigd.18 
 
Syndic 
Het uitvoerende orgaan van het syndicat is de syndic.19 Dit is de persoon die het 
dagelijks bestuur van de rechtspersoon op zich neemt. In principe wordt hij be-
noemd door de vergadering. Wanneer dit niet het geval is, kan hij op verzoek 
van een mede-eigenaar worden benoemd door de burgerlijke rechter in eerste 
aanleg, het Tribunal de Grande Instance. Veelal oefent de syndic zijn taken be-
roepsmatig uit, maar één van de eigenaren mag de functie ook op zich nemen.  

De wet geeft de syndic een aantal specifieke taken. Zo moet de syndic de 
vergadering bijeenroepen en zorg dragen voor de naleving van het reglement en 
de besluiten. Ook moet hij het onroerend goed beheren, in stand houden en ver-
zekeren. Bovendien mag hij het syndicat vertegenwoordigen bij civiele rechts-
handelingen, mits de vergadering een specifieke machtiging heeft afgegeven. 
Daarnaast heeft de syndic meer administratieve taken. Bijvoorbeeld het opstellen 
van de jaarlijkse begroting, het bijhouden van de boekhouding en het maken van 
een overzicht van de staat van onderhoud waarin het gesplitste gebouw zich be-
vindt. Dit laatste zogenaamde carnet d’entretien kan door een potentiële koper 
worden opgevraagd. 

Indien de syndic zijn taken niet goed uitvoert, kan het Tribunal de Grande 
Instance een syndic-ad interim benoemen. Ook kan de vergadering met absolute 
meerderheid van stemmen in een dergelijk geval de syndic ontslaan. Alleen 
wanneer de syndic in het reglement is aangewezen moet voor ontslag een ge-
wichtige reden aanwezig zijn. Voor het gevoerde beheer is de syndic persoonlijk 
aansprakelijk.20 
 
Conseil syndical 
Naast de vergadering, het bestuur en de syndic functioneert het conseil syndical. 
De vergadering benoemt deze raad uit de mede-eigenaren, hun echtgenoten, 
wettelijke vertegenwoordigers of associés. De raad heeft zowel adviserende als 
controlerende bevoegdheden. Een specifieke bevoegdheid betreft de mogelijk-
heid het Tribunal de Grande Instance te verzoeken een vergadering bijeen te 
roepen. De raad vertegenwoordigt de belangen van de algemene vergadering en 
is in de praktijk het aanspreekpunt voor de syndic. Het conseil syndical functio-
neert daarom als het ware als een intermediair tussen de vergadering en de syn-
dic.21 
 
 

                                                        
18 Mertens 1989, p. 271 en p. 274. Artikel 25 en artikel 26 Wet van 1965.  
19 Rigneron 2009. 
20 Mertens 1989, p. 267-269. 
21 Timmermans 2003b, p. 528. 
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Betalingsverplichtingen bijdragen 
Financiële zorgen in verband met het onderhoud van het gebouw zijn in het 
Franse appartementsrecht geen onbekend verschijnsel. De vereniging beschikt 
tot zekerheid van de betaling van de bijdragen over een hypothèque légale, een 
voorrecht op ieder privé-gedeelte. Ook staat de wet sinds enkele jaren de gerech-
telijke invordering van voorschotbijdragen via de rechter in kort geding toe.22 

Interessant is de mogelijkheid op verzoek van vijftien procent van de stem-
men in de vergadering, de Procureur de la République of de syndic door het Tri-
bunal de Grande Instance een administrateur provisoire (bewindvoerder) aan te 
stellen ter voorkoming van bovenmatige schulden. Voor toewijzing van een ver-
zoek is vereist dat er financiële problemen zijn, waarbij te denken valt aan het 
niet langer nakomen van bijdrageverplichtingen voor nutsvoorzieningen, of aan 
een situatie waarin het onmogelijk is geld bijeen te brengen om het gebouw te 
onderhouden. De administrateur kan vervolgens met strakke hand over de hoof-
den van de appartementseigenaars heen het beheer van het gebouw op zich ne-
men. De rechter bepaalt de omvang van de bevoegdheden van de administra-
teur. Er zijn zeer ingrijpende bevoegdheden toegestaan zoals het opschorten van 
alle bestaande verplichtingen tot nakoming voor een termijn van zes maanden. 
Als bevoegdheid van de administrateur is het verwerven of vervreemden van 
onderdelen van de mede-eigendom of het wijzigen van het reglement niet moge-
lijk.23  
 
3.2.5. Beroepsmogelijkheden 
 
De wet voorziet in verschillende beroepsmogelijkheden bij het Tribunal de 
Grande Instance, de burgerlijke rechter, van de plaats van de ligging van het ge-
bouw. Net als in Nederland is het mogelijk binnen een korte termijn de rechter 
te verzoeken een besluit te vernietigen. De rechter hoeft zich hierbij niet terug-
houdend op te stellen.24  

Een bijzondere beroepsmogelijkheid bestaat met betrekking tot de kosten-
bijdrageplicht. Een appartementseigenaar kan binnen vijf jaar na publicatie in de 
openbare registers de kostenbijdrageplicht door de rechter doen wijzigen. Een 
vordering tot wijziging is bijvoorbeeld mogelijk indien aan de mede-eigenaar 
een kostenbijdrageplicht is opgelegd die meer dan een vierde hoger is dan het 
aandeel in de kosten dat hij conform de akte zou moeten bijdragen.25  
 
3.2.6. De rol van de notaris 
 
De notaris gebruikt voor het opstellen van het règlement de copropriété vaak 
standaardmodellen, die hij op een aantal punten aanpast aan het gebouw en de 
                                                        
22 Timmermans 2003b, p. 529. 
23 Timmermans 2003b, p. 529. 
24 Mertens 1989, p. 272; Timmermans 2010a, p. 583. 
25 Timmermans 2003a; Mertens 1989, p. 274. 
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wensen van partijen. Er gaan echter stemmen op om meer te streven naar maat-
werk.26  

Daarnaast heeft de notaris een rol bij de overdracht van een lot. De koop-
overeenkomst kan, maar hoeft niet te worden vastgesteld door een notaris.27 In 
de koopovereenkomst moet de oppervlakte van de privé-gedeelten worden opge-
nomen. Bij gebreke hiervan kan de koopovereenkomst binnen een maand wor-
den ontbonden. Daarnaast is er weinig plaats voor bescherming van de koper te-
gen onredelijke overeenkomsten. De notaris is wel verplicht een technisch 
bouwkundig rapport over te leggen indien een gebouw ouder is dan vijftien jaar. 

De verkoper moet bij de overdracht een certificaat overleggen dat hij geen 
schulden heeft aan het syndicat. Zonder certificaat kan de overdracht gewoon 
plaatsvinden, maar moet op aanvraag van de koper wel een bericht worden ge-
stuurd aan de syndic. Binnen acht dagen na ontvangst van dat bericht kan de 
syndic bezwaar maken tegen betaling van de koopsom om betaling van schulden 
van de vervreemder te verkrijgen. Dit geldt echter niet bij openbare verkoop.28  
 
3.2.7. Groep van gebouwen 
 
In Frankrijk bestaat ter zake van een groep van gebouwen keuze tussen diverse 
regimes. Onderscheid moet worden gemaakt tussen onroerende complexen, en-
sembles immobiliers, en samenhangende flatgebouwen, groupe d’immeubles. 
Voor de samenhangende flatgebouwen is de Appartementenwet dwingendrech-
telijk van toepassing, voor de onroerende complexen slechts facultatief en mag 
men gebruik maken van een meer eenvoudige regeling. De rechtspraktijk wor-
stelt evenwel met de vraag op welke wijze de onroerende complexen van de sa-
menhangende flatgebouwen zijn te onderscheiden.  

De onroerende complexen zijn in feite horizontaal uitgesmeerde com-
plexen, zoals bungalows in een recreatiepark en clusterwoningen met bijbeho-
rende terreinen. Zij hebben drie gemeenschappelijke kenmerken. Ten eerste zijn 
de zakelijke rechten op de grond homogeen. Ten tweede is er ten minste één ge-
meenschappelijk belang aanwezig in de vorm van bijvoorbeeld een terrein, nuts-
voorziening of dienst. Ten derde bestaat er een bijzondere beheersstructuur, die 
moet blijken uit een overeenkomst tussen de betrokken partijen.29  

Voor groupe d’immeubles geldt dat de appartementseigenaars die samen al-
le aandelen in een of meer gebouwen hebben bij meerderheid van stemmen kun-
nen besluiten dat een ondergeschikte vereniging per afzonderlijk gebouw wordt 
opgericht. Deze ondergeschikte vereniging, syndicat secondaire, heeft rechtsper-
soonlijkheid en eigen bevoegdheden van administratie en beheer. Iedere mede-
eigenaar is door middel van zijn syndic in het overkoepelend orgaan, association 
syndicale, vertegenwoordigd. Een andere mogelijkheid is dat de mede-eigenaren 
                                                        
26 Roux 2007, p. 8. 
27 Kuhlmann 1993. 
28 Mertens 1989, p. 275. 
29  Timmermans 2003a, p. 504-505. 
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van een gebouw unaniem verlangen dat de mede-eigendom van hun gebouw 
wordt losgekoppeld. Hiervoor is een meerderheidsbesluit in de algemene verga-
dering van het gehele appartementencomplex vereist.30  
 
 
3.3. België 
 
In het Belgische recht vervult de vereniging van mede-eigenaren een vergelijk-
bare functie als de VvE in Nederland. Alle mede-eigenaren nemen plaats in de 
vergadering en de syndicus neemt het dagelijks bestuur van de vereniging van 
mede-eigenaren op zich. De raad van mede-eigendom oefent controle uit op de 
syndicus.  
 
3.3.1. Geschiedenis 
 
België kwam op 8 juli 1924 met een specifieke wettelijke regeling met betrek-
king tot de eigendom van etagewoningen. De nieuwe regeling bevatte slechts 
één bepaling, artikel 577bis Belgisch Burgerlijk Wetboek. Verder werd de invul-
ling van het appartementsrecht overgelaten aan het notariaat. Datzelfde notariaat 
drong naar aanleiding van een sterke stijging van het aantal appartementsrechte-
lijke geschillen aan op een nieuwe en meer gedetailleerde regeling. Dit heeft ge-
leid tot de wet van 30 juni 1994. Een belangrijke wijziging betrof de rechtsper-
soonlijkheid van de gemeenschap van eigenaren in de vorm van een vereniging 
van mede-eigenaren.31 De recentste wijziging dateert van 2 juni 2010. Zuinig-
heid, solidariteit en transparantie lagen aan de nieuwe wet ten grondslag.32 
Meest in het oog springt de introductie van de mogelijkheid deelverenigingen op 
te richten binnen een overkoepelende vereniging van mede-eigenaren. Daarnaast 
is het evenwicht tussen de bestuurder en de vergadering van mede-eigenaren 
verschoven in de richting van de laatste. Ook is op grond van nieuwe wettelijke 
verplichtingen het reglement veel dwingender geworden. Kenmerkend is dat er 
meer plaats is voor corporate governance en best practice oplossingen.33 De 
huidige regeling is terug te vinden in artikel 577 Belgisch BW. 
 
3.3.2. Aard en inhoud van het appartementseigendom 
 
In België is gekozen voor handhaving van het Franse dualistische stelsel.34 Op 
grond van het Belgisch Burgerlijk Wetboek is onder een appartementsrecht, een 

                                                        
30 Mertens 1989, p. 271. 
31 Timmermans 1995 en Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 369. 
32  Timmermans 2010b en Sagaert 2010 concluderen dat de wetgever in deze opzet is ge-

slaagd.  
33 Sagaert 2010.  
34 Aldridge en Van Velten beargumenteren dat het nieuwe Belgische systeem een mix van 

dualisme en monisme is. Mertens, Venemans & Verdoes Kleijn 1997, p. 231-232. 
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kavel, een eigendomsrecht van een privé-gedeelte te verstaan waaraan onlosma-
kelijk als bijzaak een recht van mede-eigendom van de voor gemeenschappelijk 
gebruik bestemde zaken is verbonden. Een mede-eigenaar heeft recht op het ge-
bruik en het genot van de gemeenschappelijke zaak, in overeenstemming met 
haar bestemming en in zoverre dat met het recht van zijn deelgenoten verenig-
baar is.  

De berekening van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten en za-
ken vindt plaats op grondslag van de netto-vloeroppervlakte, de bestemming of 
de ligging van het privé-gedeelte. Ook is een met redenen omkleed verslag ver-
plicht waaruit blijkt op welke grondslag de berekening van de aandelen is geba-
seerd. Een dergelijk verslag kan worden opgesteld door een brede waaier van 
deskundigen, zoals een architect, een landmeter, een notaris of een vastgoedma-
kelaar.35  

Appartementseigendom staat open voor zowel bouwwerken met een verti-
cale as als met een horizontale verdeling. Ook de bestemming is irrelevant. 
Splitsing van alleen grond is in België niet mogelijk. Splitsing van een toekom-
stig gebouw wel. Door de vage en ruime omschrijving van appartementseigen-
dom kan deeltijdgebruik in de vorm van een appartementsrecht worden gegoten. 
In de splitsingsakte zijn dan niet alleen de privé-gedeelten van het complex in de 
ruimte individueel bepaald, maar ook in de tijd opgedeeld, zodat iedere apparte-
mentseigenaar gedurende een elk jaar terugkerend tijdvak als enige het genot 
van een welbepaalde flat heeft.36 
 
3.3.3. Statuten 
 
De stichter van een appartementencomplex is verplicht een basisakte en een reg-
lement van mede-eigendom op te stellen, welke één splitsingsakte vormen en 
statuten worden genoemd. De statuten moeten de vorm van een notariële akte 
aannemen. Een klassiek twistpunt betreft de werking van de statuten ten opzich-
te van derden. Volgens sommigen hebben alle bepalingen uit de statuten zakelij-
ke werking, terwijl anderen een aantal verplichtingen slechts als persoonlijk 
werkende verplichtingen zien. De wet van 2010 heeft een systeem van kennisge-
vingen toegevoegd om problemen in verband met de kenbaarheid van verplich-
tingen van de mede-eigenaren zo veel mogelijk te voorkomen.37 

De basisakte moet een beschrijving bevatten van het onroerend goed in zijn 
geheel, van de privé- en de gemeenschappelijke gedeelten afzonderlijk en de be-
paling van het aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten dat aan ieder priva-
tief deel is verbonden. Het privé-gedeelte moet kunnen worden bestemd tot ex-
clusief gebruik, daarom moet het gaan om een ruimte die blijkens haar inrichting 
bestemd is om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Hulpmiddel is of het 
privé-gedeelte duurzaam kan worden afgescheiden of duurzaam kan worden ge-
                                                        
35 Timmermans 2010b, p. 438. 
36 Timmermans 2003a, p. 503-507. 
37 Sagaert & Verbeke 2010, p. 21-23. 
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markeerd.38 Bij twijfel worden de gedeelten van gebouwen of gronden geacht 
gemeenschappelijk te zijn.39 De mogelijkheid bestaat een exclusief gebruiks-
recht te vestigen op een gemeenschappelijk gedeelte. Een dergelijke exclusief 
gebruiksrecht moet in het splitsingsreglement zijn opgenomen en heeft daarmee 
zakenrechtelijke werking. Het is geen privé-eigendom en geeft daarom geen 
aanleiding tot het toekennen van aandelen in de gemeenschap. Bovendien geeft 
het niet de bevoegdheid op gemeenschappelijke gedeelten te bouwen of enig 
bouwwerk op te richten.40  

Kenmerkend voor de Belgische basisakte is dat de complexaanduiding en 
de appartementenindex niet volgens nauwkeurige regels in kadasterwetten wor-
den bepaald. In de praktijk levert dit manco een grote variabiliteit in splitsings-
beschrijvingen op al naar gelang de notaris die de akte opstelt.41 

Het reglement van mede-eigendom moet kortweg bevatten een beschrijving 
van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar; de criteria en de bereke-
ningswijze van de verdeling van de lasten; de werkwijze van de algemene verga-
dering en de bevoegdheid van de syndicus. Daaraan is in 2010 de bepaling toe-
gevoegd een jaarlijkse periode van vijftien dagen vast te stellen waarbinnen de 
gewone algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaren plaats-
vindt. Een vaste statutaire vergaderdag achtte de wetgever niet haalbaar.42  

Bij het opstellen van het reglement moet rekening worden gehouden met de 
grondrechten van de eigenaren. Vervreemdingsbeperkingen zijn daarom volgens 
de meeste schrijvers niet mogelijk.43 Het gebruik van het appartement kan wel 
worden beperkt in het kader van het behoud van het eigen karakter van het ge-
bouw en de bescherming van de goede zeden, de veiligheid en de interne rust.44 
Daarnaast kan een huishoudelijk reglement, reglement van orde, met woon- en 
leefregels worden vastgesteld. De rol van het reglement van orde is meestal vrij 
groot.45  

In de statuten mag geen arbitragebeding worden opgenomen. Tijdens de 
parlementaire behandeling van de wetswijziging in 2010 is niet de discussie naar 
de geldigheid, maar wel die naar de wenselijkheid van een beding om geschillen 
aan één of meer arbiters op te dragen gevoerd. Een arbitragebeding werd niet 
wenselijk geacht, omdat de vrederechter de spilfiguur in het appartementsrecht 
behoort te zijn. Aan deze rechter wordt een grote deskundigheid toegedicht en 
hij kan binnen een voldoende strakke timing een geschil beslechten.46 
 
                                                        
38 Timmermans 2010a, p. 75-76. 
39 Timmermans 2003b, p. 526.  
40 Timmermans 2010a, p. 81-84. 
41 Timmermans 2003b, p. 526. 
42 Verslag Vanderberghe, Gedr. St. Senaat 2009-0, 4 mei 2010, nr. 4-1409/10, p. 37, al. 2. 
43 Mertens 1989, p. 205-216. Overigens kan een huurder wel het appartement uit worden 

gezet. 
44 Mertens 1989, p. 204 e.v. 
45 Timmermans 2003b, p. 525-526. Zie ook Vanderberghe 1997, p. 152-165. 
46 Sagaert 2010, p. 183. 



HOOFDSTUK 3 

64 
 

3.3.4. Vereniging van mede-eigenaren 
 
Wanneer de statuten zijn ingeschreven op het hypotheekkantoor, ontstaat van 
rechtswege de vereniging van mede-eigenaren. De vereniging van mede-eigena-
ren brengt rechtspersoonlijkheid mee voor de gemeenschap. Het doel van de 
vereniging van mede-eigenaren bestaat uitsluitend uit het behoud en beheer van 
het gebouw.47 Voordeel van deze constructie is dat voor de gehele gemeenschap 
zowel de verhouding tussen de deelgenoten onderling als de betrekkingen van 
de groep van mede-eigenaren met derden wordt vereenvoudigd.48 Dit is moge-
lijk, omdat de bevoegdheid van de vereniging slechts de gemeenschappelijke 
goederen betreft. Het privé-eigendom blijft in beginsel onaangetast.  

Elke rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, dus ook de vereniging 
van mede-eigenaren, is verplicht zich in te schrijven in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen.49 Sinds 2010 moet elke vereniging op alle uitgaande documen-
ten het ondernemingsnummer vermelden. Het vermogen van de vereniging be-
staat uit werkkapitaal, reservekapitaal en bepaalde roerende goederen. De ver-
eniging kan geen eigenaar worden van een onroerend goed in het gebouw.50 

Het dualistische stelsel staat er aan in de weg dat de vereniging bevoegd is 
de privé-gedeelten te beheren. Niettemin laat een gebouw zich op bouwtech-
nisch vlak vaak niet eenvoudig opdelen in privé- en gemeenschappelijke gedeel-
ten, waardoor werken aan privé-gedeelten soms noodzakelijk zijn om schade 
aan gemeenschappelijke gedeelten te voorkomen of te beperken. Ter oplossing 
van dit probleem laat de wet van 2010 toe dat de algemene vergadering met een 
drie vierde meerderheid kan beslissen om onderhoud aan bepaalde privé-gedeel-
ten uit te voeren. Een bijzondere motivering moet verwijzen naar een economi-
sche of technische reden tegen de achtergrond van de benodigde mate van soli-
dariteit in het appartementencomplex. Als voorbeeld van een technische reden 
noemt Sagaert onderhoud dat nodig is om schade aan gemeenschappelijke delen 
te voorkomen of te beperken. Een economische reden zou kunnen bestaan als de 
collectieve uitvoering van onderhoud aan privé-gedeelten aanzienlijk voordeli-
ger is dan de afzonderlijke uitvoering van het onderhoud. Een restrictieve toe-
passing van deze bevoegdheid, met bijzondere aandacht voor misbruik van 
meerderheidsmacht is op zijn plaats.51 
 
 
 
                                                        
47 Timmermans 1995, p. 163. 
48 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 369; zie ook Timmermans 1995. 
49 De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een gegevensbank aangemaakt en in 

beheer van de FOD Economie waarin de identificatiegegevens van ondernemingen zijn 
samengebracht. De KBO past in het streven van de Belgische overheid om de admini-
stratieve procedures voor ondernemingen te vereenvoudigen en tevens een efficiëntere 
organisatie te verkrijgen van de overheidsdiensten.  

50 Timmermans 1995, p. 163-164. 
51 Sagaert 2010, p. 185. 
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Vergadering 
De algemene vergadering is het scharnierpunt van elke vereniging van mede-
eigenaren. Zonder vergadering is er geen overleg en zonder overleg geen be-
sluitvorming. Bovendien hebben de mede-eigenaren via de vergadering een mo-
gelijkheid na te gaan hoe de syndicus functioneert.52 

De vergadering komt minimaal één keer per jaar in een afgebakende perio-
de van vijftien dagen bijeen. Daarnaast kan de syndicus bijzondere vergaderin-
gen uitschrijven. Op verzoek van een aantal mede-eigenaren dat een vijfde of 
meer van de aandelen vertegenwoordigt is de syndicus verplicht binnen dertig 
dagen een vergadering bijeen te roepen. Aan de inhoud van de agenda wordt in 
de wet van 2010 veel waarde gehecht, terwijl daar in de praktijk vaak onzorg-
vuldig mee wordt omgegaan. Niet alleen de syndicus, maar ook de mede-eigena-
ren, raad van mede-eigendom of de deelvereniging zonder rechtspersoonlijkheid 
kan de inhoud van de agenda bepalen.53  

De algemene vergadering beraadslaagt rechtsgeldig wanneer aan het begin 
van de algemene vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaren aanwe-
zig of vertegenwoordigd zijn en voor zover zij ten minste de helft van de aande-
len in de gemeenschappelijke delen bezitten. Niettemin vergadert de algemene 
vergadering ook rechtsgeldig als de mede-eigenaren die aanwezig of vertegen-
woordigd zijn aan het begin van de algemene vergadering meer dan drie vierde 
van de aandelen van de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen, maar met 
minder dan de helft zijn. Het aanwezigheidsquorum wordt uitsluitend beoor-
deeld aan het begin van de algemene vergadering om misbruik ten gevolge van 
vroegtijdig vertrek uit de algemene vergadering zoveel mogelijk te voorkomen.  

Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen in de vergadering, 
dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen. Niemand 
kan aan de stemming deelnemen voor een groter aantal stemmen dan het totaal 
aantal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde 
mede-eigenaren beschikken.54 Iedere mede-eigenaar is niet alleen bevoegd in 
persoon aan de algemene vergadering deel te nemen, maar mag zich ook tijdens 
de vergadering laten vertegenwoordigen. Via deze weg is het mogelijk dat een 
persoonlijk of zakelijke gerechtigde op het eigendomsrecht stemrecht verkrijgt. 
In andere gevallen moet een persoonlijk of zakelijk gerechtigde in ieder geval in 
staat worden gesteld opmerkingen in de vergadering te maken. Om die reden is 
de mede-eigenaar in ieder geval verplicht de identiteit van een persoonlijk ge-
rechtigde bekend te maken.  

Wanneer veel eigenaren zich laten vertegenwoordigen ligt het gevaar op de 
loer dat een selecte groep mede-eigenaren volmachten verzamelt en aldus het 
democratisch besluitvormingsproces uitholt. In de nieuwe wet zijn drie maatre-
gelen opgenomen om dit proces tegen te gaan. Ten eerste is het gebruik van 

                                                        
52 Sagaert & Verbeke 2010, p. 27. 
53 Sagaert 2010, p. 184. 
54 Timmermans 2003b, p. 528. 
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blanco volmachten verboden. De volmacht moet op naam worden verleend, 
waarbij de syndicus niet als gevolmachtigde mag optreden. Ten tweede moet de 
reikwijdte van de volmacht worden bepaald waarbij onderscheid kan worden ge-
maakt tussen een mandaat in algemene bewoordingen, waarbij de gevolmachtig-
de geen instructies ontvangt en een imperatief mandaat, waarbij wordt geïnstru-
eerd op welke wijze de gevolmachtigde aan de stemming zal deelnemen. De 
volmacht geldt alleen voor één algemene vergadering, tenzij gebruik wordt ge-
maakt van een notariële volmacht. Tot slot mag niemand meer dan drie vol-
machten aanvaarden, tenzij het totaal aantal stemmen niet meer dan tien procent 
bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de mede-
eigendom. Hiermee wordt vermeden dat bij grote complexen de algemene ver-
gadering wegens het niet bereiken van het aanwezigheidsquorum moet worden 
afgelast. Zo worden bijkomende kosten voor een tweede algemene vergadering 
bespaard.55 

De macht van de syndicus wordt beperkt door de verplichting een mede-
eigenaar als voorzitter te benoemen. De voorzitter van de algemene vergadering 
leidt de algemene vergadering. De secretaris is de persoon die de pen of de pc 
hanteert en verslag doet van de vergaderingen. Niets staat er aan in de weg dat 
dit de syndicus is. In de notulen moeten uitdrukkelijk de behaalde meerderheden 
en de namen van de mede-eigenaren die tegen hebben gestemd of zich hebben 
onthouden van stemming worden opgenomen, omdat het alleen voor mede-eige-
naren met een oppositioneel belang mogelijk is de besluiten van de algemene 
vergadering aan te vechten. De betrouwbaarheid van de inhoud van de notulen 
kan worden vergroot door de notulen in onmiddellijke aansluiting op de verga-
dering vast te stellen en direct te laten ondertekenen door de nog aanwezige me-
de-eigenaren.56 
 
Besluitvorming 
Aanvankelijk moesten de besluiten in beginsel met unanimiteit van stemmen 
worden genomen. Sinds 1994 staat besluitvorming met een volstrekte meerder-
heid voorop. Niettemin heeft de wetgever voor een aantal categorieën besluiten 
een strengere besluitvormingsprocedure vastgesteld. Een andersluidende regel in 
de statuten is niet geldig. Ook niet als in de statuten een strengere besluitvor-
mingsprocedure is opgenomen. De wetgever wenste het niveau van rechtsbe-
scherming zelf vast te stellen.57  

Een drie vierde meerderheid is vereist voor besluiten betreffende het onder-
houd aan gemeenschappelijke gedeelten voor zover de syndicus daar niet over 
kan beschikken. Ook is drie vierde meerderheid vereist voor een wijziging van 
de statuten voor zover zij slechts het genot, gebruik of het beheer van de ge-
meenschappelijke gedeelten betreft. Hetzelfde geldt voor de oprichting van een 

                                                        
55 Timmermans 2010a, p. 442. 
56 Timmermans 2010a, p. 443. 
57 Timmermans 2010a, p. 444. 
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raad van mede-eigendom in kleine verenigingen en de opdracht of delegatie van 
bevoegdheden aan de raad van mede-eigendom. Daarnaast moet over het vast-
stellen van het bedrag van de opdracht en het contract vanaf welke mededinging 
verplicht is met een drie vierde meerderheid worden besloten Tot slot is een drie 
vierde meerderheid vereist voor de nieuwe mogelijkheid onderhoud aan privé-
gedeelten te verrichten met een bijzondere motivering. 

Een vier vijfde meerderheid is nodig voor alle daden van beschikking, wij-
ziging van de bestemming en heropbouw bij gedeeltelijke beschadiging. Dit 
geldt ook voor andere wijzigingen van de statuten zoals de kostenverdeling. Bo-
vendien is de oprichting van een deelvereniging al dan niet met rechtspersoon-
lijkheid alleen mogelijk met vier vijfde meerderheid van de stemmen.  

Unanimiteit van stemmen wordt gevorderd voor wijziging van de verdeling 
van de aandelen in de gemeenschappelijke delen, voor de volledige heropbouw 
van het gebouw en de ontbinding van de appartementengemeenschap. De wet 
van 2010 heeft een zeer praktische uitzondering gemaakt voor zover het wijzi-
ging van de verdeling van aandelen betreft. Als die wijziging noodzakelijk 
voortvloeit uit de beslissing tot werkzaamheden, daden van verwerving of be-
schikking van gemeenschappelijke gedeelten of uit de oprichting van een deel-
vereniging dan mag de wijziging van de verdeling van de aandelen plaatsvinden 
met eenzelfde meerderheid als voor de primaire beslissing vereist is.  

Buiten vergadering mogen de leden van de vereniging van mede-eigenaren 
schriftelijk met unanimiteit van stemmen beslissingen nemen met uitzondering 
van die welke met een authentieke akte moeten worden verleden. Besluiten die 
aldus kunnen worden genomen, hebben uitsluitend betrekking op de wettelijke 
en statutaire bevoegdheden van de algemene vergadering en dus niet op wijzi-
ging van de statuten, daden van verkrijging en beschikking van onroerende goe-
deren, beslissing tot ontbinding en vereffening van de vereniging. Schriftelijke 
besluiten mogen behalve op papier ook tot stand komen met behulp van fax of e-
mailbericht.58 
 
Syndicus 
Het dagelijks bestuur neemt de syndicus op zich. Vaak wordt hiervoor een pro-
fessionele partij aangesteld waarvoor bijzondere voorschriften gelden.59 Wan-
neer de syndicus verhinderd of in gebreke is, kan de algemene vergadering of de 
rechter een voorlopig syndicus aanstellen. Het mandaat van de syndicus is ten 
hoogste drie jaar, maar kan worden verlengd door een uitdrukkelijke beslissing 
van de algemene vergadering. De syndicus mag geen rechtshandelingen verrich-
ten waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen. De band tussen de syndicus en 
de vereniging van mede-eigenaren moet verplicht worden opgenomen in een 
schriftelijke overeenkomst.60 

                                                        
58 Timmermans 2010a, p. 443. 
59 Kroniek appartementsmede-eigendom (2000-2005), p. 1610.  
60  Sagaert & Verbeke 2010, p. 69-72. 
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Uit de wet komt een aantal specifieke taken naar voren. Zo moet de syndicus de 
algemene vergadering bijeenroepen in de door het reglement van mede-eigen-
dom jaarlijks vastgestelde periode van vijftien dagen. Daarnaast moet de syndi-
cus de beslissingen van de vergadering uitvoeren, waarbij hij bevoegd is de al-
gemene vergadering te vertegenwoordigen. Hierbij kan een financiële drempel 
gelden. Verder is de syndicus verplicht bij het uitbesteden van onderhoud meer-
dere kostenramingen over te leggen en voor het sluiten van langlopende ver-
plichtingen een evaluatierapport voor te leggen. Beide maatregelen bestaan om 
er voor te zorgen dat de syndicus niet eenvoudig een contract kan sluiten met 
een bevriende contractspartij. Ook beheert de syndicus het vermogen van de ver-
eniging op een afzonderlijke rekening van de vereniging, waarbij onderscheid 
moet worden gemaakt tussen het werkkapitaal en het reservekapitaal. Bovendien 
stelt de syndicus een begroting op voor zowel gewone als buitengewone onder-
houdskosten. De syndicus zal daarom de bouwkundige staat van het gebouw met 
vaste regelmaat moeten inspecteren en opmeten.61  

Volgens de wetgever is het van groot belang dat de rechtshandelingen van 
de syndicus transparant zijn. Een nadere omschrijving van de relatie tussen de 
syndicus en de vereniging van mede-eigenaren vastgelegd in een schriftelijke 
overeenkomst kan dit bevorderen. Bovendien is om die reden het voeren van een 
boekhouding op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze door de 
syndicus verplicht. Ook moet de syndicus het de mede-eigenaren mogelijk ma-
ken documenten of gegevens over de mede-eigendom in te zien al dan niet via 
een internetsite. Bij een splitsing bestaande uit minder dan twintig kavels is eni-
ge vereenvoudiging mogelijk. Tot slot geldt na het aflopen van het mandaat de 
verplichting om binnen een termijn van dertig dagen het volledige dossier van 
het beheer van het gebouw aan de opvolger te overhandigen.62 
 
Raad van mede-eigendom 
Bij Wet van 2 juni 2010 is de raad van beheer vervangen door de raad van me-
de-eigendom. De raad van mede-eigendom kan alleen bestaan uit mede-eigena-
ren. Bij een mede-eigendom met minder dan twintig kavels is een dergelijke 
raad niet verplicht.63 

Voor de wetswijziging werd de raad van beheer vaak als het verlengstuk 
van de syndicus, of als diens hulpje of klusjesman beschouwd. Met de huidige 
regeling is beoogd de raad van mede-eigendom controle uit te laten oefenen op 
de syndicus. Daartoe kan de raad, nadat hij de syndicus op de hoogte heeft ge-
bracht, kennis nemen en een kopie maken van alle stukken of documenten die 
verband houden met het beheer of betrekking hebben op de mede-eigendom. 
Bovendien kan de algemene vergadering met een meerderheid van drie vierde 
van de stemmen een specifieke opdracht of delegatie verlenen aan de raad van 

                                                        
61 Sagaert & Verbeke 2010, p. 73-86. 
62 Timmermans 2010b, p. 444-448. 
63 Sagaert & Verbeke 2010, p. 86-87. 
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mede-eigendom voor ten hoogste één jaar. Halfjaarlijks brengt de raad van me-
de-eigendom aan de mede-eigenaren verslag uit over de uitoefening van haar 
taak.64 

Daarnaast is het verplicht een commissaris van de rekening te benoemen. 
Dat is een onafhankelijke deskundige, die de rekening en boekhouding contro-
leert en hierover verslag uitbrengt aan de algemene vergadering van de rechts-
persoon. Deze commissaris wordt gezien als de lange arm van de mede-eigena-
ren die het financieel beheer van de syndicus in het oog houdt. Bij grote vereni-
gingen is het verstandig voor deze functie een financieel deskundige te benoe-
men.65  
 
3.3.5. Beroepsmogelijkheden 
 
De individuele appartementseigenaar heeft op grond van artikel 577-9 Belgisch 
BW veel mogelijkheden een beroep op de vrederechter te doen. Zo kan iedere 
mede-eigenaar aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrecht-
matige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen. 
Een vordering tot vernietiging moet binnen vier maanden vanaf de datum van de 
betreffende algemene vergadering worden ingesteld. Eveneens kan iedere bena-
deelde appartementseigenaar zich tot de rechter wenden wanneer een minder-
heid van de mede-eigenaren de algemene vergadering op onrechtmatige wijze 
belet een beslissing te nemen met de door de wet of de statuten vereiste meer-
derheid. 

Bijzonder is de mogelijkheid voor iedere mede-eigenaar de rechter te ver-
zoeken een algemene vergadering bijeen te roepen. Bovendien kan de individue-
le appartementseigenaar de rechter toestemming vragen dringend, noodzakelijk 
of nuttig onderhoud uit te voeren voor zover de algemene vergadering zich daar-
tegen zonder gegronde reden heeft verzet. Ook kan iedere mede-eigenaar onder 
bepaalde omstandigheden wijziging van de aandelen of lasten vragen.  

Daarnaast bestaat er een aantal specifieke beroepsmogelijkheden met be-
trekking tot de syndicus. Iedere mede-eigenaar of belanghebbende derde kan bij 
gebrek aan een syndicus een verzoek tot aanstelling van een syndicus instellen 
bij de rechter. In geval van verhindering of in gebreke blijven, kan de rechtbank 
een stap verdergaan en de in functie zijnde syndicus vervangen door een voorlo-
pig syndicus. Wanneer de normale werking van de mede-eigendom geheel ver-
stoord is, schiet de aanstelling van een voorlopig syndicus tekort. Iedere mede-
eigenaar kan dan voor zover het een spoedeisende situatie betreft een verzoek tot 
aanstelling van een bewindvoerder over de appartementseigendom instellen bij 
de kort geding-rechter met toepassing van artikel 584 van het Gerechtelijk Wet-
boek. Dit is voornamelijk aan de orde wanneer de mede-eigenaren zelf in twee 
kampen verdeeld zijn, voortdurend met elkaar op gespannen voet leven en zich 
op de algemene vergadering zo oppositioneel manifesteren dat er geen of bijna 
                                                        
64 Timmermans 2010b, p. 444. 
65 Timmermans 2010b, p. 448-449. 
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geen beslissingen met de vereiste meerderheid kunnen worden genomen. De be-
windvoerder treedt in de plaats van de algemene vergadering en oefent zijn op-
dracht uit in overeenstemming met de specifieke instructies van de rechtbank. 
De kosten van de bewindvoering zullen door de mede-eigenaren gezamenlijk 
moeten worden gedragen.66  
 
3.3.6. De rol van de notaris 
 
De notaris speelt op twee momenten een belangrijke rol: bij het opstellen van de 
statuten en bij de overdracht van een mede-eigendomsrecht. Bij het opstellen 
van de statuten beschikt de notaris over een aanzienlijke vrijheid. Het is van 
groot belang dat de notaris bij het opstellen van de statuten de wet naleeft, om-
dat de statuten het juridisch fundament vormen van de appartementseigendom. 
Notariële beroepsaansprakelijkheid ligt op de loer. Een notaris dient daarom 
voorafgaand aan het ontwerpen van de statuten een aantal fundamentele onder-
zoeken te doen, onder meer een actieve controle van de splitsingsvergunning. 
Een bezoek ter plaatse van de notaris om de feitelijke toestand te controleren en 
zich te laten informeren wordt ten zeerste aangeraden.  

De notaris is aansprakelijk voor misslagen die in de basisakten voorkomen. 
Het kan gaan om fouten in zakenrechtelijke elementen, zoals het veronachtza-
men van het feit dat gedeelten van het gebouw niet of anders afgebouwd werden 
dan gepland, het begaan van materiële vergissingen, vergissingen in de beschrij-
ving van de gedeelten van het gebouw dan wel het uitschrijven van manifest on-
billijke verbintenisrechtelijke regels. Tegen de achtergrond van zijn rechtsplicht 
van onpartijdigheid, dient de notaris bij uitstek de belangen van de, weliswaar 
afwezige, toekomstige appartementseigenaars in bescherming te nemen. Dit 
houdt bovendien in dat hij niet slaafs de wensen van de stichter inwilligt, ook al 
genereert die voor het notariaat royale inkomsten.67 

Bij de overdracht van een mede-eigendomsrecht zijn twee momenten van 
betekenis (de zogenaamde twee momentenleer). Daarbij geldt op beide momen-
ten een zorgplicht ten aanzien van de verkrijger. Ten eerste moet de verkoper in 
samenwerking met de professionele partij, zoals een notaris of vastgoedmake-
laar, die bij het sluiten van de onderhandse koopovereenkomst of de eenzijdige 
aankoop- of verkoopbelofte optreedt, informatie verschaffen. Op verzoek van de 
koper is de syndicus verplicht informatie te geven over de financiële stand van 
zaken van de vereniging van mede-eigenaren. Doet de syndicus dat niet, dan 
loopt hij het risico van aansprakelijkheid. Een tweede informatiemoment is er bij 
het verlijden van de authentieke akte. Dan moet de notaris de aandacht vestigen 
op de precieze omvang van het privé-gedeelte. Bovendien moet de notaris per 
aangetekende brief aan de syndicus vragen om hem een aantal inlichtingen en 
documenten te verstrekken. De kosten voor het verkrijgen van de informatie ko-
men ten laste van de verkoper. Met betrekking tot de achterstallige bijdrage 
                                                        
66 Timmermans 2011.  
67 Timmermans 2010a, p. 122-126 en p. 161-162. 
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geldt dat de notaris verplicht is de door de overdrager verschuldigde bijdragen 
op gewone en buitengewone lasten van de prijs van de overdracht af te houden. 
Vervolgens moet de notaris een rangregeling opstellen, waarbij het kan voorko-
men dat de vereniging van mede-eigenaren niets van de afgehouden gelden ont-
vangt.68 Volgens Sagaert is de zorgplicht van de notaris te ver doorgeschoten en 
in het kader van de transparantie niet meer efficiënt.69  
 
3.3.7. Deelverenigingen 
 
In het verleden bestond discussie over de toelaatbaarheid van ondersplitsing.70 
Bij de wetswijziging van 2010 is een soort ondersplitsing mogelijk gemaakt. De 
ondeelbaarheid van de gemeenschappelijke gedeelten is doorbroken en twee ca-
tegorieën gemeenschappelijke gedeelten worden gecreëerd: algemene en parti-
culiere. Van de particuliere gemeenschappelijke gedeelten mogen slechts een 
aantal mede-eigenaren met uitsluiting van de andere mede-eigenaren gebruik 
maken. Het beheer over de gesplitste gemeenschappelijke gedeelten wordt geor-
ganiseerd en verdeeld tussen de hoofdvereniging en de deelvereniging van me-
de-eigenaren ieder met een eigen bevoegdheid.  

De rechtsbevoegdheid van de aldus ontstane deelvereniging is afhankelijk 
gesteld van het type deelvereniging.71 Als de deelvereniging rechtspersoonlijk-
heid heeft dan geldt dat de hoofdvereniging exclusief bevoegd blijft voor de al-
gemeen gemeenschappelijke delen en de zaken die tot het gemeenschappelijk 
beheer van de mede-eigendom behoren, terwijl de deelvereniging enkel bevoegd 
is voor het beheer van de in de basisakte aangeduide particulier gemeenschappe-
lijke delen. Als de hoofdvereniging met een vier vijfde meerderheid beslist een 
deelvereniging zonder rechtspersoonlijkheid op te richten, dan is de rechts-
bevoegdheid beperkt tot het enkel voorbereiden van de beslissing in de hoofd-
vereniging betreffende de particulier gemeenschappelijke delen. De beslissingen 
worden dan geformaliseerd door ze aan de algemene vergadering van de hoofd-
vereniging van mede-eigenaren voor te leggen die over de voorstellen beslist 
met de wettelijk vereiste meerderheid van stemmen. De deelvereniging zonder 
rechtspersoonlijkheid maakt volgens Sagaert de zaken nodeloos ingewikkeld.72 

Daarnaast kan er verwarring ontstaan over de competentie van de hoofdver-
eniging respectievelijk de deelvereniging. De wetgever lijkt zich hiervan be-
wust, maar heeft hier geen sluitende oplossing voor. Enige verduidelijking bren-
gen de voorwaarden mee die de wetgever aan het ontstaan van een deelvereni-
ging stelt. Er moet namelijk sprake zijn van een verantwoorde substructuur, 
waarbij de hoofdvereniging minimaal uit twintig kavels bestaat. In verenigingen 

                                                        
68 Timmermans 2010b, p. 454. 
69 Sagaert 2010, p. 196.  
70 Hof van Cassatie 3 juni 2004, NjW 2004, 953. 
71 Uitgebreid: Timmermans 2010c. 
72 Sagaert 2010, p. 182. 
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met minder dan twintig kavels is transparantie belangrijker dan flexibiliteit.73 
Bovendien is de aanwezigheid van een fysieke verdeling in duidelijk te onder-
scheiden onderdelen met het oog op het beheer verplicht. Een restrictieve bena-
dering lijkt hier nodig te zijn, zodat een wildgroei aan deelverenigingen wordt 
tegengegaan. Volgens Sagaert heeft de wetgever uitdrukkelijk gekozen voor een 
fysieke autonomie en niet voor een functionele autonomie zoals van een schei-
ding in commerciële en residentiële doeleinden. Fysieke autonomie betekent 
minstens dat het betrokken onderdeel van buiten autonoom toegankelijk is: het 
betrokken onderdeel moet naar de mening van Sagaert een footprint in de vorm 
van een in- en uitgang hebben.74  

In de praktijk zijn er meestal twee splitsingsakten: de reeds bestaande 
hoofdsplitsingsakte met enkele aanvullingen en de ondersplitsingsakte. In de ak-
te van ondersplitsing wordt rekening gehouden met de eigenaardigheden van de 
ondersplitsing en wordt de deelvereniging opgericht. Overigens ligt het gevaar 
op de loer dat na het vereffenen van de hoofdvereniging, de deelverenigingen als 
autonome verenigingen blijven voortbestaan en op die manier de coherentie van 
de groep verdwijnt.75  
 
3.3.8. Facultatief karakter 
 
Van het wettelijk stelsel kan worden afgeweken indien de aard van de goederen 
zich tegen toepassing van de regeling verzet en alle mede-eigenaren akkoord 
zijn met de afwijking. Extra waarborg vormt de bevoegdheid van de rechter toe-
zicht uit te oefenen op deze beslissing en te beoordelen of een afwijking is ge-
rechtvaardigd. Een beperkte samenhang van de gemeenschappelijke delen of de 
relatieve zelfstandigheid van de privé-gedeelten kunnen een doorslaggevende rol 
spelen. Voorbeelden zijn een parkeerplaats, binnenplaats, zwembad en een lei-
dingnet, maar ook een boven- en benedenwoning en zelfs een etagegebouw met 
drie, vier, vijf of zes appartementen. Afwijking wordt gerechtvaardigd doordat 
de goederen weinig onderhoud vereisen en/of dat het beheer op andere wijze 
eenvoudig kan worden georganiseerd.76  

De mede-eigenaren die beslissen de wettelijke regeling uit te sluiten, bepa-
len vrijelijk de wijze waarop zij verder zullen samenwerken. Niettemin kunnen 
zij een aantal dwingende regels omtrent de mede-eigendom niet ter zijde stellen. 
Zo behoren alle mede-eigenaren bij te dragen in de gemeenschappelijke lasten 
en moeten zij over de beschikking van de mede-eigendom met unanimiteit be-
slissen. Wanneer de samenwerking niet goed verloopt, zal ten minste enige 
vorm van formele besluitvorming plaats moeten vinden om tot financiering over 

                                                        
73 Sagaert 2010, p. 179.  
74 Sagaert 2010, p. 179-180. 
75 Sagaert 2010, p. 180. 
76 Vanderberghe 1997, p. 144-146; Van Gerven 1997, p. 144-146; Timmermans 2010a, p. 
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te kunnen gaan. De stap naar de oprichting van een vereniging van mede-eige-
naren is dan snel gezet.77 
 
 
3.4. Duitsland 
 
Duitsland kent geen VvE. De Gemeinschaft der Wohnungseigentümer is verant-
woordelijk voor een behoorlijk beheer van de gemeenschappelijke gedeelten van 
het appartementencomplex. Het overleg tussen de appartementseigenaars vindt 
plaats in de vergadering. De Verwalter treedt op als bestuurder en kan worden 
bijgestaan door een Verwaltungsbeirat. 
 
3.4.1. Geschiedenis 
 
In de meeste Duitse landen was Stochwerkeigentum lange tijd een aanvaarde 
rechtsfiguur. De verdiepingen van een gebouw behoorden aan verschillende ei-
genaars toe. In veel gevallen was er geen sprake van enige gemeenschappelijke 
eigendom. Het onderhoud en beheer werd daarom in zijn geheel overgelaten aan 
de individuele appartementseigenaars zonder dat er een centraal beheersorgaan 
werd opgericht. De rechten en verplichtingen van de appartementseigenaars wa-
ren niet duidelijk afgebakend. Deze rechtsvorm kreeg de benaming Streithäuser, 
omdat zij tot veel geschillen leidde. Gevolg was dat in geheel West-Europa de 
toekomst voor enige vorm van appartementseigendom onzeker werd.78  

In de negentiende eeuw won het Romeinse recht aan invloed met als gevolg 
dat het beginsel superficies cedit solo in het sinds 1 januari 1900 van kracht zijn-
de Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) is opgenomen. Stockwerkeigentum was om 
die reden bij de invoering van het BGB niet meer mogelijk. Als overgangsmaat-
regel gold dat reeds bestaand Stochwerkeigentum gehandhaafd bleef.  

Niettemin ontstond na de Tweede Wereldoorlog als gevolg van de enorme 
woningnood in de toenmalige Duitse Bondsrepubliek behoefte aan een wettelij-
ke regeling. Dit heeft geleid tot het Wohnungseigentumsgesetz (WEG) van 15 
maart 1951 waarin een zeer uitvoerige regeling voor de eigendom van etagewo-
ningen is opgenomen. Deze wet is voor een deel gebaseerd op het Franse recht, 
maar geheel aangepast aan de bijzonderheden van het BGB. De Wohnungsei-
gentumsgemeinschaft is een bijzondere vorm van de Gemeinschaft nach bruch-
teilen.79 

Op 26 maart 2007 is de wet grondig herzien. De besluitvorming in de ge-
meenschap is op verschillende plaatsen vereenvoudigd. Ook werd de informatie-
voorziening aan de appartementseigenaars en de invordering van de bijdragen 
verbeterd. Daarnaast zijn de processuele aspecten geharmoniseerd.80 Opvallend 
                                                        
77 Timmermans 2010a, p. 1196-1198. 
78 Van der Merwe 1994, p. 4-5. 
79 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 371. 
80 Palandt 2008, p. 2696.  
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is dat het Wohnungseigentumsgesetz van invloed is geweest op de niet op conti-
nentaal Europese leest geschoeide regeling van onder andere New South Wales 
(Australië), Zuid-Afrika en Japan.81  
 
3.4.2. Aard en inhoud van het appartementseigendom  
 
Het Duitse appartementsrecht kent een dualistisch systeem. Een appartementsei-
genaar verkrijgt twee rechten: de afzonderlijke eigendom van het privé-gedeelte 
waaraan onafscheidelijk de mede-eigendom in de gemeenschappelijke delen is 
verbonden. Anders dan in Frankrijk en België wordt de mede-eigendom en niet 
de privé-eigendom als het belangrijkste recht gezien. In Duitsland moet daarom 
de basis van het appartementsrecht in de mede-eigendom worden gevonden. Ter 
regulering van het gebruik en beheer van de gemeenschappelijke gedeelten 
wordt aan de gemeenschap beperkte functionele rechtspersoonlijkheid toege-
kend waar alle appartementseigenaars automatisch aan verbonden zijn. Bärmann 
ziet appartementseigendom daarom ook wel als een drie-eenheid van privé-ei-
gendom, mede-eigendom en een lidmaatschapsrecht.82  

Onderwerp van de afzonderlijke eigendom is het privé-gedeelte en de daar-
toe behorende bestanddelen van het gebouw die veranderd, verwijderd of toege-
voegd kunnen worden voor zover daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan de 
gemeenschappelijke eigendom of ander afzonderlijk eigendom. Een eigenaar 
mag zijn eigendom ondersplitsen, maar een privé-gedeelte moet altijd een afge-
sloten geheel vormen. Parkeerplaatsen worden als een afgesloten geheel be-
schouwd voor zover de grenzen door duurzame markeringen worden weergege-
ven. Wanneer het privé-gedeelte voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt noemt 
men het Teileigentum. Hiervoor gelden dezelfde voorschriften als voor Woh-
nungseigentum.83  

Gemeenschappelijk eigendom zijn in ieder geval de vitale delen van het ge-
bouw in verband met het bestaan of de veiligheid van het gebouw. Ook de in-
stallaties en inrichtingen bestemd voor gemeenschappelijk gebruik zijn gemeen-
schappelijk eigendom.84 Er gelden geen bijzondere voorschriften voor de bere-
kening van het aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten, maar meestal zijn 
de aandelen gelijk.85 Iedere appartementseigenaar is vervolgens verplicht naar 
evenredigheid van de grootte van zijn aandeel bij te dragen in de lasten en kos-
ten van de gemeenschappelijke gedeelten.  

Naast de Wohnungseigentum is bij de wet van 1951 het Dauerwohnrecht in 
het leven geroepen. Dit zakelijke recht geeft de bevoegdheid een woning en de 
daarbij behorende gemeenschappelijke gedeelten zelf te gebruiken of te verhu-
ren. Bovendien is vervreemding van het recht mogelijk. In wezen is het te be-

                                                        
81 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 372. 
82 Bärmann, Pick & Merle 2000, p. 54. 
83 Zie J. Buchholz in: Mertens, Venemans & Verdoes Kleijn 1997, p. 188. 
84 Gaier 2009, §1 WEG, nr. 30-43. 
85 §742 BGB. 
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schouwen als een soort zakelijke huur. Tegenwoordig komt het voornamelijk 
nog voor om deeltijdgebruik te construeren.86 
 
3.4.3. Gemeinschaftsordnung 
 
Appartementseigendom ontstaat door een notariële akte in het Grundbuch in te 
schrijven. Het Grundbuch is een openbaar register, dat wordt bijgehouden op het 
verantwoordelijke Amtsgericht (een soort kantongerecht). Het bevat alle voor 
het stuk grond van belang zijnde gegevens. In het Grundbuch moet een Grund-
buchblatt worden opgenomen, dat de begrenzingen tussen de privé-gedeelten en 
de gemeenschappelijke gedeelten aangeeft. Een toekomstige splitsing is even-
eens mogelijk door tevens de bouwtekeningen toe te voegen.  

De reeds uitvoerige wettelijke regeling kan door partijen nog nader worden 
ingevuld en aangevuld door een onderlinge overeenkomst.87 Een overeenkomst 
komt in de regel tot stand als Gemeinschaftsordnung, vrij vertaald akte van split-
sing en kan worden vorm gegeven met behulp van verschillende standaardmo-
dellen.88 De Gemeinschaftsordnung heeft zakelijke werking indien ze als inhoud 
van de afzonderlijke eigendom in het Grundbuch is opgenomen. In beginsel kan 
de Gemeinschaftsordnung slechts unaniem worden gewijzigd.  

De Gemeinschaftsordnung bevat meestal regelingen met betrekking tot de 
financiering en het onderhoud van de gemeenschappelijke eigendom. Daarnaast 
zijn gebruiksbepalingen een belangrijk onderdeel, bijvoorbeeld de gebruiksbe-
stemming van een privé-gedeelte of de bestemming tot exclusief gebruik van 
een gemeenschappelijk gedeelte.89 Een toelatingsregeling is niet mogelijk, maar 
in de plaats daarvan kan een vervreemdingsbeperking worden opgenomen. Een 
appartementseigenaar zal dan toestemming moeten vragen als hij zijn apparte-
ment wil vervreemden. Het bezwaren van een appartement met een zakelijk 
werkend voorkeursrecht is een vergelijkbaar alternatief.  

Als de gebruiksregelingen niet in het Grundbuch zijn opgenomen, spreekt 
men van een huishoudelijk reglement, Hausordnung. Hierin kan van alles wor-
den geregeld voor zover het geen vergaande beperking van de afzonderlijke ei-
gendom inhoudt.90  
 
Öffnungsklausel  
In het verleden werd in specifieke gevallen toegestaan om met meerderheid van 
stemmen een besluit in strijd met de Gemeinschaftsordnung te nemen. Dergelij-
ke besluiten mochten niet in strijd zijn met dwingendrechtelijke bepalingen of 
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87 Gaier 2009, §10 WEG, nr. 6-44. 
88 Mertens 1989, p. 224. 
89 Mertens 1989, p. 236. Slechts een restrictieve interpretatie is toegestaan; een apparte-

ment met bestemming winkelruimte mag niet zomaar worden veranderd in een stomerij, 
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de goede zeden. Niettemin vond het Bundesgerichtshof dat het gevaar bleef be-
staan dat er teveel inbreuk werd gemaakt op het privé-eigendom waardoor het 
hof op 20 september 2000 een plotseling einde maakte aan deze zogenaamde 
Pseudovereinbarungen.91  

In 2007 heeft de wetgever toch aan de roep uit de praktijk voor een meer 
flexibele besluitvorming gehoor gegeven. Op grond van §10 WEG is het voor-
taan toegestaan in de Gemeinschaftsordnung een overeenkomst op te nemen, die 
de mogelijkheid opent de Gemeinschaftsordnung met meerderheid van stemmen 
te wijzigen. De rechter zal per geval moeten beoordelen of de zogenaamde Öff-
nungsklausel geldig is. Het verdient daarom de voorkeur specifiek aan te geven 
voor welk geval een Öffnungsklausel bestemd is en bovendien bij ingrijpende 
Öffnungsklauseln een meerderheid van drie vierde van de stemmen te eisen. In-
grijpend zijn voornamelijk aangelegenheden die alle eigenaren gelijkmatig be-
treffen.92 

Op grond van de beslissing van het Bundesgerichtshof van 4 april 2003 mag 
een Öffnungsklausel alleen gelden ten aanzien van zakelijk gerechtvaardigde 
veranderingen, waardoor afzonderlijke appartementseigenaars niet onredelijk 
worden benadeeld. Bovendien mag de Öffnungsklausel niet de kern van het ap-
partementsrecht betreffen.93 De mogelijkheid besluiten te nemen op basis van 
een Öffnungsklausel is voornamelijk gecreëerd om het beheer van het apparte-
mentencomplex nader te reguleren. De bestemming van het privé-gedeelte is 
vaak onderwerp van een Öffnungsklausel. 

Ter verduidelijking geef ik een voorbeeld. De Öffnungsklausel heeft betrek-
king op het wijzigen van de kostenverdeling. Een besluit de kostenverdeling op 
basis van de Öffnungsklausel te wijzigen in de zin dat de appartementen op de 
begane grond niet meer mee hoeven te betalen aan de liftkosten is niet mogelijk, 
omdat dit geen zakelijk gerechtvaardigde verandering betreft. Als er een dakter-
ras wordt aangelegd waarvan de begane grond geen gebruik kan maken, zal dat 
wel een zakelijke grond opleveren de kostenverdeling te wijzigen. 

Niettemin levert deze doorbreking van het unanimiteitsvereiste in de prak-
tijk nog steeds problemen op. Er bestaat bijvoorbeeld onduidelijkheid over de 
grenzen van Öffnungsklauseln. Bovendien hoeven de op basis van een Öffnungs-
klausel genomen besluiten niet te worden ingeschreven in het Grundbuch om 
werking ten opzichte van rechtsopvolgers te hebben. Dit brengt rechtsonzeker-
heid mee. Het verdient daarom aanbeveling de notaris er op toe te laten zien dat 
de Öffnungsklausel in het Grundbuch wordt ingeschreven.94  
 
 
 
 
                                                        
91  Bundesgerichtshof 20 september 2000, V ZB 58/99, NJW 2000, 3500. 
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94 Buchholz 2003, p. 23-46. 
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3.4.4. Gemeinschaft der Wohungseigentümer 
 
Typerend voor de Duitse regeling is dat deze geen VvE kent. De appartements-
eigenaars zijn als gemeenschap gezamenlijk verantwoordelijk voor het apparte-
mentencomplex. De Gemeinschaft der Wohnungseigentümer bezit voor het be-
heer en de administratie van de gemeenschappelijke gedeelten beperkte functio-
nele rechtspersoonlijkheid en een afgescheiden vermogen. Er is herhaaldelijk 
verzocht de gemeenschap volledige rechtspersoonlijkheid toe te kennen, maar 
dit werd steeds wegens het zakenrechtelijke karakter van het appartementsrecht 
niet op zijn plaats geacht. De oprichting van een rechtspersoon naast de gemeen-
schap was volgens de wetgever niet nodig.95  

De Gemeinschaft der Wohnungseigentümer is bevoegd binnen het beheer 
van de gemeenschappelijke eigendom de eigenaren zowel in als buiten rechte te 
vertegenwoordigen. Zij kan drager van rechten en plichten zijn en is eigenaar 
van het beheersvermogen. De bevoegdheid van de Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer betreft in ieder geval de opstelling van een huishoudelijk reglement, 
de instandhouding van de gemeenschappelijke gedeelten, de afsluiting van een 
brandverzekering, het bijeenbrengen van een onderhoudsreserve, de opstelling 
van de begroting en het dulden van alle maatregelen die nodig zijn voor het ver-
krijgen van een telefoonaansluiting alsmede radio- en televisieontvangst. Deze 
door de wet verleende bevoegdheden mag de Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer delegeren aan een ander orgaan.96 
 
Vergadering 
Het overleg tussen de appartementseigenaars vindt plaats in een vergadering. De 
vergadering is de plaats waar de appartementseigenaars voor hun belangen op 
kunnen komen. Om dat zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen, gelden er 
strenge regelingen omtrent het opstellen van de agenda en de termijn van oproe-
ping.97 Het aanwezigheidsquorum is meer dan de helft van de vertegenwoordig-
de aandelen. Indien een vergadering niet aan deze eis voldoet, moet de Verwal-
ter een nieuwe vergadering uitschrijven, die ongeacht de omvang van de verte-
genwoordigde aandelen bevoegd is om besluiten te nemen.  

Iedere appartementseigenaar heeft ter vergadering één stem. Een apparte-
mentseigenaar mag niet meestemmen indien de vergadering moet beslissen over 
een met hem te verrichten rechtshandeling ten aanzien van het gemeenschappe-
lijk beheer of de administratie, of indien het gaat om een procedure tot gedwon-
gen vervreemding van zijn appartementsrecht. Een Verwalter kan niet over zijn 
eigen benoeming of ontslag meestemmen. Daarnaast kan de Gemeinschaftsord-
nung het stemrecht ontzeggen als bijvoorbeeld een appartementseigenaar zijn fi-

                                                        
95 Gaier 2009, §1 WEG, nr. 49-55 en §10 WEG, nr. 86-103. Bärmann, Pick & Merle 2000, 

p. 25-26. 
96 Gaier 2009, §23 WEG, nr. 8-9. 
97 Gaier 2009, §23 WEG, nr. 11-12. 
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nanciële verplichtingen niet nakomt. Een appartementseigenaar blijft wel toe-
gang tot de vergadering houden.98 

Het stemrecht kan door een derde worden uitgeoefend door middel van een 
onbeperkte en onvoorwaardelijke volmacht. Het is zelfs mogelijk één iemand te 
machtigen namens alle eigenaren het stemrecht uit te oefenen als het gaat om 
beheersmaatregelen. Belangrijke beperking bestaat indien een mede-eigenaar 
zich door een andere mede-eigenaar laat vertegenwoordigen. Een volmacht mag 
zich dan alleen uitstrekken tot de agenda van een specifieke vergadering. Daar-
naast kunnen in de Gemeinschaftsordnung nadere vormvoorschriften en beper-
kingen zijn opgenomen, zoals de mogelijkheid een volmacht alleen te verlenen 
aan echtgenoten, andere mede-eigenaren of de Verwalter. In een enkel geval zijn 
dergelijke beperkingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid.99  

De gang van zaken tijdens de vergadering moet worden genotuleerd en de 
notulen moeten ter goedkeuring worden ondertekend door de Verwalter, één ap-
partementseigenaar en – indien een beheersadviescollege is ingesteld – door de 
voorzitter van het beheersadviescollege of diens vervanger. Daarnaast houdt de 
Verwalter een zogenaamde Beschluss-Sammlung (besluitenlijst) bij. Een besluit 
buiten vergadering is eveneens geldig, indien alle appartementseigenaars er 
schriftelijk mee hebben ingestemd.100  
 
Besluitvorming 
In beginsel is besluitvorming in de Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 
slechts mogelijk met instemming van alle mede-eigenaren. Zoals eerder vermeld 
is een vereenvoudigde besluitvormingsprocedure mogelijk op basis van Öff-
nungsklauseln. Daarnaast heeft de wetgever in 2007 voor een aantal gevallen 
uitdrukkelijk de mogelijkheid geopend besluitvorming bij meerderheid van 
stemmen plaats te laten vinden. Dit geldt in ieder geval voor besluiten met be-
trekking tot het behoorlijk beheer van de gemeenschappelijke eigendom. Een 
drie vierde meerderheid van de stemmen is vereist voor bouwkundige wijzigin-
gen in het kader van de modernisering van het gebouw.  

Belangrijk is §15 WEG dat besluitvorming met meerderheid van stemmen 
voor het gebruik mogelijk maakt. Een dergelijk besluit mag niet willekeurig af-
breuk doen aan andere gebruiksrechten. Zo moet bijvoorbeeld worden aangege-
ven welke huisdieren onder een huisdierenverbod vallen.101 Toch is het mogelijk 
dat een meerderheid van de mede-eigenaren op grond van een vervreemdingsbe-
perking beslist dat een mede-eigenaar zijn appartement niet aan een ander mag 
verkopen. Ook kan een vervreemdingsbeperking bij meerderheid van stemmen 
worden opgeheven. Voornamelijk de eerste bevoegdheid is zeer ingrijpend. Ze-
ker als bedacht wordt dat de Gemeinschaft der Wohnungseigentümer verder nau-
welijks bevoegdheden heeft met betrekking tot het privé-eigendom. 
                                                        
98 Gaier 2009, §25 WEG, nr. 18-22. 
99 Bärmann & Pick 2010, §23 WEG. 
100 Bärmann & Pick 2010, §25 WEG. 
101 Gaier 2009, §15 WEG, nr. 25-40. 
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Daarnaast mag een besluit genomen met meerderheid van stemmen het medege-
bruik van een gemeenschappelijk gedeelte voor andere medegebruikers niet vol-
ledig uitsluiten. In die zin is een besluit dat het gebruik van een parkeerplaats 
per tijdvak of per parkeerplaats regelt met meerderheid van stemmen toegestaan, 
maar het verlenen van een exclusief gebruiksrecht op een geheel parkeerterrein 
niet. 

Voor bepaalde kosten geldt dat zij op grond van een meerderheidsbesluit 
afwijkend van de kostenverdeling mogen worden verdeeld. De afwijkende kos-
tenverdeling moet rechtvaardig zijn. Daarvan is in beginsel sprake bij een kos-
tenverdeling op basis van het profijtbeginsel. Deze mogelijkheid bestaat voor 
beheers- en exploitatiekosten voor zover zij vallen binnen het behoorlijk beheer 
van de gemeenschappelijke delen. Vervolgens kunnen de eigenaren met meer-
derheid van stemmen de wijze van betaling vaststellen. Voor een eenmalige af-
wijking van de kostenverdeling voor de kosten van een bouwkundige wijziging 
is een drie vierde meerderheid vereist. In deze mogelijkheden schuilt het gevaar 
dat de kostenverdeling niet meer volledig correct in het Grundbuch is opgeno-
men. Daarom verdient het de voorkeur een afwijkende kostenverdeling als over-
eenkomst in het Grundbuch in te schrijven.102  
 
Verwalter 
De vergadering is verplicht een bestuurder, de Verwalter, te benoemen. Indien 
de benoeming van de bestuurder uitblijft, kan elke appartementseigenaar het 
Amtsgericht om een benoeming verzoeken. Het Amtsgericht heeft niet de be-
voegdheid ambtshalve een bestuurder te benoemen. Hierdoor kan het voorko-
men dat er geen Verwalter is.103  

De bestuurder roept de vergadering minstens één keer per jaar bijeen en zit 
de vergadering voor. Voor en na de vergadering bestaan voor de bestuurder ver-
schillende informatieplichten. Bovendien vloeit uit §27 WEG een aantal rechten 
en plichten voor de administrateur voort. Zo is hij verplicht de besluiten van de 
vergadering van eigenaars uit te voeren, de noodzakelijke maatregelen ter in-
standhouding van de gemeenschappelijke eigendom te treffen, de gemeenschap-
pelijke geldmiddelen te beheren en de appartementseigenaars te informeren als 
er een rechtszaak aanhangig is. De Verwalter is binnen deze grenzen bevoegd de 
eigenaren te vertegenwoordigen. 

Daarnaast is de Verwalter verplicht elk jaar de begroting op te stellen. Als 
de begroting door de vergadering is goedgekeurd, zijn de appartementseigenaars 
daaraan gebonden en moeten ze de daaruit voortvloeiende bijdragen voldoen. 
Op basis van een meerderheidsbesluit van de vergadering kan de Verwalter wor-
den bijgestaan door een Verwaltungsbeirat. Het Verwaltungsbeirat zal dan de 
begroting en kostenramingen van commentaar voorzien voordat deze kunnen 

                                                        
102 Gaier 2009, §16 WEG, nr. 25 e.v. 
103 Mertens 1989, p. 235. 
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worden goedgekeurd. Ter controle kan het Verwaltungsbeirat ook als kascom-
missie fungeren.104  
 
3.4.5. Beroepsmogelijkheden 
 
Elke mede-eigenaar heeft de mogelijkheid besluiten van de Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer aan te vechten. Een besluit is nietig wegens strijd met 
dwingende wetsbepalingen of de goede zeden.105 Daarnaast kan een besluit bin-
nen een maand op verzoek van een appartementseigenaar of de administrateur 
door het Amtsgericht ongeldig worden verklaard. De rechter toetst het genomen 
besluit dan aan de billijkheid.  

Op grond van §21 lid 8 WEG kan elke mede-eigenaar maatregelen verlan-
gen voor zover ze wenselijk zijn in het kader van een behoorlijk bestuur. Verder 
kan elke mede-eigenaar de rechter verzoeken een overeenkomst vast te stellen 
voor zover een dergelijke overeenkomst in de gegeven omstandigheden niet on-
redelijk is voor de andere appartementseigenaars. Deze beroepsmogelijkheid be-
staat alleen op grond van een zwaarwegend belang. Een zwaarwegend belang is 
bijvoorbeeld aanwezig wanneer een appartementseigenaar in het dagelijks genot 
van zijn privé-gedeelte wordt beperkt. Een zwaarwegend belang is ook gegeven 
als een mede-eigenaar voor een vierde deel meer in de kosten moet bijdragen 
dan op grond van zijn woonoppervlakte gebruikelijk zou zijn.106  

Met betrekking tot de Gemeinschaftsordnung kan een mede-eigenaar een 
beroep doen op artikel 242 BGB. Wijziging van de Gemeinschaftsordnung is 
vervolgens mogelijk op grond van de redelijkheid en billijkheid. Bij de belan-
genafweging staat het zakenrechtelijke karakter van de Gemeinschaftsordnung 
voorop waardoor wijziging niet vaak voorkomt. Niettemin kan het gerechtvaar-
digd vertrouwen van één of meer mede-eigenaren een rol spelen. 
 
3.4.6. De rol van de notaris 
 
De notaris speelt in Duitsland een rol bij het opstellen van de akte van splitsing 
en de overdracht van een appartementsrecht. Het Wohnungseigentumsgesetz be-
vat geen specifieke bepaling en daarom moet worden teruggevallen op de alge-
mene regeling in het Bürgerliches Gesetzbuch aangevuld door het Beurkun-
dungsgezetz. Daaruit vloeien verschillende zorgplichten voort. In de praktijk is 
de omvang van de zorgplicht van de notaris echter vrij beperkt, omdat het 
Grundbuchblatt veel informatie verschaft.107 
 
 
 
                                                        
104 Bärmann, Pick & Merle 2000, p. 323. 
105 Gaier 2009, §23 WEG, nr. 24-32. 
106 Gaier 2009, §10 WEG, nr. 59-70.  
107 Zie onder meer: Anwaltsecke 2009, p. 22.  
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3.5. Vergelijking 
 
De beschrijving van het appartementsrecht in Frankrijk, België en Duitsland legt 
overeenkomsten, maar ook interessante verschillen met de Nederlandse regeling 
bloot. Nadat ik de belangrijkste overeenkomsten en verschillen heb benoemd, ga 
ik nader in op de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de verschillende 
stelsels. Daarnaast zijn in de onderzochte landen voor praktische problemen ver-
schillende oplossingen gekozen. Een aantal punten kan ter inspiratie dienen ten 
behoeve van het structureel oplossen van de problematiek van de slecht functio-
nerende VvE in Nederland. Deze punten zal ik aan het eind van dit hoofdstuk 
aanstippen.  
 
3.5.1. Overeenkomsten en verschillen 
 
Aard en inhoud appartementseigendom 
Het appartementsrecht is in België en Nederland neergelegd in het (Belgisch) 
Burgerlijk Wetboek, terwijl in Frankrijk en Duitsland de regeling in een afzon-
derlijke Appartementenwet is opgenomen. In de loop der jaren is de regeling in 
alle landen aangepast aan de praktijk, waarbij de regeling overal meer dwingend 
en uitgebreider is geworden. Vanaf het begin was duidelijk dat de rechtsvorm in 
verband met de financiering alleen populair kon worden met een stevige juridi-
sche grondslag. 

De Nederlandse wetgever heeft voor het monistische systeem gekozen, ter-
wijl in Frankrijk, België en Duitsland het dualistische systeem geldt. Niettemin 
komt de inhoud van een appartementsrecht sterk overeen. Een appartements-
recht bestaat uit een exclusief gebruiksrecht of een recht van eigendom op een 
privé-gedeelte verbonden aan een mede-eigendomsrecht op de gemeenschappe-
lijke gedeelten en zaken.  

Hetgeen in de splitsing kan worden betrokken vertoont in de vier landen 
kleine verschillen. In beginsel gaat het om een gebouw of groep van gebouwen 
met toebehoren. Opvallend is dat in Frankrijk en België het appartementsrecht 
voor bepaalde (groepen van) gebouwen niet exclusief van toepassing is. In 
Frankrijk geldt dit voor de ensembles immobiliers, onroerende complexen. In 
België kan van het wettelijke stelsel worden afgeweken indien de aard van de 
goederen zich tegen toepassing van het appartementsrecht verzet en alle mede-
eigenaren akkoord gaan met de afwijking. Bovendien geldt in België dat in ap-
partementencomplexen bestaande uit minder dan twintig appartementsrechten 
bepaalde regelingen niet dwingend van toepassing zijn.  

In alle landen, met uitzondering van Frankrijk, is splitsen ‘op papier’ moge-
lijk ten behoeve van de financiering in een vroeg stadium. Splitsen van grond is 
alleen in Nederland en Duitsland toegestaan. Deeltijdgebruik kan in België door 
de ietwat vage en ruime omschrijving van een appartementsrecht worden gecre-
eerd door het gebruik van een privé-gedeelte niet alleen in de ruimte, maar ook 
in de tijd op te delen. In Duitsland wordt voor deeltijdgebruik het Dauerwohn-
recht gebruikt.  
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Voor groepen van gebouwen bestaat een keuze uit verschillende regimes. Der-
gelijke regimes zijn vergelijkbaar met de Nederlandse constructie van onder-
splitsing. Voor een duidelijke verdeling van een of meer gebouwen in hoofd- en 
onder-VvE’s bestaat nog geen sluitende oplossing. De Belgische regeling geeft 
enkele aanknopingspunten ter vereenvoudiging van het onderscheid. 

Appartementseigendom komt in alle landen tot stand door een notariële ak-
te in te schrijven in de openbare registers. De notariële akte moet een precieze 
beschrijving van hetgeen in de splitsing wordt betrokken inclusief een verdeling 
in privé- en gemeenschappelijke gedeelten bevatten. Het privé-gedeelte dient 
een afgesloten geheel te vormen, waarbij in het Belgische en Duitse recht geldt 
dat de grenzen van een privé-gedeelte door duurzame markeringen moeten wor-
den weergegeven. In Duitsland zijn in ieder geval de vitale delen van het ge-
bouw die voor het bestaan of de veiligheid van het gebouw noodzakelijk zijn en 
de installaties en inrichtingen voor algemeen gebruik gemeenschappelijk. Alleen 
Frankrijk kent een wettelijke regeling ter bepaling van de gemeenschappelijke 
gedeelten. 

De vestiging van een exclusief gebruiksrecht op een gemeenschappelijk ge-
deelte is in het Franse en Belgische recht mogelijk gemaakt. Een dergelijk ge-
bruiksrecht heeft zakelijke werking, terwijl het gezamenlijke gedeelte gemeen-
schappelijk blijft. Dit heeft als voordeel dat de aandelenverhouding niet wijzigt. 
Het exclusief gebruik van een gemeenschappelijk gedeelte is in Duitsland niet 
mogelijk, omdat het medegebruik van een gemeenschappelijk gedeelte niet vol-
ledig kan worden uitgesloten.  

De omvang van het aandeel in de gemeenschappelijke eigendom dient over-
al in de notariële akte te worden opgenomen. In Frankrijk bepaalt de oppervlak-
te, consistentie en situatie van het privé-gedeelte het aandeel. Ter verduidelij-
king stelt in België een deskundige een met redenen omkleed verslag op waaruit 
de grondslag van de berekening van de aandelen blijkt. In Duitsland zijn de aan-
delen in beginsel gelijk. 

Daarnaast dient de notariële akte een reglement met de rechten en verplich-
tingen van de appartementseigenaars te bevatten. De wet geeft in alle landen een 
aantal verplichte bepalingen, die zijn uitgewerkt in een standaard-reglement. 
Opvallend is dat in België de mogelijkheid tot arbitrage over te gaan niet in het 
reglement mag worden opgenomen. Gebruiksregels mogen in geen van de lan-
den vergaande inbreuk maken op het gebruik van het privé-gedeelte. Alleen in 
Duitsland wordt de toelaatbaarheid van vervreemdingsbeperkingen expliciet er-
kend. Aanvullende gebruiksregels kunnen worden vastgesteld in een huishoude-
lijk reglement. Dergelijke regelingen behoren slechts ter verduidelijking van het 
reglement te dienen.  

Duitsland heeft een bijzonder systeem ontwikkeld met behulp van Öff-
nungsklauseln. Het reglement schept dan de mogelijkheid binnen het behoorlijk 
beheer specifieke besluiten te nemen met meerderheid van stemmen, terwijl 
voor ingrijpende besluiten een drie vierde meerderheid van stemmen gewenst is. 
De mogelijkheid bestaat alleen voor zakelijk gerechtvaardigde veranderingen, 
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die geen onredelijke benadeling voor de overige appartementseigenaars mee-
brengen. 
 
Rechtspersoonlijkheid 
In alle landen is enige vorm van rechtspersoonlijkheid ter behartiging van de ge-
meenschappelijke belangen van de appartementseigenaars noodzakelijk. Neder-
land onderscheidt zich doordat náást de gemeenschap een VvE voor het beheer 
van de gemeenschappelijke gedeelten wordt opgericht. In Frankrijk en België is 
gekozen voor een systeem waarin het syndicat/de vereniging van mede-eigena-
ren volledige rechtspersoonlijkheid heeft met betrekking tot de gemeenschap, 
terwijl in Duitsland de gemeenschap beperkte functionele rechtspersoonlijkheid 
ten behoeve van het beheer van de gemeenschappelijke eigendom is toegekend.  

Besluitvorming vond oorspronkelijk met instemming van alle apparte-
mentseigenaars plaats. Tegenwoordig is dit goederenrechtelijke uitgangspunt in 
alle landen verlaten. In België geldt de meest flexibele besluitvormingsproce-
dure. Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen, tenzij de wet 
anders bepaalt. De Belgische wet bepaalt onder meer dat drie vierde meerder-
heid vereist is voor wijziging van de statuten met betrekking tot het genot, ge-
bruik en beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en vier vijfde meerderheid 
voor de overige statutaire bepalingen zoals de kostenverdeling. Vier vijfde 
meerderheid is ook noodzakelijk voor daden van beschikking, wijziging van de 
bestemming en de oprichting van een deelvereniging. Unanimiteit van stemmen 
wordt gevorderd voor de wijziging van de aandelen. Dit geldt niet wanneer die 
wijziging noodzakelijk voortvloeit uit een beslissing tot werkzaamheden of da-
den van verwerving of beschikking van gemeenschappelijke gedeelten of uit de 
oprichting van een deelvereniging. De wijziging van de verdeling van de aande-
len mag dan plaatsvinden met eenzelfde meerderheid als voor de primaire be-
slissing vereist is.  

In Frankrijk geldt zowel voor verbetering en verandering in het gemeen-
schappelijke gedeelte als voor wijziging van het reglement met betrekking tot 
het gebruik, genot en beheer van het gemeenschappelijk gedeelte een twee derde 
meerderheid. Unanimiteit is vereist voor vervreemding van gemeenschappelijke 
gedeelten waarvan het behoud noodzakelijk is voor de bestemming van het on-
roerend goed en wijziging van de kostenverdeling.  

In Duitsland is besluitvorming bij meerderheid van stemmen mogelijk voor 
de besluiten met betrekking tot het behoorlijk beheer en het gebruik van de ge-
meenschappelijke eigendom. Hieronder kan ook de van de kostenverdeling af-
wijkende verdeling voor bepaalde kosten vallen. Een drie vierde meerderheid is 
vereist voor een bouwkundige verandering in het kader van de modernisering 
van het gebouw. 

Opvallend is dat in België aan de rechtspersoonlijkheid enige bevoegdheid 
ten aanzien van het privé-gedeelte is toegekend. De vergadering kan met drie 
vierde meerderheid van de stemmen en een bijzondere motivering beslissen om 
onderhoud aan bepaalde privé-gedeelten uit te voeren. De bijzondere motivering 
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moet verwijzen naar een economische of technische reden tegen de achtergrond 
van de benodigde mate van solidariteit in het appartementencomplex. 
 
Organisatie 
De organisatie van de rechtspersoon kent geen grote verschillen. In alle landen 
fungeren soortgelijke organen. Een vergadering van alle mede-eigenaren heeft 
de hoogste macht. Een uitvoerend orgaan – syndic(us)/Verwalter – neemt de da-
gelijkse leiding van de rechtspersoon op zich. De vergadering wordt als plaats 
van onderling overleg tussen de appartementseigenaars in alle landen van groot 
belang geacht.  

Alleen in Frankrijk is het niet mogelijk besluiten unaniem schriftelijk buiten 
vergadering te nemen, terwijl in België daarbij gebruik van technische mogelijk-
heden als e-mail is toegestaan. In Nederland gelden er opvallend minder proce-
durevoorschriften dan in de andere landen. Zo is de vergadering in België en 
Duitsland slechts rechtsgeldig indien minimaal de helft van de aandelen verte-
genwoordigd zijn. Het gebruik van volmachten is ter voorkoming van misbruik 
van meerderheidsmacht in alle landen met uitzondering van Nederland aan ban-
den gelegd. Bovendien gelden in alle andere landen vrij strenge voorschriften 
omtrent het opstellen van de statuten. In België is de syndicus verplicht de ver-
gadering in een appartementensplitsing met meer dan twintig appartementsrech-
ten jaarlijks in een afgebakende periode van vijftien dagen bijeen te roepen.  

De taken van het uitvoerend orgaan bestaan uit het bijeenroepen van de ver-
gaderingen, het uitvoeren van de besluiten, het beheren van de middelen, het 
treffen van noodzakelijke maatregelen en het informeren en vertegenwoordigen 
van de mede-eigenaren. De benoeming en het ontslag van het uitvoerend orgaan 
vinden in beginsel plaats door de vergadering. Als er geen uitvoerend orgaan be-
noemd is, kan de benoeming van een uitvoerend orgaan worden afgedwongen 
via de rechter. Bovendien is in Frankrijk de benoeming van een ad interim-syn-
dic door de rechter mogelijk als de syndic zijn taken niet goed uitvoert. In België 
moeten nadere afspraken tussen de vergadering en de syndicus worden vastge-
legd in een overeenkomst. 

Een derde orgaan controleert de gang van zaken, maar is niet verplicht. In 
Frankrijk kan instelling van het conseil syndical, dat ook adviserende bevoegd-
heden heeft, achterwege blijven indien de appartementseigenaars dit met twee 
derde meerderheid van de stemmen besluiten. In België is de raad van mede-ei-
gendom, die als intermediair functioneert tussen de vergadering en de syndicus, 
pas verplicht bij een splitsing in meer dan twintig appartementen. In Duitsland is 
de regeling rond het Verwaltungsbeirat nauwelijks uitgewerkt. 
 
Beroepsmogelijkheden 
In alle landen heeft een mede-eigenaar het recht naar de rechter te stappen om 
een besluit te laten vernietigen. Ook kan een mede-eigenaar overal de rechter 
om toestemming verzoeken onderhoud uit te voeren aan de gemeenschappelijke 
gedeelten. De Franse en Belgische beroepsmogelijkheden om de aandelenver-
houding of kostenverdeling te wijzigen zijn interessant. In Duitsland kan iedere 
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mede-eigenaar met een zwaarwegend belang een aanvulling op het ‘reglement’ 
laten vaststellen voor zover niet onredelijk bezwarend voor de mede-eigenaren.  
 
Rol notaris 
De notaris speelt in alle rechtstelsels op twee momenten een rol: bij het opstellen 
van de splitsingsakte en bij de overdracht van een appartement. Voornamelijk in 
België gelden strenge (informatie)plichten voor de notaris. De notaris moet in 
België bij het opstellen van de splitsingsakte expliciet de belangen van toekom-
stige mede-eigenaren in bescherming nemen. Ook is de notaris in België verant-
woordelijk voor het opvragen van de achterstallige bijdrage bij de overdracht 
van een appartementsrecht, waarbij hij bevoegd is de achterstallige bijdrage te 
verrekenen met de koopprijs.  
 
Functioneren 
In alle landen bestaan eisen inzake de opstelling van de begroting en het onder-
houdsplan ter voorkoming van achterstallig onderhoud. Vooral Frankrijk wor-
stelt met de problematiek rond achterstallig onderhoud van gebouwen veroor-
zaakt door een gebrek aan voldoende middelen. In Frankrijk kan ter voorkoming 
van bovenmatige schulden een bewindvoerder worden benoemd. In België is 
aanstelling van een bewindvoerder niet alleen mogelijk bij financiële moeilijk-
heden, maar ook bij scherpe conflicten tussen de mede-eigenaren. Een bewind-
voerder wordt in beide landen in beginsel pas benoemd op verzoek van de me-
de-eigenaren zelf. 
 
3.5.2. Uitgangspunten heroverwogen 
 
Monisme en dualisme 
In Frankrijk, België en Duitsland gaf de psychologische behoefte aan individue-
le bezitsverkrijging de doorslag om voor het privé-eigendom van een apparte-
ment te kiezen. Individuele bezitsverkrijging werd bovendien noodzakelijk ge-
acht voor de creatie van een stabiel recht op een verdieping. Daarbij vormde het 
gebruik van het privé-gedeelte het belangrijkste bestanddeel van een apparte-
mentsrecht. Niettemin was het noodzakelijk voor de gedeelten en zaken in een 
appartementencomplex die bestemd zijn voor gemeenschappelijk gebruik een 
recht van mede-eigendom toe te kennen. Dit werd in het dualistische systeem 
slechts gezien als hulpmiddel om volle eigendom van het privé-gedeelte moge-
lijk te maken.  

De Nederlandse wetgever achtte het op de voorgrond stellen van het privé-
eigendom misleidend, omdat de rechtspositie van een appartementseigenaar naar 
zijn mening hoofdzakelijk wordt bepaald door het gezamenlijk gebruik van een 
appartementengebouw.108 Bovendien bestond het bezwaar dat het lichamelijke 
object van het privé-eigendom nauwelijks is aan te geven, omdat de delen van 
                                                        
108 Bijlage Handelingen II 1950/51, nr. 5, p. 21. 
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een appartementengebouw vrijwel alle tot de gemeenschappelijke eigendom 
moeten worden gerekend.109 Om die reden is gekozen voor een recht van mede-
eigendom met betrekking tot alle goederen die in de splitsing worden betrokken. 
Het Duitse stelsel ligt dicht tegen het monistische stelsel aan, omdat ook daar de 
basis van het appartementsrecht in de mede-eigendom moet worden gevonden.  

Juridische argumenten pleiten voor het monistische systeem. Doorbreking 
van de rechtsregel superfices cedit solo is dan niet aan de orde. Bovendien staat 
de mogelijkheid een verdieping als afzonderlijke zaak te bestempelen niet ter 
discussie. Bijkomend voordeel is dat geen nieuw recht hoeft te worden gecre-
eerd, maar geheel kan worden aangesloten bij de regeling van de eenvoudige ge-
meenschap.  

Naar mijn mening verdient het monistische stelsel ook principieel de voor-
keur. Het benadrukt dat appartementseigenaars in een appartementencomplex 
dicht op elkaar leven, van elkaar afhankelijk zijn voor het beheer van de ge-
meenschappelijke gedeelten en zaken en rekening met elkaar moeten houden. 
Bovendien schept het monistische stelsel een betere legitimatie om (gebruiks)-
beperkende maatregelen te nemen welke, soms ook met betrekking tot het privé-
gedeelte, in het kader van het beheer noodzakelijk zijn. Daaraan doet niet af dat 
voor de individuele appartementseigenaar zelf het exclusief gebruik van het pri-
vé-gedeelte het belangrijkste onderdeel van een appartementsrecht is.  

In de praktijk komen beide systemen echter sterk overeen. Een apparte-
mentsrecht bestaat steeds uit een drie-eenheid van een recht op het privé-gedeel-
te, mede-eigendom van het gemeenschappelijk gedeelte en een lidmaatschaps-
recht. Het is vervolgens de vraag of de verschillende goederenrechtelijke ver-
houding in het privé- en het gemeenschappelijke gedeelte een afzonderlijke 
rechtskwalificatie verdient of dat dit slechts een specifiek kenmerk van het me-
de-eigendomsrecht is.110 In beide gevallen blijft het onderscheid tussen de privé- 
en gemeenschappelijke gedeelten van cruciaal belang, maar is dit onderscheid in 
de praktijk problematisch. Voorzichtig kan worden aangenomen dat door het op 
de voorgrond plaatsen van het privé-eigendom in Frankrijk en België het de be-
doeling is daar het privé-gedeelte meer te laten omvatten dan in Duitsland en 
Nederland.  
 
Gemeenschap en rechtspersoon 
De rechtspersoonlijkheid met betrekking tot de gemeenschap is in Nederland en 
Duitsland beperkter dan in Frankrijk en België. Dit vindt zijn verklaring in de 
basis van het appartementsrechtelijke systeem. In Duitsland en Nederland wordt 
de rechtspositie van een appartementseigenaar bepaald door het mede-eigen-
domsrecht. De gemeenschap staat voorop. Belangrijk uitgangspunt van de ge-
meenschap is dat beschikking in beginsel voorbehouden blijft aan de gezamen-
lijke mede-eigenaren. Voor een rechtspersoon is slechts plaats met betrekking 

                                                        
109 Vergelijk §2.4.1. 
110 Vanderberghe 1997, p. 139-140. 
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tot het beheer. In Frankrijk en België bestaat er minder bezwaar dit uitgangspunt 
te verlaten, omdat daar de mede-eigendom van ondergeschikte betekenis wordt 
geacht.  

Naar mijn mening verdient het Duits/Nederlandse stelsel de voorkeur. Het 
voorop stellen van de mede-eigendom is beter verdedigbaar dan het voorop stel-
len van de privé-eigendom, omdat het privé-gedeelte in feite slechts een kolom 
lucht bevat, terwijl de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van cruciaal be-
lang zijn. Vervolgens is er voor volledige rechtspersoonlijkheid met betrekking 
tot de gemeenschap geen plaats.  

Opvallend is dat het in Duitsland mogelijk is de gemeenschap (beperkte) 
rechtspersoonlijkheid toe te kennen, terwijl in Nederland de VvE naast de ge-
meenschap wordt opgericht. Het Duitse stelsel benadrukt echter dat het apparte-
mentsrecht moet worden gezien als sui generis, waardoor er weinig bezwaar be-
staat de gemeenschapsrechtelijke uitgangspunten op dit punt te doorbreken. 
Niettemin is het in Nederland zuiverder voor de oprichting van een rechtsper-
soon naast de gemeenschap te kiezen, zodat naast de gemeenschapsrechtelijke 
uitgangspunten ook het (gesloten) systeem van rechtspersonen uit Boek 2 BW 
niet wordt doorbroken. 
 
Besluitvorming 
De besluitvormingsprocedures vertonen aanzienlijke verschillen. De verklaring 
hiervoor kan voornamelijk gevonden worden in het verschil in rechtspersoon-
lijkheid tegen de achtergrond van de keuze voor het dualistische of het monisti-
sche systeem. Volledige rechtspersoonlijkheid met betrekking tot de gehele ge-
meenschap maakt een meer flexibele besluitvormingsprocedure mogelijk dan 
beperkte rechtspersoonlijkheid. Niettemin geldt overal het uitgangspunt dat re-
kening moet worden gehouden met de goederenrechtelijke rechtspositie van de 
individuele appartementseigenaars. In alle landen geldt daarom een getrapte be-
sluitvormingsprocedure en nergens is besluitvorming met een gewone meerder-
heid van stemmen op alle terreinen toegestaan. 

Toch is gezien de praktische toepassing van het appartementsrecht voor 
principiële starheid ten koste van gewenste flexibilisering niet altijd plaats. De 
goederenrechtelijke rechtspositie van een appartementseigenaar mag echter 
nooit uit het oog verloren worden. Flexibilisering van de besluitvorming met be-
trekking tot het privé-gedeelte en de beschikking over de gemeenschappelijke 
gedeelten en zaken moet om die reden beperkt blijven.  

Meer specifiek is voor wijziging van de aandelenverhouding en de kosten-
verdeling met meerderheid van stemmen in geen van de landen plaats. Wel be-
staat in Frankrijk, België en Duitsland een meer flexibele besluitvormingsproce-
dure voor wijzigingen van het reglement met betrekking tot het gebruik, beheer 
en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten. Dit geldt daar ook voor 
bouwkundige veranderingen in de gemeenschappelijke gedeelten en zaken ten 
dienste van noodzakelijk onderhoud. Met betrekking tot het privé-gedeelte be-
staat alleen in België enige mate van flexibilisering in de besluitvorming voor 
zover het noodzakelijk onderhoud betreft. Duitsland kent daarnaast een systeem 
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met Öffnungsklauseln. Een Öffnungsklausel is alleen mogelijk voor zakelijk ge-
rechtvaardigde veranderingen, die geen onredelijke benadeling voor de overige 
eigenaren meebrengen. 

In Nederland geldt een star uitgangspunt. De basis van het appartements-
recht ligt in de gemeenschap, waardoor de VvE niet bevoegd is over de gemeen-
schap te beschikken. Sinds 2005 is besluitvorming met vier vijfde meerderheid 
in goederenrechtelijke verhoudingen mogelijk. Het is niet onmogelijk ten behoe-
ve van een praktische toepassing van het appartementsrecht nog meer flexibili-
sering van de besluitvorming mogelijk te maken voor zover rekening wordt ge-
houden met de belangen van de minderheid. Bovendien is enige inbreuk op het 
exclusief gebruik van het privé-gedeelte door besluitvorming van de VvE in Ne-
derland verdedigbaar, omdat gekozen is voor het monistische systeem zonder 
(verkrijging van) privé-eigendom. Een systeem met behulp van Öffnungsklau-
seln is niet nodig. 
 
3.5.3. Inspiratie voor de Nederlandse praktijk 
 
Een eerste punt ter inspiratie is het karakter van het appartementsrecht in België 
als appartementsrecht met twee snelheden. In België is het appartementsrecht 
voor kleine appartementensplitsingen minder dwingend en soms zelfs faculta-
tief, terwijl in appartementensplitsingen met meer dan twintig appartementsrech-
ten aanvullende regelingen gelden. Dit is interessant, omdat ook in Nederland 
het dwingendrechtelijke regime voor kleine appartementensplitsingen meer dan 
eens als knellend wordt ervaren. Voor de grote VvE kan de verplichting jaarlijks 
in een afgebakende periode van vijftien dagen een vergadering bijeen te roepen, 
de uitbreiding van de informatieplichten voor de syndicus en de verplichting een 
raad van mede-eigendom op te richten ter inspiratie dienen. Net als in België 
dient de positie van het bestuur in grote VvE’s strenger aan banden te worden 
gelegd. De benoeming van een bestuur door de rechter en het verplicht vastleg-
gen van de verhouding tussen het bestuur en de vergadering in een overeen-
komst strekken tot aanbeveling. 

Ook met betrekking tot een aantal andere punten kan de organisatie van de 
VvE worden verbeterd. Het gebruik van elektronische communicatiemiddelen in 
België is hiervan een voorbeeld. Daarnaast kan ter vermindering van misbruik 
van meerderheidsmacht het gebruik van volmachten worden gereguleerd. Een 
goede regeling is de volmacht verplicht op naam te verlenen. Als een mede-ei-
genaar zich door een andere mede-eigenaar laat vertegenwoordigen geldt dat de 
volmacht zich alleen mag uitstrekken tot de agenda van een specifieke vergade-
ring. Bovendien mag niemand meer dan drie volmachten ontvangen, tenzij het 
aantal volmachten niet meer dan tien procent van het totaal aantal stemmen ver-
tegenwoordigt. Een goede controle op de stemuitslagen zoals in België is dan 
wellicht noodzakelijk. De benoeming van een onafhankelijke voorzitter van de 
vergadering kan hieraan bijdragen.  

Zijdelings zijn nog enkele andere punten naar voren gekomen die ter inspi-
ratie kunnen dienen voor het beter functioneren van de VvE in Nederland. De 
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taak van de notaris kan naar Belgisch voorbeeld worden aangescherpt. Dit geldt 
zowel voor de insteek bij het opstellen van de akte van (onder)splitsing als voor 
de informatieplichten bij de overdracht van een appartementsrecht. De bevoegd-
heid van de VvE kan worden uitgebreid tot het uitvoeren van noodzakelijk on-
derhoud aan de privé-gedeelten naar analogie met het Belgische recht. De vesti-
ging van een zakenrechtelijk gebruiksrecht op een gemeenschappelijk gedeelte 
kan naar analogie met het Franse recht mogelijk worden gemaakt. Tot slot zijn 
de Franse en Belgische mogelijkheden op eigen verzoek van de mede-eigenaren 
een bewindvoerder te benoemen wellicht interessant.  

Het empirisch onderzoek zal uitwijzen in hoeverre dergelijke regelingen 
daadwerkelijk als oplossing voor slecht functionerende VvE’s in Nederland kun-
nen dienen. Eerst zal nader in worden gegaan op de omvang van het gebruiks-
recht van de appartementseigenaar en de rechtspositie van de appartementseige-
naar in de VvE in het Nederlandse appartementsrecht. 
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4. Het gebruiksrecht van de appartementseigenaar
 
 
4.1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk staat de aard en omvang van het gebruiksrecht van de apparte-
mentseigenaar centraal. In de praktijk hebben appartementseigenaars vaak ver-
schillende belangen met betrekking tot het gebruik van het appartementencom-
plex. Die verschillende belangen moeten met elkaar in overeenstemming worden 
gebracht met het oog op het beheer van het complex als zodanig. Een conflict 
met betrekking tot het gebruik van het appartementencomplex zal primair bin-
nen de VvE in de vergadering van eigenaars aan de orde worden gesteld. Het is 
de vraag welke criteria de vergadering van eigenaars in geval van belangenafwe-
ging bij besluitvorming met betrekking tot het gebruik dient te hanteren. Vervol-
gens kan de omvang van het gebruiksrecht nader worden afgebakend. 

Ter beantwoording van bovenstaande vraag wordt in eerste instantie aange-
sloten bij algemene leerstukken. Aan de hand van de invloed van de privaatrech-
telijke leerstukken misbruik van bevoegdheid en hinder wordt onderzocht welke 
beperkingen een appartementseigenaar op het gebruiksrecht moet dulden. Daar-
na wordt uitgebreid stil gestaan bij de invloed van grondrechten op het gebruiks-
recht. Van belang is in hoeverre een door een grondrecht beschermd gebruik 
eerder behoort te worden toegestaan dan een willekeurig ander gebruik. In twee-
de instantie wordt getracht specifieke criteria in geval van belangenafweging 
met betrekking tot het gebruik van het appartementencomplex uit de (overige) 
lagere rechtspraak te destilleren. Deze rechtspraak is onderverdeeld in zeven ca-
tegorieën. Elke categorie bevat een ander soort conflict in verband met het ge-
bruik van het appartementencomplex. 

Uiteindelijk zullen er verschillende criteria naar voren komen, die de VvE 
in geval van belangenafweging met betrekking tot het gebruik dient te hanteren. 
Aan de hand van deze criteria wordt een beeld geschetst van de juridische be-
grenzing van het gebruiksrecht. Eerst volgt nu een beschrijving van uitgangs-
punten met betrekking tot het gebruiksrecht.  
 
 
4.2. Uitgangspunten 
 
Volgens artikel 5:120 BW is iedere appartementseigenaar bevoegd het gedeelte 
dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, exclu-
sief te gebruiken en de overige, gemeenschappelijke gedeelten mede te gebrui-
ken. Het genot van de gemeenschappelijke gedeelten is onlosmakelijk verbon-
den met het recht op gebruik van de privé-gedeelten. Ingebruikgeving van een 
privé-gedeelte omvat daarom tevens het recht op medegebruik van de gemeen-
schappelijke gedeelten.  

Het onderscheid tussen de privé- en de gemeenschappelijke gedeelten is 
door het verschil in omvang van het gebruiksrecht van cruciaal belang. Enkele 
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aanknopingspunten geeft de splitsingsakte. Op de van de splitsingsakte deel uit-
makende tekening worden de privé-gedeelten dik omlijnd en in het model-split-
singsreglement staan de gemeenschappelijke gedeelten en zaken opgesomd. Als 
er onduidelijkheid ontstaat, geldt dat al hetgeen op de tekening niet expliciet als 
privé-gedeelte is aangeduid als gemeenschappelijk gedeelte moet worden be-
schouwd. Bij twijfel is meestal de vergadering van eigenaars bevoegd een be-
slissing te nemen.1 

Het gebruik wordt in algemene zin begrensd door artikel 5:108 BW. Een 
appartementseigenaar moet de bouw, de inrichting van het gebouw of de inrich-
ting of aanduiding van de grond in stand houden in overeenstemming met het 
daaromtrent in de akte van splitsing bepaalde. Mede met het oog op rechten van 
latere verkrijgers mogen in strijd met de akte van splitsing of de tekening geen 
wijzigingen worden aangebracht. Een verbodsactie tegen een overtreding van ar-
tikel 5:108 BW is alleen mogelijk wanneer men een redelijk belang heeft.2 Daar-
naast bevatten het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement specifieke 
gebruiksregels. Het huishoudelijk reglement mag met betrekking tot het privé-
gedeelte alleen regels van orde omtrent het feitelijk gebruik bevatten.3 

Beperkte rechten, het publiekrecht en verbintenisrechtelijke afspraken heb-
ben ook invloed op de omvang van het gebruiksrecht. Denk aan een splitsing 
van een recht van erfpacht met als erfverpachter een gemeente, waarbij rekening 
moet worden gehouden met de gebruiksbestemming volgens de erfpachtvoor-
waarden. Andere mogelijkheid is een voorwaarde verbonden aan het recht van 
opstal of het hypotheekrecht, waarbij veranderingen binnen het privé-gedeelte 
van het appartementsrecht worden verboden. Gebruiksvoorwaarden uit het pu-
bliekrecht zullen meestal voortvloeien uit een bestemmingsplan. Daarnaast kun-
nen voorwaarden zijn verbonden aan een splitsingsvergunning.4  

Tot slot kunnen verbintenisrechtelijke afspraken met derden van invloed 
zijn op het gebruiksrecht. De VvE kan afspraken maken over het gebruik van de 
gemeenschappelijke gedeelten zoals een contract ter exploitatie van een restau-
rant in een gemeenschappelijke ruimte van een serviceflat. Daarnaast is een indi-
viduele appartementseigenaar binnen de grenzen van de wet, openbare orde en 
goede zeden bevoegd een overeenkomst te sluiten met betrekking tot het ge-
bruiksrecht van zijn privé-gedeelte. Het afstaan van een kelder voor het kweken 
van hennep is wegens strijd met de goede zeden bijvoorbeeld niet toegestaan.5 
                                                        
1 Rb. Den Haag 16 september 2010, LJN BO2741 waarin een besluit van de vergadering 

om de balkonconstructies als gemeenschappelijke zaak te beschouwen niet in strijd met 
de redelijkheid en billijkheid werd geacht, ook niet jegens de appartementseigenaars die 
zelf geen balkon hadden. 

2 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 450. 
3 In het huishoudelijk reglement kunnen alleen regels van orde omtrent het feitelijk ge-

bruik worden opgenomen. Zie §2.5.2. 
4 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 385.  
5 Niettemin geldt ook hier dat beperkende maatregelen mogelijk zijn op grond van artikel 

5:112 lid 4 BW. De bevoegdheid tot inbruikgeving kan echter niet geheel worden ont-
zegd. Bijlage Handelingen II 1971/72, 10 987, nr. 6. 
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Een opvolgende verkrijger van het appartementsrecht is niet direct gebonden aan 
een overeenkomst met betrekking tot het gebruik van het privé-gedeelte, tenzij 
deze deel uitmaakt van een huurovereenkomst. Huurbescherming in de vorm 
van ‘koop breekt geen huur’ is op grond van artikel 7:226 BW van toepassing. 
In andere gevallen zal door de overdracht de contractuele bevoegdheid niet meer 
uitgeoefend kunnen worden. De gebruiker kan de vervreemder van het betref-
fende appartement op grond van wanprestatie aansprakelijk stellen. Soms is het 
ook mogelijk de opvolgende verkrijger op grond van het leerstuk van de on-
rechtmatige daad aansprakelijk te stellen. Voor aansprakelijkheid van de opvol-
gende verkrijger is steeds noodzakelijke voorwaarde dat deze wist of behoorde 
te weten dat hij gebruik maakt van tekortkoming in de nakoming van de verbin-
tenis.6 
 
 
4.3. Beperkingen van het gebruiksrecht in verband met privaat-

rechtelijke leerstukken 
 
4.3.1. Inleiding 
 
Aan de hand van de invloed van de privaatrechtelijke leerstukken misbruik van 
bevoegdheid en hinder wordt onderzocht welke beperkingen een appartements-
eigenaar op het gebruiksrecht moet dulden. Dit verschaft inzicht in de criteria 
die de VvE dient te hanteren in geval van belangenafweging bij besluitvorming 
met betrekking tot het gebruik van het appartementencomplex. Voor beide leer-
stukken wordt eerst afzonderlijk de algemene regeling besproken en vervolgens 
de aandacht gericht op het gebruik van een appartementencomplex. Tot slot is 
de verhouding tussen beide leerstukken interessant, omdat misbruik van be-
voegdheid en hinder dicht tegen elkaar aanliggen.  
 
4.3.2. Misbruik van bevoegdheid 
 
Wat is misbruik van bevoegdheid? 
Iemand aan wie een bevoegdheid toekomt, kan die bevoegdheid niet inroepen 
voor zover hij haar misbruikt. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat een 
rechthebbende bij de uitoefening van zijn bevoegdheden het belang van zijn 
naasten en van de maatschappij niet volledig uit het oog mag verliezen. Het mis-
bruik bepaalt de grenzen van de bevoegdheid dus nader.7 Eén van de moeilijkst 
te beantwoorden vragen die in verband met het leerstuk van misbruik van be-
voegdheid rijst, is die naar het aan te leggen criterium.  

                                                        
6  Vergelijk Van der Wiel & Bakker, GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW, aant. 122 en 

de daar vermelde rechtspraak. 
7 Parl. Gesch. Boek 3 BW (Inv. Boek 3, 5 en 6 BW), p. 1048. 
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De Hoge Raad heeft aanvankelijk een scherpe omschrijving van het criterium 
vermeden. Het standaardarrest betreft de burenruzie te Berg en Dal: de een 
bouwt op zijn terrein een lelijke ijzeren watertoren, die niet aangesloten is op de 
waterleiding. Daaraan voorafgaand had deze persoon een stok met oude lappen 
zo dicht mogelijk onder het raam van de buurman gezet. In beide gevallen 
slechts met de bedoeling het uitzicht van de buurman te bederven. De Hoge 
Raad oordeelde dat iemand met een feitelijke bedoeling tot benadeling en gemis 
aan belang misbruik van bevoegdheid kan maken.8 In het arrest omtrent de 
Lentsche schutting nam de Hoge Raad geen misbruik van bevoegdheid aan, om-
dat het voorkomen van onwelgevallig contact werd beschouwd als een redelijk 
belang bij de bouw van een schutting op ongeveer 25 cm van de zijmuur van een 
naastgelegen pand waarin zich twee ramen bevonden. Volgens de Hoge Raad is 
een eigenaar niet gehouden om een zodanige wijze van uitoefening van het ei-
gendomsrecht te kiezen, dat daarmee aan de belangen van anderen de minste 
schade wordt berokkend.9  

Een uitbreiding van de criteria volgt uit het arrest rond de grensoverschrij-
dende garage. De Hoge Raad besliste dat men zich schuldig maakt aan misbruik 
van bevoegdheid indien het nadeel zowel op zichzelf beschouwd als in zijn ver-
houding tot het belang dat de ander met zijn vordering nastreeft, zo groot is dat, 
alle verdere omstandigheden in aanmerking genomen, hij naar redelijkheid niet 
tot de uitoefening van zijn recht had kunnen komen. Daaraan stond niet in de 
weg dat de overbouwer in casu te goeder trouw was en hij de eigenaar een scha-
devergoeding had aangeboden.10 In Pita-De Windt ging de Hoge Raad nog een 
stap verder door in plaats van de ‘onevenredigheid’ tussen het belang dat is ge-
moeid met de uitoefening en dat wat wordt geschaad te spreken van de weder-
zijdse belangen; dat impliceert gelijkwaardigheid van de belangen.11  

Al met al bleef de materie gecompliceerd en ingewikkeld. Om duidelijkheid 
te scheppen kreeg misbruik van bevoegdheid een plek in het NBW.12 Volgens 
artikel 3:13 lid 2 BW kan in de eerste plaats een bevoegdheid worden misbruikt 
door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden. Daar-
naast bestaat het geval dat een bevoegdheid wordt gebruikt met een ander doel 
dan waarvoor zij is verleend. Een derde en laatste geval doet zich voor indien de 
bevoegde naar redelijkheid niet tot de uitoefening van de bevoegdheid had kun-
nen komen wanneer hij de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening 
en het belang dat daardoor wordt geschaad in aanmerking zou nemen. De wetge-
ver heeft dus niet voor de ruimere benadering van de Hoge Raad in Pita-De 
Windt gekozen, maar benadrukt het in beginsel zwaarwegender belang bij de 
uitoefening van een bevoegdheid. De wetgever heeft allerminst de pretentie ge-
had met de codificatie het laatste woord te hebben gesproken. Er zijn nog andere 

                                                        
8 HR 13 maart 1936, NJ 1936, 415 en HR 2 april 1937, NJ 1937, 639.  
9 HR 2 december 1937, NJ 1938, 353, m.nt. Scholten (Lentsche schutting). 
10 HR 17 april 1970, NJ 1971, 89, m.nt. Houwing (Grensoverschrijdende garage). 
11 HR 10 augustus 1984, NJ 1985, 229. 
12 Parl. Gesch. Boek 3 BW (Inv. Boek 3, 5 en 6 BW), p. 1041 e.v. 
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gevallen van misbruik van bevoegdheid denkbaar. Het is de taak van de rechter 
slechts in uitzonderlijke omstandigheden aan de uitoefening van aan het individu 
door het objectieve recht verleende bevoegdheden gedeeltelijk of zelfs volledig 
een halt toe te roepen.13  

De bijzondere rechtsgevolgen van misbruik van bevoegdheid worden niet 
apart geregeld. Artikel 3:13 BW bepaalt slechts dat een bevoegdheid in beginsel 
niet kan worden ingeroepen in geval van misbruik. Hieruit vloeit tweeërlei 
rechtsgevolg voort: de rechthebbende kan een reeds voltooide uitoefening van 
de bevoegdheid niet meer rechtvaardigen met een beroep op die bevoegdheid en 
de rechthebbende kan de uitoefening van een bevoegdheid niet meer in rechte 
afdwingen. De benadeelde kan verzoeken om een repressieve sanctie, dat wil 
zeggen enige vorm van schadevergoeding indien het misbruik eveneens een on-
rechtmatige daad oplevert, ofwel een preventieve sanctie, een verbod ten laste 
van de rechthebbende tot uitoefening van de bevoegdheid.14 
 
Misbruik van appartementsrecht 
Met betrekking tot het gebruik van een appartementencomplex kan misbruik van 
verschillende bevoegdheden worden gemaakt. Er zijn vier groepen te onder-
scheiden: misbruik van het exclusief gebruiksrecht door een appartementseige-
naar (1), misbruik van bevoegdheid door de gemeenschap van eigenaars (2), 
misbruik van bevoegdheid door de VvE (3) en misbruik van bevoegdheid van 
een (gewone) eigenaar van een naburig pand (4).  

Misbruik van het exclusief gebruiksrecht (1) komt in de praktijk sterk over-
een met misbruik van eigendom, omdat eigendom in de kern een (exclusief) ge-
bruiksrecht is. De bevoegdheden van een eigenaar vertonen een positief en een 
negatief aspect. In positieve zin verschaffen zij de eigenaar een zekere macht 
over de hem toebehorende zaak, in negatieve zin verschaffen zij de eigenaar de 
bevoegdheid aan derden het verrichten van bepaalde handelingen te verbieden. 
Dit dubbele karakter van de eigendomsbevoegdheden komt naar voren in het 
leerstuk van misbruik van bevoegdheid met betrekking tot eigendom. De eige-
naar kan zijn recht misbruiken door de hem toebehorende zaak te gebruiken op 
een wijze, die in het algemeen door de eigendom gelegitimeerd wordt, maar die 
door de bijzondere omstandigheden van het geval niet kan worden geduld. Ook 
kan een eigenaar misbruik van bevoegdheid maken door te weigeren een derde 
op diens verzoek toestemming te geven om op een bepaalde manier van de aan 
de eigenaar toebehorende zaak gebruik te maken. Een eigenaar kan ten slotte op 
grond van zijn eigendomsbevoegdheden tegenover derden aanspraken doen gel-
den die in de omstandigheden van het geval als onbetamelijk moeten worden be-
schouwd en op grond hiervan niet kunnen worden toegelaten.15  
                                                        
13 Schrage 2007b, p. 64. Anders: noot van Ph.A.N. Houwing onder HR 17 april 1970, NJ 

1971, 89 (Grensoverschrijdende garage), waarin wordt betoogd dat de rechter de belan-
gen volledig tegen elkaar mag afwegen. 

14 Rodenburg 1985, p. 85 e.v. 
15 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 51 e.v.  
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Deze vormen zijn met betrekking tot het exclusief gebruiksrecht van de apparte-
mentseigenaar in de rechtspraak niet aangetroffen. Een belangrijke verklaring 
kan hiervoor worden gevonden in het feit dat het exclusief gebruiksrecht reeds 
beperkingen in zich draagt op grond van de wet en het reglement en daardoor 
minder correctie behoeft in de vorm van een leerstuk van misbruik van bevoegd-
heid.16  

Misbruik van eigendom wordt niet snel aangenomen wegens het goederen-
rechtelijke karakter van het recht. De eigenaar heeft een absoluut recht op woon-
genot dat in het algemeen zwaarder zal wegen dan andere belangen.17 In begin-
sel geldt hetzelfde, maar in iets mindere mate voor het exclusief gebruiksrecht. 
Er moet rekening worden gehouden met het belang van degene die tegenover het 
belang van de individuele appartementseigenaar staat. Is dit een andere ge-
bruiksgerechtigde dan kan dit sneller dan bij eigenaren leiden tot misbruik van 
bevoegdheid, omdat appartementseigenaars meer dan andere eigenaren rekening 
moeten houden met elkaars belangen.18 Is dit een belang van de VvE of de ge-
meenschap van eigenaars dan zal er nog sneller sprake kunnen zijn van misbruik 
van bevoegdheid, omdat de VvE of de gemeenschap het belang van alle of de 
meerderheid van appartementseigenaars vertegenwoordigt.  

De tweede groep, misbruik van bevoegdheid door de gemeenschap van ei-
genaars (2), is in de rechtspraak eveneens niet gevonden. Reden daarvoor is 
waarschijnlijk dat de gemeenschap van eigenaars als zodanig weinig tot geen 
rechtshandelingen verricht. Misbruik is wel voorstelbaar. Denk aan de verklei-
ning of vergroting van de in de splitsing betrokken grond ten nadele van het ge-
bruik door één of enkele appartementseigenaars. De rechtspositie van de ge-
meenschap als eigenaar van al hetgeen in de splitsing betrokken is, maakt haar 
belang zwaarwegend. Bovendien hebben (bijna) alle appartementseigenaars in-
gestemd met de uitoefening van de belangen van de gemeenschap. Niettemin 
rechtvaardigt artikel 5:1 BW dat ook beperkingen op het eigendomsrecht van de 
gemeenschap op grond van misbruik van bevoegdheid mogelijk zijn. Dit zou 
aan de orde kunnen zijn in het geval een wijziging van de akte van splitsing een 
verkleining van een privé-gedeelte meebrengt.  

In de rechtspraak zijn wel gevallen van misbruik van bevoegdheid door de 
VvE (3) te vinden. De VvE oefent haar bevoegdheden uit met het doel gemeen-
schappelijke belangen van de appartementseigenaars te behartigen. Dit doel is 
moeilijk af te bakenen. In ieder geval zal de naleving van de splitsingsakte inclu-
sief het splitsingsreglement een gemeenschappelijk belang van de appartements-
eigenaars zijn. Zodra de VvE in overeenstemming hiermee handelt, zal niet snel 
van misbruik van bevoegdheid sprake zijn. De eerste twee categorieën van arti-
kel 3:13 lid 2 BW zijn dan in ieder geval niet aan de orde, bij de derde variant 

                                                        
16 Vergelijk Van Maanen 1987, p. 67-68 waar wordt verdedigd dat er steeds meer sprake is 

van vermaatschappelijking van eigendom. 
17 Köster 1970, p. 549. 
18 Vergelijk Aaftink 1976, p. 763 en Köster 1970, p. 548-549, waarin wordt verdedigd dat 

de bijzondere relatie tussen buren een ruimere toetsingsmogelijkheid kan meebrengen.  
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zal het belang van de VvE zwaar wegen. Dit komt in diverse uitspraken tot uit-
drukking. 

Een beroep op misbruik van bevoegdheid had geen succes in drie gevallen 
waarin de VvE naleving van het reglement bevorderde. In de eerste zaak nam de 
vergadering van eigenaars een naar totstandkoming en inhoud rechtsgeldig be-
sluit om een eigenaar het gebruik van zijn appartement te ontzeggen wegens ge-
bruik als seksclub in strijd met de bestemming in de splitsingsakte. Alle bezwa-
ren van de seksclubeigenaar stuitten af op het feit dat het besluit rechtsgeldig 
was genomen. De VvE had geen misbruik van bevoegdheid gemaakt ondanks 
dat er geen hinder of overlast bij het gebruik als seksclub was geconstateerd.19 In 
de tweede zaak viel niet in te zien dat de VvE misbruik van bevoegdheid maakte 
door het uitvoeren van een onaantastbaar rechtsgeldig genomen besluit, te weten 
het entameren van de procedure om een tuinhuisje van een appartementseige-
naar te verwijderen.20 In de derde zaak handhaafde de VvE het verbod om een 
harde vloerafwerking in het appartement te hebben. De betreffende apparte-
mentseigenaar voelde zich wegens een allergie genoodzaakt het appartement te 
verlaten. Opnieuw was geen sprake van misbruik van bevoegdheid, mede in 
aanmerking genomen dat de betreffende eigenaar wist, althans behoorde te we-
ten, dat het hebben van een harde vloer niet was toegestaan. De appartementsei-
genaar had dus omwille van zijn allergie kunnen afzien van het kopen van de 
woning.21  

Deze gevallen moeten onderscheiden worden van de gevallen waarin het 
gaat om de effectuering van een besluit waarbij inmiddels geen overtreding van 
het reglement meer is te constateren. Het hof Amsterdam oordeelde dat geen 
sprake was van misbruik van bevoegdheid door de VvE in een geval waarin een 
appartementseigenaar het gebruik van zijn appartement is ontzegd op grond van 
overtreding van het splitsingsreglement wegens overlast veroorzaakt door zijn 
honden, terwijl nadat het besluit tot ontzegging was genomen hij zijn honden de-
finitief ergens anders had ondergebracht. Dit zijn wel degelijk omstandigheden 
waaronder de VvE misbruik van bevoegdheid kan worden verweten door de ont-
ruiming door te zetten. Het ging hier expliciet om het beëindigen van overlast. 
Wanneer die overlast niet meer aanwezig is, zal het belang bij effectuering van 
dat besluit moeten wijken voor het uit zijn aard zwaarwegende belang om het 
recht van gebruik van het privé-gedeelte, dat in wezen de kern van het apparte-
mentsrecht vormt, te blijven uitoefenen.22  

Daarnaast zijn er gevallen denkbaar waarbij de VvE niet het splitsingsregle-
ment handhaaft, maar een nieuw besluit neemt. Ter illustratie een uitspraak met 
betrekking tot een appartementengebouw waarin zich woonappartementen be-
vinden en een appartement dat een bedrijfsruimte als kegelclub exploiteert. De 
vergadering van eigenaars had een besluit tot wijziging van het huishoudelijk 
                                                        
19 Rb. Assen 24 september 2003, NJF 2004, 72. 
20 Rb. Rotterdam 16 juli 2008, LJN BD9899.  
21 Hof Arnhem 20 november 2001, Prg. 2002, 5819. 
22 Hof Amsterdam 26 juni 1986, KG 1986, 387. 
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reglement genomen waarbij het maximale geluidsniveau dat toelaatbaar was bij 
het gebruik van het appartement zodanig werd vastgesteld dat het de kegelclub 
in feite onmogelijk was gemaakt haar appartement als kegelcentrum te gebrui-
ken. De rechter oordeelde dat hier sprake was van misbruik van bevoegdheid.23  

Bij het nemen van een nieuw besluit vindt een belangenafweging plaats 
waarbij het exclusief gebruiksrecht van een appartementseigenaar zwaarwegend 
is. Zeker als het besluit geen normale exploitatie van het appartement meer mo-
gelijk maakt en het betekent dat de eigenaar het appartementencomplex moet 
verlaten bestaat ruimte om misbruik van bevoegdheid aan te nemen. Niettemin 
moeten de belangen van de VvE niet uit het oog verloren worden. In dit geval 
oordeelde de rechter dat de overlast voor de VvE ondergeschikt was aan het be-
lang van de appartementseigenaar.24 

De vierde categorie bestaat uit gevallen waarbij een gewone eigenaar van 
een naburig pand misbruik van bevoegdheid (4) wordt verweten. In de recht-
spraak zijn duidelijk de in de eerste categorie genoemde verschijningsvormen 
van misbruik van eigendom terug te vinden. Een illustratie van de eerste vorm 
betrof een eigenaar die gebruik maakte van zijn bevoegdheid door rond een ap-
partementencomplex een muur op te trekken en een magazijn te bouwen. Ook 
een eigenaar die een open lichthof25 aanbracht in een muur die als erfafscheiding 
met het appartementencomplex diende, werd misbruik van bevoegdheid verwe-
ten. In beide gevallen was in voldoende mate met de belangen van de apparte-
mentseigenaars rekening gehouden waardoor van misbruik van bevoegdheid 
geen sprake was.26  

De derde verschijningsvorm waarin een eigenaar tegenover een apparte-
mentseigenaar een bevoegdheid doet gelden die hij, gelet op de bijzondere om-
standigheden van het geval, naar redelijkheid wellicht niet kan uitoefenen, wordt 
ook in de rechtspraak aangetroffen. Zo vorderde een eigenaar van een naburig 
pand verwijdering van de openslaande vensters van een appartement op de eer-
ste verdieping. Deze aanspraak kan niet als misbruik van bevoegdheid worden 
gekwalificeerd. Het belang van de eigenaar dat haar platte dak niet werd betre-
den woog zwaarder dan de ventilatieproblemen van de appartementseigenaar 
waarvoor bovendien een oplossing was aangedragen. Een andere appartements-
eigenaar had in strijd met de gevestigde erfdienstbaarheid een tweede verdieping 
op zijn uitbouw op het erf van een eigenaar geplaatst. Het belang van de appar-
tementseigenaar bij meer ruimte woog niet op tegen het belang van de eigenaar 
bij handhaving van haar eigendomsrecht, ook indien de eigenaar geen schade 

                                                        
23 Ktg. Haarlem 24 februari 2006, NJF 2006, 195. 
24 Ktg. Haarlem 24 februari 2006, NJF 2006, 195. 
25 Een opening in de woningplattegrond die er voor zorgt dat er zowel licht als direct zon-

licht in een diepe kavel valt.  
26 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba 13 januari 

2009, LJN BH2925; Hof Amsterdam 21 december 2006, NJF 2007, 335. 
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zou lijden.27 Deze gevallen maken duidelijk dat een eigenaar van een naburig 
pand meestal aanspraak kan blijven maken op zijn bevoegdheden.28  

Volledigheidshalve nog de slotoverweging van de uitspraak rond de open 
lichthof. De VvE had gevorderd dat de eigenaar zal worden veroordeeld de 
opengebroken muur deugdelijk af te werken door pleisterwerk. Het ging om een 
gering aantal rabatdelen die onverbrekelijk onderdeel uitmaken van de construc-
tie en aan de gevel van het pand van de VvE zijn aangebracht. Hoewel de VvE 
in beginsel geen inbreuk op haar eigendomsrecht behoefde te dulden zou zij, ge-
let op de onevenredigheid van belangen, in de gegeven omstandigheden mis-
bruik maken van bevoegdheid door verwijdering van de rabatdelen te vorde-
ren.29 Los van het feit dat de VvE geen eigendomsrecht heeft en de overweging 
onduidelijk is, is het op zijn minst merkwaardig dat in tegenstelling tot de alge-
mene tendens misbruik van bevoegdheid hier wel zou worden aangenomen.  
 
Conclusie 
Uit de invloed van het leerstuk van misbruik van bevoegdheid komt naar voren 
dat de handhaving van het splitsingsreglement en daarmee de rechtszekerheid 
zwaarwegend is. Zo lang de VvE het splitsingsreglement handhaaft, zal niet snel 
sprake zijn misbruik van bevoegdheid. Gevallen waarin de vergadering van ei-
genaars gebruiksbeperkende maatregelen neemt, zullen eerder tot misbruik van 
bevoegdheid leiden. Zeker wanneer het exclusief gebruiksrecht van een privé-
gedeelte in het geding is. Belangen van de VvE, zoals het voorkomen van over-
last en hinder, zullen er echter nog steeds toe kunnen leiden dat er van misbruik 
van bevoegdheid geen sprake is. 
 
4.3.3. Hinder 
 
Wat is hinder?  
Lange tijd was de gedachte dat het eigendomsrecht een vrijbrief voor hinder ver-
oorzakende activiteiten was. De Hoge Raad maakt in 1914 aan deze gedachte 
een einde door bepaalde vormen van hinder onrechtmatig te achten.30 Om uit te 
maken wanneer hinder onrechtmatig is, heeft de Hoge Raad door de jaren heen 
een aantal relevante gezichtspunten gegeven. Het gaat om de aard, de ernst en de 
duur van de hinder, de omvang van de door de hinder toegebrachte schade en 
andere omstandigheden van het geval waaronder ook de plaatselijke omstandig-
heden. Bovendien moet rekening worden gehouden met het gewicht van de be-
langen die door de hinder toebrengende activiteit worden gediend, en de moge-
lijkheid, mede gelet op de daaraan verbonden kosten, en de bereidheid om maat-

                                                        
27 Hof Amsterdam 22 april 2004, NJ 2006, 141; Hof Amsterdam 26 februari 1998, Prg. 

1998, 5060. 
28 Schrage 2007a, p. 48. 
29 Hof Amsterdam 21 december 2006, NJF 2007, 335. 
30 HR 30 januari 1914, NJ 1914, p. 497, m.nt. Meijers.  
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regelen ter voorkoming van schade te nemen.31 De omstandigheid dat aan dege-
ne die hinder veroorzaakt van overheidswege een vergunning is verstrekt ter za-
ke van de desbetreffende activiteit, vrijwaart niet voor aansprakelijkheid wegens 
het veroorzaken van onrechtmatige hinder. De aanwezigheid van een vergun-
ning kan er wel toe leiden dat de hinder moet worden geduld, in het bijzonder 
wanneer bij de verlening van de vergunning de belangen van de benadeelde par-
tij voldoende zijn meegewogen.32  

In artikel 5:37 BW vindt men expliciet het verbod voor de eigenaar van een 
erf om in een mate of op een wijze die volgens artikel 6:162 BW onrechtmatig 
is, aan eigenaren van andere erven hinder toe te brengen zoals door het versprei-
den van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht 
of lucht of door het ontnemen van steun. Als directe grondslag is artikel 5:37 
BW naast artikel 6:162 BW overbodig. Niettemin vervult het artikel een functie 
bij de nadere afbakening van de omvang van het eigendomsrecht of van eigen-
dom afgeleide zakelijke en persoonlijke gerechtigden op twee (of meer) erven.33  

Voor de benadeelde is het op grond van de onrechtmatige gedraging moge-
lijk schadevergoeding te eisen. Bovendien kan de rechter het voortgaan van de 
hinder verbieden met een dwangsom op overtreding van het verbod en eventueel 
een veroordeling tot herstel in de oude toestand uitspreken. Als de hinder we-
gens zwaarwegende maatschappelijke belangen dient te worden geduld, behoudt 
de benadeelde zijn recht op vergoeding van de schade.34  
 
Hinder en appartementsrecht 
Bij een beroep op hinder op grond van artikel 5:37 BW door een appartements-
eigenaar jegens een andere appartementseigenaar zijn de door de Hoge Raad 
geformuleerde uitgangspunten terug te vinden. Er was sprake van onrechtmatige 
hinder in een zaak waar afvoergassen en waterdampwolken vrijwel dagelijks op 
diverse tijdstippen uit een afvoerpijp van een nieuw geplaatste cv-ketel het bal-
kon omnevelden en tegen het appartement aandreven. Bij het plaatsen van de 
cv-ketel waren de geldende voorschriften in acht genomen, maar dat sluit niet 
uit dat onrechtmatige hinder kan worden toegebracht. De onrechtmatigheid werd 
afgeleid uit de aard, ernst en de duur van de hinder. Bovendien was het verwij-
deren van het afvoerpijpje in deze specifieke situatie – waarin de flatbewoners 
vrij dicht op elkaar wonen – de enige juiste oplossing.35 In een andere zaak be-
stond de hinder uit het onthouden van licht aan het terras door de plaatsing van 
een schutting. Deze hinder had een negatieve invloed op de waarde van het ap-
partement en was derhalve onrechtmatig. Overwegingen in verband met de pri-

                                                        
31 HR 19 december 1952, NJ 1953, 642; HR 10 maart 1972, NJ 1973, 74; HR 15 februari 

1991, NJ 1992, 639.  
32 HR 9 januari 1981, NJ 1981, 227; Davids 1999, p. 25-28. Vergelijk artikel 6:168 BW. 
33 Van Es 2009. 
34 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV* 2011, nr. 151-154; Asser/Mijnssen, Van Velten & 

Bartels 5* 2008, nr. 41. 
35 Vz. Rb. Arnhem 28 februari 1992, KG 1992, 113. 
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vacy van de andere appartementseigenaar bij de plaatsing van de schutting de-
den hier niet aan af.36  

De door de Hoge Raad geformuleerde uitgangspunten zijn eveneens te vin-
den in de zaak rond de inrichting en ingebruikgeving van een appartement als 
extra beveiligde woning aan voormalig parlementslid Hirsi Ali door de Staat. 
Het was de vraag of daarmee onrechtmatig werd gehandeld jegens andere bewo-
ners van het appartementencomplex of dat de hinder door zwaarwegende belan-
gen van maatschappelijke aard gerechtvaardigd werd. In de zaak stonden de met 
de inrichting en ingebruikgeving van een extra beveiligde woning zwaarwegen-
de belangen tegenover de, mede door artikel 8 EVRM beschermde, belangen 
van derden. Tot de bij de afweging van deze belangen in aanmerking te nemen 
factoren behoren, naast de aard, de ernst en de duur van de door het gebruik van 
de extra beveiligde woning veroorzaakte hinder, de aard en ernst van de veilig-
heidsrisico’s waaraan de bewoners zijn blootgesteld door het gebruik van de ex-
tra beveiligde woning en de mate van waarschijnlijkheid van de verwezenlijking 
van deze risico’s.37  

Bij de behandeling van grondrechten in het vervolg van dit hoofdstuk komt 
de inhoudelijke beoordeling van de zaak aan de orde, omdat de eisende partij 
zich in hoofdzaak beriep op artikel 8 EVRM. In verband met hinder is de vol-
gende overweging van het hof interessant: ‘Degene die een appartement in een 
appartementengebouw bewoont, mag in de gemeenschappelijke ruimtes een ze-
kere mate van hinder van zijn medebewoners verwachten en moet dit dulden. 
Het gaat immers niet om delen van de woning waarvan het gebruik exclusief aan 
een bepaalde bewoner is voorbehouden. Dit betekent dat datgene wat in het ap-
partement zelf als een inbreuk zou moeten worden beschouwd niet noodzakelij-
kerwijs ook een inbreuk is indien dat plaatsvindt in één van de gemeenschappe-
lijke ruimtes’.38 Kortom, van onrechtmatige hinder is ten opzichte van een privé-
gedeelte eerder sprake dan ten opzichte van het gemeenschappelijk gedeelte.  

Naast artikel 5:37 BW gelden in een appartementencomplex meer regelin-
gen met betrekking tot hinder. Zo mag op grond van artikel 2 model-reglement 
2006 een eigenaar of gebruiker geen onredelijke hinder aan andere eigenaren of 
gebruikers toebrengen. Specifieke vormen van hinder zijn vaak uitgewerkt in het 
huishoudelijk reglement. Bovendien speelt hinder een rol bij het verlenen van 
een vervangende machtiging op grond van artikel 5:121 BW en bij de toetsing 
van een besluit aan de redelijkheid en billijkheid.39 Tot slot kan ernstige hinder 

                                                        
36 Vz. Rb. Rotterdam 1 april 2003, Prg. 2003, 6026. 
37 HR 20 oktober 2006, NJ 2007, 3; Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 

42a. 
38 HR 20 oktober 2006, NJ 2007, 3. 
39 Voor het aannemen van ‘redelijke grond’ of ‘strijd met de redelijkheid en billijkheid’ is 

de vrees voor hinder in beginsel onvoldoende. Ktg. Utrecht 10 oktober 1997, Prg. 1998, 
4893; Rb. Rotterdam 8 maart 2006, LJN AV5261. 
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de reden zijn dat een appartementseigenaar wordt toegelaten tot een kort geding-
procedure.40  

Uit de rechtspraak met betrekking tot deze specifieke regelingen met be-
trekking tot hinder in een appartementencomplex kan worden afgeleid dat ook in 
de bijzondere relatie tussen appartementseigenaars enige hinder moet worden 
geduld. Hinder veroorzaakt door het in- en uitrijden van een stallingsruimte was 
onvoldoende om het inpandig parkeren in het kader van een goede en efficiënte 
bedrijfsvoering te verbieden.41 Hinder bij de realisering van een tweede verdie-
ping moest het afleggen tegen het economische belang van deze verdieping.42  

Aan de andere kant kan uit de jurisprudentie worden afgeleid dat hinder op 
grond van de bijzondere verplichtingen die tussen appartementseigenaars gelden 
relatief snel wordt aangenomen. Zo moest een appartementseigenaar zijn appar-
tement verlaten, omdat hij vier tot zes honden had die hinder veroorzaakten.43 
Terwijl een hondenkennel buiten een appartementencomplex pas maatregelen 
moest nemen toen regelmatig een geluidsniveau werd bereikt dat ver boven het 
maatschappelijk aanvaardbare niveau uitkwam.44 Hierbij spelen voornamelijk de 
plaatselijke omstandigheden van het geval een rol. In een appartementencom-
plex wonen de eigenaren dicht op elkaar waardoor eerder van hinder sprake is 
dan bij eigenaren van nabijgelegen erven. Op een appartementseigenaar rust 
daarom een zwaardere verplichting om hinder te voorkomen dan op een wille-
keurige buurman met een vrijstaande woning.  

Veel voorkomend is hinder veroorzaakt door harde vloeren. De facultatieve 
bepaling van artikel 38 model-reglement 2006 vereist voor de verwijdering van 
een harde vloer geen onredelijke hinder. Hinder speelt wel een rol. Het besluit 
tot verwijdering van een harde vloer leverde geen misbruik van bevoegdheid op 
en was niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid, omdat de harde vloer hin-
der in de vorm van stommelende geluiden meebracht. In een andere zaak voer-
den de gedaagden aan dat ze overdag naar hun werk zijn, ’s avonds en in het 
weekeinde regelmatig afwezig zijn, vilt onder stoel en tafelpoten hebben aange-
bracht, geen schoeisel dragen, geen kinderen hebben, geen feesten houden, min-
der gasten uitnodigen dan zij wenselijk vinden en nog maar één maal per drie 
jaar hun verjaardag vieren. Niettemin was enige overlast vastgesteld, waardoor 
de VvE geen misbruik van bevoegdheid maakte en de vloer verwijderd moest 
worden. Volgens de rechter hoefde overlast die slechts af en toe wordt onder-
vonden niet minder ernstig te zijn dan overlast die vaak of met een zekere regel-

                                                        
40 Rb. Breda 15 april 2008, BR 2008, 126. 
41 Rb. Den Haag 12 april 2000, Prg. 2000, 5522. 
42 Ktg. Haarlem 17 maart 2008, LJN BC8928. 
43 HR 4 november 1994, nr. 15496, NFX 1994/334, vervolg van Hof Amsterdam 26 juni 

1986, KG 1986, 387. 
44 Vz. Rb. Den Bosch 26 juni 1987, KG 1987, 317. Vergelijk ook Hof Den Haag 10 no-

vember 2009, NJF 2009, 511 waarin het gebruik van een relatief kleine stadstuin als 
kennel voor vijftien poolhonden als onrechtmatige hinder werd gekwalificeerd. 
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maat wordt ondervonden.45 Vanuit het oogpunt dat handhaving van het split-
singsreglement in het belang van alle appartementseigenaars is, zijn deze uit-
spraken verdedigbaar. Toch zijn de uitkomsten onbevredigend, omdat enige ma-
te van hinder nauwelijks vaststaat. Meer aansprekend is dan ook de uitspraak 
van de rechtbank Den Haag waarin ondanks dat een appartementseigenaar over-
last ondervond geen maatregelen behoefden te worden genomen, omdat de ge-
luiden dienden te worden opgevat als normale woongeluiden, die zich boven-
dien beperkten tot de momenten dat de kleinkinderen van de betreffende appar-
tementseigenaar aanwezig waren.46 Meer algemeen kan het bewijs dat het harde 
vloeroppervlak onredelijke (geluids)hinder veroorzaakt het best worden gele-
verd door een deskundigenonderzoek.47  

Samenloop tussen een beroep op onredelijke hinder op grond van het split-
singsreglement en onrechtmatige hinder op grond van artikel 5:37 BW is moge-
lijk. De keuze is aan de appartementseigenaar.48 In beide gevallen zijn de alge-
mene hindercriteria zoals geformuleerd door de Hoge Raad van belang. Op deze 
manier speelt de omstandigheid dat het gaat om een bijzondere situatie waarin 
de bewoners vrij dicht op elkaar wonen altijd een rol. In de praktijk zal het dus 
niet veel uitmaken voor welke mogelijkheid een appartementseigenaar kiest. 
Een beroep op onredelijke hinder wegens overtreding van het splitsingsregle-
ment heeft de meeste kans van slagen. De situatie waarin de verweten gedraging 
een onrechtmatige daad oplevert, ook onafhankelijk van een schending van het 
splitsingsreglement, lijkt mij moeilijk voor te stellen.49  
 
Conclusie 
De invloed van het leerstuk hinder op het gebruiksrecht leidt ertoe dat op grond 
van de plaatselijke omstandigheden in een appartementencomplex apparte-
mentseigenaars bij het gebruik in behoorlijke mate rekening moeten houden met 
elkaars belangen. Bovendien is ten opzichte van het privé-gedeelte eerder sprake 
van onrechtmatige hinder dan ten opzichte van het gemeenschappelijk gedeelte.  
 
4.3.4. Verhouding misbruik van bevoegdheid en hinder 
 
Het is van belang vast te stellen of in een bepaald geval sprake is van hinder dan 
wel van misbruik van bevoegdheid, omdat de maatstaven waarnaar moet worden 
beoordeeld of sprake is van hinder andere zijn dan die welke beslissend zijn 
voor het antwoord op de vraag of misbruik wordt gemaakt van een bevoegd-

                                                        
45 Ktg. Amsterdam 25 maart 2004, Prg. 2004, 6213; Hof Arnhem 20 november 2001, Prg. 

2002, 5819. 
46 Rb. Den Haag 7 april 2011, LJN BQ0516. 
47 Rb. Utrecht 29 april 2009, LJN BI2750. 
48 Boukema 1992. 
49 HR 2 december 1983, NJ 1984, 367. Een beroep op onrechtmatige hinder ex artikel 5:37 

BW kan voorkeur verdienen indien men schadevergoeding wenst. 
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heid.50 De vraag of sprake is van onrechtmatige hinder hangt af van de aard, de 
ernst en de duur van de hinder en de daardoor toegebrachte schade in verband 
met de verdere omstandigheden van het geval. Voor de beantwoording van de 
vraag of sprake is van misbruik van bevoegdheid gelden de in artikel 3:13 lid 2 
BW vermelde maatstaven. Er moet worden vastgesteld of de bevoegdheid werd 
uitgeoefend met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel 
dan waarvoor zij is verleend, dan wel van zodanige onevenredigheid tussen het 
belang bij het uitoefenen van de bevoegdheid en het belang dat door de uitoefe-
ning van de bevoegdheid wordt geschaad, dat de eigenaar naar redelijkheid niet 
tot uitoefening van de desbetreffende bevoegdheid had kunnen komen.  

Scholten en Meijers hebben in het verleden gediscussieerd over de verhou-
ding tussen misbruik van bevoegdheid en hinder. Scholten verdedigde de opvat-
ting dat van hinder sprake is wanneer afbreuk wordt gedaan aan de bevoegdhe-
den die een eigenaar aan zijn eigen recht kan ontlenen. Van misbruik van eigen-
dom is vervolgens sprake wanneer iemand wordt belemmerd in het genot dat hij 
van de zaak van een andere eigenaar heeft. Bijvoorbeeld de ontneming van het 
uitzicht over het terrein van een ander.51 Meijers heeft daartegen aangevoerd dat 
geen principieel verschil kan worden gemaakt tussen het recht op genot van de 
eigen zaak van de rechthebbende en het recht op genot dat hij aan het recht van 
zijn buurman kan ontlenen. Volgens Meijers wordt de vraag of een eigenaar on-
rechtmatig handelt geheel beheerst door hetgeen hem, gelet op de omstandighe-
den van het geval, betaamt.52 In de parlementaire geschiedenis lijkt de opvatting 
van Scholten overgenomen te zijn.53  

Het onderscheid gemaakt door Scholten is moeilijk toe te passen op de ap-
partementsrechtelijke jurisprudentie. De hindergevallen kan men nog wel scha-
ren onder de categorie waarin afbreuk wordt gedaan aan de bevoegdheden, voor-
al gebruik en genot, die een appartementseigenaar aan zijn eigen recht kan ontle-
nen. De gevallen van misbruik van bevoegdheid zijn echter nauwelijks onder te 
brengen in de categorie waarin de appartementseigenaar wordt belemmerd in het 
genot dat hij van de zaak van zijn buurman heeft. Alleen in de verhouding tus-
sen twee appartementseigenaars is dit terug te vinden, omdat deze sterk verge-
lijkbaar is met de burenrechtelijke verhouding. In de gevallen waarin de VvE ten 
opzichte van een appartementseigenaar misbruik van bevoegdheid wordt verwe-
ten is het niet terug te vinden, omdat het dan ook gaat om afbreuk van het genot 
dat een appartementseigenaar aan zijn eigen privé-gedeelte ontleent. Niettemin 
zijn dergelijke gevallen indirect in de hindercategorie onder te brengen, omdat 
de VvE misbruik van bevoegdheid wordt verweten door gebruik te maken van 
specifieke bevoegdheden om op te treden tegen de hinder. Binnen de VvE is het 
optreden tegen hinder als het ware gekanaliseerd. De situatie waarin de gemeen-

                                                        
50 Schrage 2007b, p. 43-48. 
51 Noot Scholten onder HR 2 december 1937, NJ 1938, 353. 
52 Noot Meijers onder HR 31 december 1937, NJ 1938, 517. Asser/Mijnssen, Van Velten 

& Bartels 5* 2008, nr. 45. 
53 Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 49. 
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schap van eigenaars misbruik van bevoegdheid wordt verweten is ingewikkeld, 
omdat elke appartementseigenaar mede-eigenaar is van de gemeenschap. Be-
voegdheden van de gemeenschap worden in beginsel uitgeoefend met instem-
ming van alle appartementseigenaars. Onderscheid tussen het eigen recht en het 
recht van de ‘ander’ is moeilijk te maken. Ook de opvatting van Meijers keert 
niet volledig terug in de appartementsrechtelijke jurisprudentie. De maatstaven 
voor het aannemen van hinder of misbruik van bevoegdheid kunnen wel degelijk 
van elkaar verschillen. 

Elders wordt wel opgemerkt dat hinder een gedrag betreft dat prima facie 
onrechtmatig is, terwijl misbruik van bevoegdheid op het eerste gezicht recht-
matig is. Daaraan wordt de conclusie verbonden dat van hinder sprake is indien 
de betrokkene handelt in strijd met de wet of de zorgvuldigheid die in het maat-
schappelijk verkeer betaamt, terwijl misbruik zich eerst voordoet wanneer de 
handeling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dit 
laatste criterium is in ieder geval anders, in sommige gevallen enger dan het eer-
ste.54  

Volgens Verstappen kan gebruik van bevoegdheden naast misbruik van be-
voegdheid ook hinder opleveren. Het iemand hinderen zonder gebruik te maken 
van enigerlei bevoegdheid is moeilijk denkbaar. Het hinderen impliceert het op 
een onoorbare manier gebruikmaken van bevoegdheden en het op onoorbare 
manier gebruikmaken van bevoegdheden kan hinder opleveren. Het verschil zit 
in het soortelijk gewicht van het belang waarin men wordt getroffen. Wanneer 
het belang van degene die de bevoegdheid uitoefent het zwaarst weegt dan ligt 
een procedure op basis van misbruik van bevoegdheid voor de hand. Wanneer 
het belang van degene die wordt getroffen in zijn genot zwaarder weegt dan zal 
een beroep op hinder de meeste kans van slagen hebben. Het ter discussie stellen 
van het minder zwaarwegende belang zal minder kans van slagen hebben. Bo-
vendien beschermt het recht de eigenaar in sterkere mate. Er zal niet snel sprake 
zijn van onrechtmatig gedrag als een eigenaar gebruik maakt van zijn aan de wet 
ontleende bevoegdheden. De lat voor het aannemen van misbruik van bevoegd-
heid ligt daarom hoog als het gaat om eigenaarsbevoegdheden.55  

Binnen het gebruik van het appartementencomplex is het handhaven van 
het reglement een zwaarwegend belang. In de gevallen waar dit belang een rol 
speelde, is in overeenstemming met de gedachte van Verstappen steeds een be-
roep op misbruik van bevoegdheid gedaan. De hinder, die bestond uit het niet 
volledig kunnen gebruiken van het appartement zoals de appartementseigenaar 
wenst, is hieraan ondergeschikt. In het geval rond de kegelclub lag het minder 
voor de hand om voor misbruik van bevoegdheid te kiezen. De VvE ondervond 
enige overlast, terwijl de appartementseigenaar zijn appartement niet meer nor-
maal zou kunnen exploiteren. Dit laatste belang lijkt zwaarwegender te zijn. De 
                                                        
54 Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 33-36 en p. 48; Schrage 2007a, p. 55-58; Wibbens-de Jong 

2009, p. 33-34. Anders: Aaftink 1976, waarin wordt betoogd dat de rechtsverhouding er-
voor zorgt dat de criteria samenvallen. 

55 Verstappen 2004, p. 55-60. 
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mate van overlast was echter niet voldoende duidelijk. Bovendien leenden de 
maatstaven van misbruik van bevoegdheid zich beter voor toepassing dan die 
van hinder. 

De waterdampen, onveiligheidsgevoelens en de geluidsoverlast waren 
steeds het zwaarst wegende belang. De betreffende appartementseigenaar heeft 
telkens dat belang ter discussie gesteld door een beroep op hinder te doen. Het 
recht op privacy moet wellicht zwaarder wegen dan het ontnemen van licht door 
de bouw van een schutting. Het ontnemen van licht is echter in het verleden ex-
pliciet opgenomen in de hindercategorie waardoor een beroep op hinder ook in 
dat geval op zijn plaats was.  

Kortom, hetzelfde handelen kan zowel misbruik van bevoegdheid als hinder 
opleveren. Met Verstappen lijkt het voor de hand te liggen dat een apparte-
mentseigenaar in een procedure beter het zwaarst wegende belang ter discussie 
kan stellen. Dat betekent dat als een appartementseigenaar bij het gebruik van 
het privé-gedeelte of het medegebruik van een gemeenschappelijk gedeelte meer 
hinder ondervindt dan een andere appartementseigenaar, de VvE of de gemeen-
schap van eigenaars belang heeft bij het uitoefenen van een bevoegdheid, de ap-
partementseigenaar zich op hinder moet beroepen. Wanneer een appartementsei-
genaar minder hinder ondervindt dan dat een andere appartementseigenaar, de 
VvE of de gemeenschap van eigenaars belang heeft bij het uitoefenen van een 
bevoegdheid, kan de appartementseigenaar zich beter op misbruik van bevoegd-
heid beroepen. In het laatste geval zal de hinder immers vrij snel ondergeschikt 
zijn aan het uitoefenen van de bevoegdheid, waardoor een beroep op hinder wei-
nig kans van slagen heeft. Uiteindelijk kan de getroffen appartementseigenaar 
zich het best zowel op hinder als op misbruik van bevoegdheid beroepen.  

Voor misbruik van bevoegdheid gelden echter andere maatstaven dan voor 
hinder. Uit de besproken procedures is af te leiden dat de maatstaven voor mis-
bruik van bevoegdheid strenger zijn, omdat hierbij voorop staat dat de betrokke-
ne gebruik maakt van een bevoegdheid.  
 
 
4.4. Grondrechten 
 
4.4.1. Inleiding 
 
Grondrechten hebben niet alleen werking in verticale (overheid-burger), maar 
ook in horizontale (burger-burger) verhoudingen.56 Binnen een appartementen-
complex is het daarom mogelijk een beroep op grondrechten te doen. Het is de 
vraag hoe de grondrechten doorwerken binnen een appartementencomplex. 
Wordt een door een grondrecht beschermd gebruik eerder toegestaan dan een 
willekeurig ander gebruik? 

                                                        
56 Bijlage Handelingen II 1975/76, 13 872, nr. 3, p. 15-16. 
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Ter beantwoording van deze vraag is een algemene inleiding op de horizontale 
werking van grondrechten noodzakelijk. Aansluitend wordt de horizontale wer-
king van grondrechten binnen het appartementencomplex onderzocht. Voor zo-
ver een bepaald grondrecht het gebruik van een of meer appartementseigenaars 
zou kunnen beschermen wordt het grondrecht vervolgens apart behandeld. Dit 
geldt voor de vrijheid van godsdienst, de eerbiediging en bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereni-
ging en vergadering en het discriminatieverbod.57 
 
4.4.2. Horizontale werking van grondrechten 
 
Wat zijn grondrechten?  
In de achttiende en negentiende eeuw zijn als eerste grondrechten de klassieke, 
liberale vrijheids- en gelijkheidsrechten geformuleerd in de strijd tegen staatsal-
macht en vorstenabsolutisme. Deze rechten hingen samen met de destijds heer-
sende rechtsstaatgedachte. Zij hebben primair de strekking een staatsvrije sfeer 
te creëren, waarbinnen burgers aanspraak kunnen maken op overheidsonthou-
ding. Bovendien beogen ze een aantal beginselen aan de algehele maatschappe-
lijke positie van de burgers ten grondslag te leggen.58 Met de industriële revolu-
tie wijzigt zich de visie op de taak van de staat. De actieve en sociale rol van de 
staat neemt toe. De idee van deze sociale rechtsstaat wordt mede door de over-
tuiging gedragen dat voor een menswaardig bestaan het hebben van voldoende 
voedsel, een woning en arbeid even belangrijk is als bijvoorbeeld de vrijheid 
van meningsuiting. Voor het realiseren van deze rechten is staatsingrijpen, een 
actief politiek beleid, veelal noodzakelijk. In deze lijn is een aantal sociale 
grondrechten ontwikkeld.59 Na de Tweede Wereldoorlog heeft internationaal ge-
zien een codificatie-tendens plaatsgevonden met als resultaat het Europees Ver-
drag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
(EVRM) en verschillende VN-mensenrechtenverdragen. 

De Nederlandse Grondwet (GW) dateert uit 1814/1815. Bij de laatste 
grondwetswijziging in 1983 werden grondrechten aangemerkt als de grondbe-
ginselen van een menswaardige samenleving. Menswaardig brengt de meest we-
                                                        
57 Het recht op eigendom, artikel 1 EP EVRM blijft verder buiten beschouwing. Het is 

echter niet uitgesloten dat een appartementseigenaar zich op het recht op eigendom kan 
beroepen, omdat het eigendomsbegrip in de rechtspraak van het EHRM een autonome 
en ruime invulling heeft gekregen (zie EHRM 21 september 2004, zaaknr. 68880/01, 
EHRC 2004, nr. 105, Schirmer v. Polen). De verdragsbepaling verleent bescherming te-
gen iedere willekeurige inmenging op bestaande eigendomsrechten. Vergaande beper-
kingen op het gebruiksrecht van een appartementseigenaar zullen echter niet willekeurig 
zijn, omdat zij moeten worden opgenomen in de akte van splitsing. In tegenstelling tot 
Mertens 1989 (p. 87) neemt Milo 2007 (p. 53-55) aan dat een beroep op de horizontale 
werking van artikel 1 EP EVRM mogelijk is, maar niet of nauwelijks kans van slagen 
heeft.  

58 Boesjes 1973, p. 906. 
59 Van Wissen 1992, p. 16-17.  
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zenlijke kern van het mens-zijn tot uitdrukking en is een normatief begrip.60 Het 
gaat om de natuurlijke rechten van een individu. Een alles omvattende materiële 
beschrijving is lastig te geven; daarom wordt verder de formele beschrijving ge-
bruikt waarin onder grondrechten fundamentele rechten voor zover gepositi-
veerd in documenten van hogere orde worden verstaan. Grondrechten zijn niet 
onveranderlijk, maar ze evolueren onder invloed van maatschappelijke opvattin-
gen.61 
 
Wat is horizontale werking? 
Oorspronkelijk werkten grondrechten alleen in verticale verhoudingen. Dat bete-
kent tussen overheid en burger. Beperkingen van grondrechten in die verhou-
ding zijn in de Nederlandse Grondwet slechts mogelijk door, dan wel bij of 
krachtens, de wet. Toetsing van de beperkingen door de rechter is niet goed mo-
gelijk, omdat de rechter (nog62) niet in de beoordeling van de grondwettigheid 
van wetten in formele zin treedt (artikel 120 GW). Niettemin heeft de rechter 
een toetsingsrecht als de toetsing geschiedt aan een verdragsbepaling die naar 
haar inhoud eenieder kan verbinden. Veel bepalingen van het EVRM worden in 
de Nederlandse rechtspraak als eenieder verbindend beschouwd.63 De beper-
kingsclausules in het EVRM bestaan uit materiële maatstaven waardoor de mo-
gelijkheid ontstaat voor een belangenafweging door de rechter in het concrete 
geval. De algemene beperkingsclausule in het EVRM luidt dat een inbreuk 
slechts toelaatbaar is indien bij wet voorzien, noodzakelijk in een democratische 
samenleving en strekt ter behartiging van specifiek genoemde belangen. Als ge-
volg hiervan lijkt het legaliteitsbeginsel bij de beperking van grondrechten aan 
betekenis te hebben ingeboet. Het is tegenwoordig eerder de rechter die bepaalt 
of de beperking is toegestaan. Hierdoor wordt het mogelijk grondrechten ook in 
horizontale verhoudingen toe te passen.64  

In de memorie van toelichting bij de herziene grondwet van 1983 is de hori-
zontale werking van grondrechten door de Nederlandse wetgever erkend.65 Dit 
moet worden gezien tegen de achtergrond van de toenemende aandacht voor de 
rechten van de mens, de ontwikkeling van de techniek, de toenemende rol van 
de overheid op sociaaleconomisch gebied, de vervaging tussen rechtsgebieden 
en het ontstaan van machtsconcentraties in de particuliere sector.66 De gedachte 
is kort gezegd dat de burger niet alleen ten opzichte van de overheid, maar ook 

                                                        
60 Bijlage Handelingen II 1975/76, 13 872, nr. 3, p. 10. 
61 Van Wissen 1992, p. 1-4. 
62 Zie verder Kamerstukken II 2009/10, 32 334, nr. 1 t/m 3. De zogenaamde ‘verklarings-

wet-Halsema’ zou kunnen leiden tot gedeeltelijke afschaffing van het toetsingsverbod.  
63 Asser/Hartkamp 3-I* 2011, nr. 201-202. 
64 Verhey 1992, p. 31. 
65 Bijlage Handelingen II 1975/76, 13 872, nr. 3, p. 15-16. 
66 Akkermans 2005, p. 175. 
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ten opzichte van andere burgers tegen inbreuk op bepaalde vrijheden moet wor-
den beschermd.67  

Tegenstanders stellen zich op het standpunt dat horizontale werking van 
grondrechten de autonomie in het privaatrecht zou aantasten. De (contracts)vrij-
heid zou worden beknot wanneer rekening moet worden gehouden met grond-
rechten in private verhoudingen.68 Erg sterk is dit argument niet vanwege het 
feit dat de vrijheid tussen partijen al op allerlei wijzen wordt aangetast. Denk 
aan de bescherming van de zwakkere contractspartij, een algemeen belang of de 
verplichting om via open normen rekening te houden met de belangen, al dan 
niet voortvloeiend uit grondrechten, van de wederpartij. De historische tegen-
stelling tussen autonomie (privaatrecht) en legaliteit (publiekrecht) maakt wel 
dat grondrechten in verticale respectievelijk horizontale verhoudingen niet de-
zelfde werking hebben.69  
 
Gradaties van horizontale werking 
De regering onderscheidt vijf gradaties van horizontale werking: ‘De minst ver-
gaande wijze is de opdracht aan de overheid of de wetgever om een bepaald be-
lang ook in particuliere verhoudingen te verwezenlijken. Sterker horizontaal 
werkt de grondrechtsnorm die zich niet alleen tot de wetgever richt, maar zich 
ook aan de rechter presenteert als een belangrijke waarde waarvan de rechter de 
invloed ondergaat bij de interpretatie van privaatrechtelijke regels of begrippen. 
Vervolgens kan het grondrecht zelfstandig een rechtsbelang uitdrukken, dat de 
rechter bij de afweging van belangen mede in aanmerking moet nemen. Nog 
weer verder gaat een grondrecht, dat de uitdrukking is van een rechtsbeginsel 
waarvan de rechter slechts op zwaarwegende gronden mag afwijken. Ten slotte 
kan het grondrecht beogen zich dwingend aan de rechter op te leggen en slechts 
die afwijkingen toe te staan, welke tot een grondwettelijke beperkingsclausule 
herleidbaar zijn’.70 Alleen in de laatste gradatie is sprake van directe werking. 
De andere gradaties zijn alle vormen van indirecte horizontale werking van 
grondrechten waarbij het achterliggende (rechts)beginsel wordt toegepast. In die 
zin moet de werking van grondrechten niet worden overschat, omdat fundamen-
tele waarden in beginsel altijd door de rechter worden toegepast.71  

                                                        
67 Asser/Hartkamp 3-I* 2011, nr. 226; De Vos 2010, p. 29-35. 
68 De Vos 2010, p. 279-282. Vergelijk kritiek vanuit strafrechtelijke hoek door o.a. Van 

Kempen 2008 die beargumenteert dat de theorie van positieve verplichtingen op staten 
leidt tot repressie door mensenrechten. 

69 Verhey 1992, p. 73-90. 
70 Boesjes 1973, p. 911. Overigens gelden deze gradaties ook voor de verticale werking 

van grondrechten. Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr. 3, p. 15-16. Het in 2010 ver-
schenen rapport van de Staatscommissie Grondwet besteedt nauwelijks specifieke aan-
dacht aan de horizontale werking.  

71 De Vos 2010.  
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Per grondrecht kan volgens de regering de mate van horizontale werking ver-
schillen.72 De aard van het grondrecht lijkt haar grootste invloed te hebben in die 
gevallen waarin op duidelijke wijze aan wetgever of overheid wordt opgedragen 
een nader omschreven belang te behartigen. Bepalingen als de overheid treft 
maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid en de wet stelt regels om-
trent aanspraken op sociale zekerheid zijn hier een voorbeeld van. Meer alge-
meen vallen sociale grondrechten in beginsel in de eerste gradatie en werken dus 
nauwelijks horizontaal.73 Soms is in wetgeving het grondrecht nader uitgewerkt. 
De vraag is hoe deze wetgeving zich verhoudt tot het grondrecht dat het beoogt 
uit te werken. In beginsel zal moeten gelden dat de wetgeving werking heeft 
voor het grondrecht dat het beoogt uit te werken voor zover de wettelijke rege-
ling past binnen het competentievoorschrift. Daarnaast blijft er ruimte voor aan-
vullende werking van het grondrecht.74 

Directe werking van de Grondwet in horizontale verhoudingen lijkt proble-
matisch, omdat beperkingen op de Grondwet slechts mogelijk zijn door de wet. 
De regering heeft er echter op gewezen dat beperking van een grondrecht kan 
plaatsvinden door te verwijzen naar open normen, zoals de onrechtmatige daad. 
Daarmee is een mogelijkheid tot directe doorwerking van grondrechten in hori-
zontale verhoudingen geschapen. Directe horizontale werking van verdrags-
grondrechten kent door de ruimere beperkingsmogelijkheden minder bezwa-
ren.75 Door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is echter 
geen directe horizontale werking aan verdragsbepalingen toegekend. In Neder-
land staat het de rechter vrij aan verdragsbepalingen de in zijn ogen passende 
werking te verlenen. Dit kan directe horizontale werking zijn, maar ook indirec-
te, en wel via bepalingen van privaatrecht.76 

Meestal zullen grondrechten op één van de middelste drie wijzen indirect 
doorwerken. Deze wijzen zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Een belan-
genafweging waarbij rekening moet worden gehouden met de bescherming van 
het grondrecht zal moeten uitmaken in welke gradatie van doorwerking een be-
paalde situatie zich bevindt. Vervolgens zijn beperkingen in alle gevallen moge-
lijk op grond van opnieuw een belangenafweging. De bruikbaarheid van het mo-
del verdeeld in vijf gradaties van horizontale werking moet hierdoor gerelati-
veerd worden. Uiteindelijk geldt voor alle klassieke grondrechten dat beperkin-
gen mogelijk zijn afhankelijk van een belangenafweging in de concrete situatie 

                                                        
72 Van de artikelen 3 en 16 GW wordt aangenomen dat zij horizontale werking ontberen. 

Kamerstukken II 1976/77, 13 872, nr. 7, p. 10.  
73 Dit kan anders liggen wanneer particulieren publieke taken vervullen of op bepaalde ter-

reinen van het privaatrecht zoals het gezondheidsrecht, het arbeidsrecht en het huurrecht. 
Bovendien kunnen sociale grondrechten ook in horizontale rechtsbetrekkingen worden 
gerealiseerd via handhaving van het gelijkheidsbeginsel. Verhey 1992, p. 173-174. 

74 Verhulp 1999, p. 17. 
75 Verhulp 1999, p. 21-25.  
76  Asser/Hartkamp 3-I* 2011, nr. 221 en nr. 225. 
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waarbij (opnieuw) de aard van het grondrecht, de aard van de rechtsbetrekking 
en de evenredigheidstoets van belang zijn.77  

Hoe de rechter in een bepaalde situatie met dergelijke algemene uitgangs-
punten omgaat, is verschillende keren onderzocht. De Nederlandse rechter geeft 
de voorkeur aan een milde vorm van werking van grondrechten in horizontale 
verhoudingen. Een belangrijk argument is dat grondrechtsbepalingen normaal 
gesproken niet zijn geformuleerd met het oog op betrekkingen tussen burgers 
onderling. Strikte toepassing van de beperkingsclausules zou daarom tot onaan-
vaardbare resultaten kunnen leiden. In de praktijk betrekt de rechter grondrech-
ten dus meestal in zijn overwegingen wanneer hij algemene privaatrechtelijke 
begrippen toepast, zoals redelijkheid en billijkheid, strijd met hetgeen in het 
maatschappelijk verkeer betaamt en goede zeden.78 De rechter gaat dogmatische 
problemen uit de weg. Zonder principiële overwegingen aan horizontale wer-
king van grondrechten te wijden, zijn beslissingen vooral gericht op de omstan-
digheden van het concrete geval. De rechter lijkt geen vaste afwegingscriteria te 
hanteren, maar heeft wel de neiging de rechtspraak van het EHRM nauwkeurig 
te volgen.79 Soms beschermt de rechter grondrechtelijke waarden zonder dat het 
grondrecht enige aanwijsbare invloed heeft gehad op de oordeelsvorming. Ook 
hier is de benadering sterk afhankelijk van het concrete geval. Kortom, de recht-
spraak geeft een gevarieerd beeld dat bovendien zeer casuïstisch is. De Vos 
voegt hier aan toe dat een rechter soms grondrechten gebruikt om zijn oordeel te 
kunnen motiveren.80  
 
Horizontale werking en appartementsrecht 
Met betrekking tot het appartementsrecht zijn voornamelijk de klassieke grond-
rechten van belang. Beperkingen zijn mogelijk afhankelijk van een belangenaf-
weging in de concrete situatie, waarbij de aard van het grondrecht, de aard van 
de rechtsbetrekking en de evenredigheidstoets van belang zijn. Eerst bespreek ik 
de aard van de rechtsbetrekking binnen een appartementencomplex en daarna 
wijd ik een enkele opmerking aan de evenredigheidstoets. De invloed van de 
aard van het grondrecht in horizontale verhoudingen is afhankelijk van het soort 
grondrecht, waardoor daar bij de afzonderlijke behandeling van de relevante 
grondrechten op terug zal worden gekomen.81  

De aard van de rechtsbetrekking tussen een appartementseigenaar en de 
VvE is binnen een appartementencomplex het meest relevant. Ook een conflict 
tussen twee appartementseigenaars zal vaak uitdraaien op een beslissing van de 
VvE. In deze rechtsbetrekking speelt een aantal elementen een rol. Een apparte-
mentseigenaar is verplicht lid van de VvE. Enige keuzevrijheid is op het mo-
ment van de koop van het appartement aanwezig, maar appartementseigenaars 
                                                        
77 Verhey 1992, p. 171-179; De Vos 2010, p. 81-90. 
78 Asser/Hartkamp 3-I* 2011, nr. 226-228. 
79 Asser/Hartkamp 3-I* 2011, nr. 232. 
80 Verhey 1992, p. 180-181; De Vos 2010, p. 182-185.  
81 Boesjes 1973, p. 915.  
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zullen het lidmaatschap van de VvE als een verplichting ervaren. Een beroep op 
grondrechten kan soms bescherming bieden. Het kwalitatieve lidmaatschap is op 
zichzelf niet in strijd met het grondrecht van vrijheid van vereniging.82  

Verder is de VvE een organisatiestructuur met het doel de gezamenlijke be-
langen van de appartementseigenaars te behartigen. Voor de VvE is het nodig 
een zekere mate van toezicht uit te oefenen wegens de juridische en sociale af-
hankelijkheid die tussen de appartementseigenaars bestaat. Een belangrijk in-
strument zijn de regels uit het splitsingsreglement, die voor een groot deel de 
aard van de rechtsbetrekking tussen de VvE en een appartementseigenaar bepa-
len. De inhoud van het splitsingsreglement is grotendeels vrij, maar de apparte-
mentseigenaars zijn verplicht zich er aan te houden. Oefent de VvE een door de 
wet of het splitsingsreglement toegekende bevoegdheid uit, dan zullen grond-
rechten weinig kunnen doorwerken. Hierbij speelt een rol dat belangen van der-
den beschermd dienen te worden.83  

Voor besluiten van de vergadering van eigenaars geldt ook dat een apparte-
mentseigenaar gehouden is zich daaraan te houden. Als minimaal de meerder-
heid van de appartementseigenaars met het besluit heeft ingestemd, zullen 
grondrechten daarom opnieuw niet sterk doorwerken. Dit kan anders zijn wan-
neer sprake is van een verstoord machtsevenwicht, want dan verdient de minder-
heid van appartementseigenaars in beginsel meer bescherming. Tot slot is de 
VvE slechts bevoegd de gemeenschappelijke gedeelten te beheren. De invloed 
van grondrechten zal in de privé-gedeelten daardoor sterker zijn dan in de ge-
meenschappelijke gedeelten.  

De door Alkema ontworpen evenredigheidstoets heeft betrekking op de 
evenredigheid (proportionaliteit) tussen het doel van de rechtshandeling en de 
ernst van de inbreuk op het grondrechtelijk belang. Dit houdt in dat het doel van 
een rechtshandeling waardoor een bepaald grondrecht wordt beperkt, op zichzelf 
gerechtvaardigd moet zijn en de beperking van een bepaald grondrecht verband 
moet houden met het nagestreefde doel. Daarnaast moet er een redelijke verhou-
ding bestaan tussen het nagestreefde doel en de daartoe in concreto aangewende 
middelen.84  
 
4.4.3. Vrijheid van godsdienst 
 
Ieder heeft op grond van artikel 6 GW het recht zijn godsdienst of levensovertui-
ging individueel of in gemeenschap te belijden, behoudens ieders verantwoorde-
lijkheid volgens de wet. Enerzijds is dit recht de afgelopen decennia van minder 
invloed, omdat veel minder Nederlanders zich laten leiden door godsdienstige 
overwegingen, terwijl anderzijds het aantal religies in Nederland sterk is toege-
nomen en bovendien soms meer fundamentalistisch is. In beginsel zal de over-
heid zich dienen te onthouden van een oordeel over de vraag of bepaalde opvat-
                                                        
82 Rb. Amsterdam 24 juli 2002, NJ 2003, 11.  
83 De Vos 2009. 
84 Alkema 1978, p. 256-257.  
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tingen al dan niet kunnen worden aangemerkt als godsdienst of levensovertui-
ging. Dat is immers hoogst persoonlijk. Die afstand moet ook door de rechter in 
acht worden genomen, ook al lijkt het soms bijna onvermijdelijk dat in dit op-
zicht bepaalde knopen worden doorgehakt. Het Europese equivalent is artikel 9 
EVRM.  

Binnen een appartementencomplex zijn met betrekking tot het gebruik ver-
schillende situaties denkbaar waarin een beroep op de vrijheid van godsdienst 
kan worden gedaan. Zo kan de vergadering van eigenaars bepaalde gebruiksbe-
perkende regels vaststellen, bijvoorbeeld dat verstoring van de rust op zondag of 
tijdens de ramadan geheel verboden is. Ook kan de vergadering van eigenaars 
op grond van een daartoe opgestelde welstandsbepaling een appartementseige-
naar de toestemming tot ingebruikneming op godsdienstige redenen weigeren. In 
beginsel zullen deze besluiten wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid 
vernietigbaar zijn, tenzij het complex blijkens inrichting en juridische vormge-
ving duidelijk voor een bepaalde categorie bewoners is bedoeld.  

Ter vergelijking volgt een kort uitstapje naar de kwestie rond het weren van 
homo’s als leraar van een christelijke school. Een school mag homoseksuele do-
centen weren wanneer deze zich, ook buiten de instelling, duidelijk in strijd met 
de godsdienstige grondslag van de instelling gedragen. Dit werd door de Raad 
van State gerechtvaardigd geacht, omdat het doel van de school mede bestaat uit 
de overdacht van normen en waarden aan haar leerlingen. Specifieke eisen ten 
aanzien van gedrag in of buiten de school zijn toegestaan wanneer deze voldoen-
de kunnen worden herleid tot de godsdienst of levensbeschouwing, die de 
grondslag van een dergelijke instelling vormt.85  

Zoals eerder vermeld heeft een VvE primair tot doel het beheer van het ge-
bouw, waarbij de overdracht van waarden en normen geen rol speelt. Welstands-
bepalingen op basis van een godsdienstige overtuiging zijn daarom niet moge-
lijk. Niettemin kan een VvE wel op een godsdienstige grondslag worden opge-
richt. Bij het opstellen van regels van orde met betrekking tot het feitelijk ge-
bruik van het privé-gedeelte kan dan aan de vrijheid van godsdienst extra waar-
de worden gehecht.  

Met betrekking tot het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten is 
meer specifiek een zaak van het EHRM van belang waarbij de reikwijdte van 
een huurovereenkomst centraal stond. In de huurovereenkomst was opgenomen 
dat een ruimte in een gebouw te Heraklion zou worden gebruikt voor allerlei 
soorten bijeenkomsten van Jehova’s getuigen. Krachtens een Griekse wet is het 
verboden zonder vergunning van de Minister van Onderwijs en Godsdienstza-
ken een ruimte voor godsdienstuitoefening te bouwen of in werking te stellen. 
De klagers zijn tot gevangenisstraf veroordeeld, omdat zij het lokaal als ruimte 
voor godsdienstuitoefening in gebruik hadden genomen zonder in bezit te zijn 
van een vergunning. Het Griekse hof weigerde de vraag te beantwoorden of de 
beperking van de vrijheid van godsdienst was voorzien bij wet en accepteert de 
                                                        
85 Het advies van de Raad van State is te bestuderen op <www.njb.nl>, rubriek Actuele 

Documenten 2009, week 26. Vergelijk: HR 22 januari 1988, NJ 1988, 891. 
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stelling dat de beperking een legitiem doel diende, namelijk de bescherming van 
de openbare orde. Het EHRM oordeelde echter dat de bestreden strafrechtelijke 
veroordeling zulk een direct effect op de vrijheid van godsdienst van klagers had 
dat zij niet geacht kan worden evenredig tot het legitieme doel te staan, noch als 
noodzakelijk in een democratische samenleving en kwam tot schending van 
artikel 9 EVRM.86  

Toepassing op de situatie waar binnen een appartementencomplex toestem-
ming aan de vergadering van eigenaars moet worden gevraagd om religieuze 
bijeenkomsten te houden in een gemeenschappelijk gedeelte leidt niet direct tot 
eenzelfde uitkomst. Een belangrijk verschil is dat in de Griekse zaak de bewo-
ners hadden ingestemd met het houden van religieuze bijeenkomsten, maar de 
Griekse wet deze zonder vergunning verbood, terwijl in een VvE een dergelijke 
regel door de appartementseigenaars zelf zal zijn vastgesteld. In aanmerking ge-
nomen dat een regeling die godsdienstige bijeenkomsten in de gemeenschappe-
lijke gedeelten verbiedt, de rust in het appartementencomplex bevordert en daar-
mee een legitiem doel dient, is het toegestaan dat de VvE inbreuk maakt op de 
vrijheid van godsdienst van één of enkele appartementseigenaars in de gemeen-
schappelijke gedeelten. Voor het inrichten van een gemeenschappelijke ruimte 
als gebedsruimte zal dit in dezelfde mate gelden. Zeker vanwege het feit dat de 
permanente inrichting van een gemeenschappelijk gedeelte als gebedsruimte in-
breuk maakt op het medegebruiksrecht van de andere appartementseigenaars.  

Daarnaast kan een appartementseigenaar met een beroep op de vrijheid van 
godsdienst op een bepaalde manier van zijn privé-gedeelte gebruik willen ma-
ken. In een Franse zaak wilde een appartementseigenaar een hutje, zoals voorge-
schreven in een bepaalde godsdienst, voor het raam plaatsen. Het Franse hof 
oordeelde dat wanneer het reglement een verbod inhoudt om aan vensters en 
balkons voorwerpen te plaatsen, dit ook geldt voor de plaatsing van een hutje 
zoals voorgeschreven in een bepaalde godsdienst.87 Een Belgische apparte-
mentseigenaar mocht echter in strijd met het reglement een religieuze tekst op 
de voordeur van zijn appartement vasthechten.88  

Ook het gebruik van een privé-gedeelte voor rituele slachtingen die een es-
sentieel onderdeel uitmaken van het geloof valt volgens het EHRM onder de be-
scherming van artikel 9 EVRM. In een zaak beklaagde een vereniging ultra-
orthodoxe joden zich erover dat de Franse overheid had geweigerd haar een ver-
gunning toe te kennen om zelf rituele slachtingen te organiseren die voldoen aan 
striktere slachtregels dan de organisatie die als enige een vergunning voor jood-
se rituele slachtingen had verkregen. Het EHRM stelde dat de leden van de kla-
gende joodse liturgische vereniging in een aantal slagerijen in Frankrijk of via 
import vanuit België probleemloos vlees konden verkrijgen dat aan de door hen 
gestelde strikte religieuze voorschriften voldoet. Het recht om geboden en voor-
                                                        
86 EHRM 26 september 1996, zaaknr. 59/1995/565/651, NJ 1997, 480 (Manoussakis e.a. v. 

Griekenland). 
87 Hof van Cassatie 8 juni 2006, Recueil Dalloz 2006, 2887. 
88 Rb. Brussel 11 februari 1961, J.T. 1961, 686. 
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schriften van zijn godsdienst na te komen, houdt daarom niet in dat iemand zelf 
in de gelegenheid gesteld moet worden ritueel te slachten wanneer het feitelijk 
mogelijk is om vlees geslacht conform de religieuze voorschriften te verwer-
ven.89 Dit betekent dat een appartementseigenaar in de meeste gevallen op grond 
van eenzelfde redenering in het privé-gedeelte niet ritueel mag slachten.  
 
Binnen het gebruik van het privé-gedeelte moet aan de vrijheid van godsdienst 
meer waarde worden gehecht dan aan een willekeurig ander belang. In het ge-
meenschappelijk gedeelte geldt dit in veel mindere mate. Als een VvE op gods-
dienstige grondslag is opgericht, kan bij het opstellen van regels van orde met 
betrekking tot het feitelijk gebruik van het privé-gedeelte extra waarde aan de 
vrijheid van godsdienst worden gehecht.  
 
4.4.4. Eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
 
Een ander belangrijk grondrecht in verband met het gebruik van het apparte-
mentencomplex is de eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer op grond van artikel 10 GW. De oudste omschrijving van dit recht spreekt 
van ‘het recht om met rust gelaten te worden’.90 De woning respectievelijk een 
appartement geldt als plaats bij uitstek waar inmenging van anderen niet wordt 
gewaardeerd en ook niet behoeft te worden geduld. Het recht op de persoonlijke 
levenssfeer (privacy) omvat dus het recht om in de eigen woning onbekommerd 
jezelf te kunnen zijn. Tegenwoordig wordt steeds vaker een beroep op artikel 8 
EVRM, het recht op privacy, gedaan omdat de betekenis en reikwijdte van dit 
recht door een extensieve interpretatie in de jurisprudentie de laatste jaren ruim 
is. Zo gaat het EHRM er van uit dat bepaalde beroeps- en zakelijke activiteiten 
in een bedrijfsruimte ook onder de toepassing van artikel 8 EVRM vallen.91  

Klassieke gevallen van aantasting van het recht op de persoonlijke levens-
sfeer zijn het doen van zintuiglijke waarnemingen tegen de wil van de betrokke-
ne. Waarneming door middel van technische hulpmiddelen zal ook kunnen lei-
den tot inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.92 Zo is er een uitspraak over een 
man, die een afluisterinstallatie had aangebracht in het ventilatiekanaal van de 
woning van zijn buren. De rechter overwoog dat het vastleggen van waarnemin-
gen in de woning van de buren niet onder alle omstandigheden onbetamelijk is, 
bijvoorbeeld in het geval geluiden door de muren heendringen of waarnemingen 
in de woning mogelijk zijn omdat de gordijnen nog niet zijn gesloten.93 In het 

                                                        
89 EHRM 27 juni 2000, zaaknr. 27417/95, Recueil/Reports, §73, §74 en §82 (Chaáre Sha-

lam Ve Tsedek v. Frankrijk).  
90 Warren & Brandeis 1890, p. 193 e.v. 
91 EHRM 16 december 1992, zaaknr. 13710/88, Publ. Hof, Serie A, Vol. 251-B (Niemietz 

v. Duitsland); Van de Lanotte & Haeck 2004, p. 761-764.  
92 HR 9 januari 1987, NJ 1987, 928. 
93 Een opvallende uitspraak bevat Hof Den Haag 15 oktober 1981, NJ 1982, 454, waarin 

hinderlijke inkijk in woningen niet direct een inbreuk op de privacy opleverde. 
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concrete geval was de betrokkene te ver gegaan: ‘dat echter het nemen van 
maatregelen om zonder medeweten van de bewoner en zonder zijn goedvinden 
binnen te dringen met oog of oor in de voormelde privé-levenssfeer ons voor-
komt op te leveren de aantasting van een aan de bewoner toekomend recht op 
privacy’.94  

Daarnaast kunnen bepaalde vormen van hinder tot een schending van het 
recht op privacy leiden.95 Meestal zal het gaan om geluidsoverlast. Artikel 8 
EVRM kan een positieve verplichting voor de (gemeentelijke) overheid inhou-
den om op te treden tegen excessieve nachtelijke geluidsoverlast van een café 
binnen een appartementencomplex. Dat is zelfs zo indien de overlast ondervin-
dende appartementseigenaar heeft ingestemd met de vestiging van een café.96 
Ook geluidsoverlast door honden kan een schending van het recht op privacy 
opleveren. Zo werd een onrechtmatige inbreuk op de privacy en rust geconsta-
teerd, aangezien het ging om ‘het niet slechts een enkele maal, maar regelmatig 
en in vergaande mate overschrijden van een geluidsniveau dat maatschappelijk 
gezien nog aanvaardbaar is’.97 Ook stankoverlast kan leiden tot een inbreuk op 
de persoonlijke levenssfeer.98 Onrechtmatige hinder maakt echter niet per defini-
tie inbreuk op het recht op privacy. In dergelijke gevallen staat het de apparte-
mentseigenaar vrij een beroep op de ruimere hinderbepaling te doen.  

Binnen een appartementencomplex zijn veel situaties denkbaar waar in ver-
band met een of meer gebruiksrechten een beroep op het recht op de persoonlij-
ke levenssfeer mogelijk is. Een klassiek geval van inbreuk op het recht op de 
persoonlijke levenssfeer door waarneming kan spelen wanneer één of enkele ap-
partementseigenaars beveiligingscamera’s wensen op te hangen in het apparte-
mentencomplex. In België mocht de bestuurder van een vereniging van mede-ei-
genaren geen camera’s in privé-gedeelten plaatsen om veiligheidstoezicht uit te 
oefenen.99 Het hof Den Bosch overwoog na een aanduiding van het indringende 
karakter van het toezicht door middel van een achttiental tv-camera’s die ge-
plaatst waren in een koeltechnisch bedrijf: ‘dat een dergelijke werksituatie, be-
houdens gevallen van duidelijke noodzaak, verre ten achter blijft bij wat uit een 
oogpunt van menselijk bejegening aanvaardbaar is’. Een dergelijke noodzaak 
was uit beveiligingsoogpunt volgens het hof niet aanwezig, omdat een bedrijf als 
het onderhavige niet vergelijkbaar is met een warenhuis, een casino of een sta-
dion, welke voor het publiek toegankelijk zijn.100 In een appartementencomplex 
zal de noodzaak om camera’s op te hangen ook niet snel aanwezig zijn. Het gaat 
om een besloten plaats, die uit beveiligingsoogpunt gemakkelijk kan worden af-

                                                        
94 Vz. Rb. Breda 1 juni 1965, NJ 1965, 337. 
95 EHRM 16 november 2004, zaaknr. 4143/02, NJ 2005, 344 (Moreno Gómez v. Spanje).  
96 EHRM 20 mei 2010, zaaknr. 61260/08, AB 2011, 1 (Oluíc v. Kroatië); EHRM 16 no-

vember 2004, zaaknr. 4143/02, NJ 2005, 344 (Moreno Gómez v. Spanje). 
97 Vz. Rb. Den Bosch 26 juni 1987, KG 1987, 317. 
98 Hof Den Bosch 27 september 2005, NJF 2006, 111. 
99 Timmermans 2000, p. 1 e.v.; Delay 2001, nr. 2.1. 
100 Hof Den Bosch 2 juli 1986, NJ 1987, 451. 
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gesloten. Een rol zal spelen of de camera’s in het gemeenschappelijk of het pri-
vé-gedeelte worden opgehangen.101  

In een situatie waarin de vergadering van eigenaars toestemming verleent 
tot een inkijkgevende maatregel is het niettemin soms nog maar de vraag of een 
beroep op het recht op privacy opgaat. De appartementseigenaar is in beginsel 
verplicht de wens van de meerderheid te volgen. Daarin verschilt de positie van 
een appartementseigenaar van iemand die niet verplicht is de wensen van de 
meerderheid te volgen. In het laatste geval werd een beroep op de privacy geho-
noreerd bij de aanleg van een brandgang in verband met zowel de geluidshinder 
als de ‘inkijk’ in de woning.102  

De gevallen waarin nog meer een beroep op de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer door een appartementseigenaar kan worden gedaan zijn 
zeer veelzijdig. Het recht op een ongestoord familie- en gezinsleven is ook on-
derdeel van het recht op privacy. Zo kon een dochter die wegens een stoornis 
hinderlijk gedrag vertoonde, maar vanwege haar stoornis afhankelijk is van haar 
moeder, een beroep op artikel 8 EVRM doen. Het recht van de andere apparte-
mentseigenaars om het gebruik te ontzeggen gebaseerd op het recht op een on-
gestoord woongenot woog echter zwaarder.103 Ook is op grond van family life 
een welstandsbepaling die een limiet stelt aan het aantal personen dat van één 
privé-gedeelte gebruik mag maken in beginsel niet mogelijk. Meer in het alge-
meen oordeelde de Amsterdamse kantonrechter dat een bepaling in een huur-
overeenkomst over het aantal (mede)bewoners naar huidige maatstaven om re-
denen van privacy grotendeels als een dode letter dient te worden beschouwd.104 
Overigens zijn welstandsbepalingen in het appartementsrecht niet per definitie 
in strijd met het recht op bescherming en eerbiediging van de persoonlijke le-
venssfeer.105 

Een beroep op artikel 8 EVRM is op grond van artikel 5:132 BW niet mo-
gelijk wanneer een bestuurder toegang wenst tot een privé-gedeelte indien dit 
noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van het bestuur. Verder kan arti-
kel 8 EVRM niet zodanig geïnterpreteerd worden dat aan eenieder het recht toe-
komt om honden te houden. Privacy vormt een relationeel concept, dat verder 
gaat dan een recht op intimiteit, maar niet zo ver gaat dat het ook op relaties met 

                                                        
101 Rb. Amsterdam 2 april 2009, LJN BI0764, waarin een camera bevestigd aan een deurbel 

binnen het bereik van de toegangsdeur van de buren geen inbreuk maakte op de per-
soonlijke levenssfeer. 

102 Hof Den Haag 15 oktober 1981, NJ 1982, 454. 
103 Rb. Dordrecht 5 februari 2009, LJN BH2174. 
104 Ktg. Amsterdam 4 april 2001, WR 2002, 10. In gelijke zin Hof van Cassatie 5 mei 1993, 

Loyers et copropriété 1993, nr. 292, waarin werd bepaald dat eenieder het recht heeft 
personen van zijn keuze te ontvangen en te herbergen, zij het dat wanneer het geen fami-
lieleden betreft en het verblijf van lange duur is wel toestemming aan de verhuurder 
dient te worden gevraagd. Aldus werd overbewoning niet aanvaard door Ktg. Zaandam 
5 februari 1998, WR 1998, 47. 

105 In het publiekrecht werkt de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levens-
sfeer sterker door bij de ontruiming van woonruimte. Brouwer & Schilder 2011. 
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niet-menselijke wezens kan worden toegepast.106 De rechtbank Breda komt via 
een andere redenering tot dezelfde conclusie. Een algeheel verbod tot het hou-
den van huisdieren is in zijn algemeenheid ingrijpend, maar toelaatbaar indien 
het noodzakelijk is ter bescherming van het leef- en woongenot van de bewoners 
van het appartementencomplex. Hierbij speelt een belangrijke rol of reeds voor-
afgaand aan de koop van het appartementsrecht kennis kon worden genomen 
van het verbod. Volgens Jaarsma in haar noot onder de uitspraak is een absoluut 
verbod op het houden van huisdieren echter niet noodzakelijk, een verbod op 
huisdieren die hinder of overlast veroorzaken was in het kader van deze belan-
genafweging voldoende geweest ter bescherming van het leef- en woongenot 
van de overige bewoners in het appartementencomplex.107 De hoogste rechter in 
België heeft deze laatste redenering ook gevolgd.108  

Een bijzonder geval betreft de reeds aan de orde gekomen zaak rond de in-
gebruikgeving van de extra beveiligde woning (ebw) aan oud-parlementslid Hir-
si Ali. In deze zaak staat niet de horizontale verhouding tussen een apparte-
mentseigenaar en de VvE, maar de verticale verhouding tussen de gemeenschap 
van eigenaars en de Nederlandse Staat centraal. De bewoners stelden zich op het 
standpunt dat inbreuk werd gemaakt op artikel 8 EVRM door: (1) wachten bij de 
lift of de parkeergarage bij aankomst of vertrek van Hirsi Ali en gebruik van pri-
vé-parkeerplaatsen van de bewoners, (2) ontmoetingen met veiligheidsfunctio-
narissen in de gemeenschappelijke ruimten al dan niet gevolgd door verzoeken 
tot identificatie of andere bevelen of aanwijzingen en screening van de bewoners 
en hun bezoekers, (3) de angst om in de eigen woning of directe omgeving daar-
van door een aanslag te worden getroffen. Alleen ten aanzien van het derde punt 
neemt het hof een schending van artikel 8 EVRM aan. De bewoners voelen zich 
immers niet meer veilig op een plek waar zij zich bij uitstek veilig zouden moet 
voelen: hun eigen woning. Deze inbreuk is niet bij wet voorzien, dat betekent 
dat de Staat volgens het hof op ongeoorloofde wijze inbreuk heeft gemaakt op 
het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de bewoners door 
Hirsi Ali in het appartement te laten wonen.  

De Hoge Raad slaat een andere weg in door de aankoop van een woning die 
gebruikt gaat worden als ebw niet reeds onrechtmatig te achten doordat een spe-
cifieke publiekrechtelijke bevoegdheid ontbreekt. Het hof had moeten onderzoe-
ken of het door de Staat verschafte gebruik van de ebw alle belangen in aanmer-
king genomen in de omstandigheden van het geval, met het oog op de risico’s 
                                                        
106 Beslissing van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens d.d. 18 mei 1976, 

nr. 6825/74, D&R 5, p. 87 (X v. Iceland). 
107 Rb. Breda 15 april 2008, BR 2008, 126. 
108 Timmermans 2010a, p. 178. Vergelijk over deze kwestie in het huurrecht HR 10 juni 

1988, NJ 1988, 873. Niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting geeft Ktg. Maastricht 5 
juli 1989, Prg. 1989, 3161 door te oordelen dat de enkele overtreding door huurders van 
een huisdierenverbod niet een zodanig ernstige wanprestatie oplevert dat daardoor ont-
binding en ontruiming worden gewettigd. Zie voorts Vz. Rb. Rotterdam 23 oktober 
2001, Prg. 2002, 5865, m.nt. P. Abas (wegens overtreding van het huisdierenverbod 
worden de dieren verwijderd) en Ktg. Arnhem 3 maart 2003, WR 2003, 46. 



HET GEBRUIKSRECHT VAN DE APPARTEMENTSEIGENAAR 

119 
 

voor de bewoners, in redelijkheid verantwoord is te achten. Het hof had reke-
ning dienen te houden met de aard en ernst van het gevaar van een aanslag op 
Hirsi Ali waaraan de bewoners door dit gebruik zijn blootgesteld en de mate van 
waarschijnlijkheid van de verwezenlijking van dat gevaar; met de noodzaak van 
het gebruik van juist het onderhavige appartement als ebw; met de mogelijkheid, 
noodzakelijkheid en redelijkerwijs te verwachten effectiviteit van de veiligheids-
maatregelen die zijn getroffen om het gevaar af te wenden en, mede in verband 
met de doeltreffendheid van die maatregelen, met de mate van gerechtvaardigd-
heid van de door dit gebruik gewekte angstgevoelens. Het is juist dat het hier 
gaat om een bijzonder geval waarin het belang van de staat, het algemeen be-
lang, er voor zorgt dat er meer ruimte is.109 
 
Binnen het gebruik van het privé-gedeelte is het recht op eerbiediging en be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer bij uitstek een belang waaraan meer 
waarde moet worden gehecht dan aan een willekeurig ander belang. Voor de ge-
meenschappelijke gedeelten geldt hetzelfde in mindere mate, omdat meer reke-
ning moet worden gehouden met de belangen van andere appartementseigenaars 
binnen het appartementencomplex. 
 
4.4.5. Vrijheid van meningsuiting 
 
Artikel 7 GW waarborgt diverse varianten van de vrijheid van meningsuiting. 
Het eerste lid heeft de volgende inhoud: ‘Niemand heeft voorafgaand verlof no-
dig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders 
verantwoordelijkheid volgens de wet’. Het Europese equivalent is artikel 10 
EVRM. In het Wetboek van Strafrecht zijn beperkingen op het recht te vinden 
die de inhoud betreffen, bijvoorbeeld smaad, laster, belediging of discriminatie. 
Het maatschappelijk debat kan een rol spelen. Zo werd een spandoek met de 
tekst ‘Rita moordenaar’ niet strafbaar geacht.110 Ook het leerstuk van de on-
rechtmatige daad kan beperkingen wat betreft de inhoud meebrengen. De rechter 
weegt voor het bepalen van de onrechtmatigheid van een uiting de betrokken be-
langen af. Factoren die daarbij een rol spelen zijn de aard en de vorm van de ui-
ting.111  

Lagere regelgevers mogen het verspreiden van door middel van de drukpers 
geopenbaarde gedachten en gevoelens via zelfstandige middelen zoals het aan-
brengen van neonletters,112 het aanplakken van gedrukte stukken of het ophan-
gen van een spandoek beperken. Ten aanzien van ieder afzonderlijk zelfstandig 
middel van bekendmaking is de lagere regelgever gebonden aan drie grenzen. 
De beperking mag geen betrekking hebben op de inhoud. Zij mag geen compleet 

                                                        
109 HR 20 oktober 2006, NJ 2007, 3. 
110 Gedoeld werd op de toenmalige minister Rita Verdonk. Rb. Utrecht 15 juni 2009, LJN 

AX8760. Vergelijk ook HR 16 juni 2009, NJ 2009, 379, m.nt. Dommering.  
111 HR 24 juni 1983, NJ 1984, 801. 
112 HR 24 januari 1967, NJ 1967, 270.  
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verbod inhouden en er moet een gebruik van enige betekenis overblijven.113 Een 
gemeentelijk verbod op het beschrijven of aanplakken van particulier onroerend 
goed is bijvoorbeeld geen algemeen verbod, tenzij er ten gevolge van bijzondere 
plaatselijke omstandigheden in feite geen gebruik van enige betekenis over-
blijft.114  

Een appartementseigenaar die een spandoek wenst op te hangen aan het ap-
partementencomplex kan zich beroepen op de vrijheid van meningsuiting. Een 
spandoek kan eenvoudig worden verwijderd waardoor de rechter wellicht wei-
nig gewicht aan de aantasting van het eigendomsrecht op het gebouw toekent. 
Toch zal in veel gevallen het particuliere eigendomsrecht zwaarder wegen dan 
de vrijheid van meningsuiting. Ook het belang van de VvE om het architecto-
nisch uiterlijk van het gebouw in stand te houden, weegt in beginsel zwaar. Bo-
vendien zal de appartementseigenaar de mogelijkheid houden het spandoek bui-
ten het appartementencomplex op te hangen. Lastiger is het wanneer een appar-
tementseigenaar aan de binnenkant van zijn raam een groot affiche wil plakken, 
omdat een appartementseigenaar een exclusief gebruiksrecht heeft van zijn pri-
vé-gedeelte. De vrijheid van meningsuiting weegt dan in beginsel zwaar.  

Artikel 10 EVRM biedt soms meer bescherming. Zo valt handelsreclame 
ook onder de bescherming van artikel 10 EVRM. Schending van artikel 10 
EVRM is binnen een appartementencomplex wat betreft handelsreclame echter 
niet snel aan de orde. Als de vergadering van eigenaars geen toestemming geeft 
voor handelsreclame in de vorm van neonletters bevestigd aan het appartemen-
tencomplex is er een zwaarder wegend belang aanwezig bestaande uit voorko-
ming van de aantasting van de eigendom en het architectonisch uiterlijk. Wan-
neer een appartementseigenaar een aanplakbiljet met handelsreclame aan de bin-
nenkant van zijn privé-gedeelte ophangt, zal op grond van eenzelfde redenering 
als bij artikel 7 GW meer kans bestaan op een schending van artikel 10 EVRM.  

Daarnaast impliceert artikel 10 EVRM de ontvangst van tv-programma’s. 
Meer expliciet heeft de Europese Commissie een mededeling opgesteld dat arti-
kel 10 EVRM iedere burger het recht geeft op een schotelantenne voor de ont-
vangst van radio- en televisie-uitzendingen. Dit recht kan worden beperkt op 
grond van zeer zwaarwegende belangen uit oogpunt van openbare orde, veilig-
heid en volksgezondheid. Er zal sprake moeten zijn van bijvoorbeeld een ge-
bouw van bijzondere architectuur, zoals een monument, of een zeer concreet ge-
vaar.115  

Meer specifiek heeft het EHRM met betrekking tot een in een huurovereen-
komst opgenomen verbod tot de bevestiging van schotelantennes aan de gevel 
geoordeeld dat het recht om informatie te ontvangen een zwaarwegend belang 

                                                        
113 HR 28 november 1950, NJ 1951, 137. 
114 HR 28 juni 1983, NJ 1984, 64. 
115 Mededeling van de Europese Commissie over de toepassing van de algemene beginselen 

van het vrije verkeer van goederen en diensten op het gebied van het gebruik van scho-
telantennes. Zie EUR-Lex 52001DC0351. Van de Lanotte & Haeck 2004, p. 913 en p. 
918-922. 
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is. Het gaat hierbij niet alleen om informatie van politieke en sociale aard, maar 
ook om culturele expressies en entertainment. In casu was de satellietschotel 
binnenshuis op de keukenvloer bevestigd en werd deze alleen via een beweegba-
re arm door het keukenraam naar buiten geschoven wanneer de klager televisie 
wilde kijken. De belangen van de verhuurder bij verwijdering van de schotelan-
tenne wogen niet zwaarder, met name omdat voldaan was aan de veiligheidsei-
sen en de wijk waarin de klager woonde niet een bijzondere esthetische waarde 
had. Het EHRM oordeelde unaniem tot schending van artikel 10 EVRM.116 

Binnen een appartementencomplex is vrijwel altijd een verbod tot de plaat-
sing van schotelantennes in het huishoudelijk reglement opgenomen. Ook zijn 
op grond van het model-reglement uitstekende voorwerpen verboden. Het is 
daarom een interessante vraag of een appartementseigenaar recht op een schotel-
antenne heeft. Er dient enerzijds rekening te worden gehouden met de belangen 
van de VvE, welke bestaan uit de naleving van de geldende regelingen, het 
voorkomen van een ontsierend effect op de woonomgeving, schade aan de geza-
menlijke gedeelten, gevaar voor omwonenden en het voorkomen van precedent-
werking. Aan de andere kant staan de belangen van de individuele apparte-
mentseigenaar bij bescherming van artikel 10 EVRM door plaatsing van de 
schotelantenne.117 Deze belangenafweging valt steeds vaker in het voordeel van 
de appartementseigenaar uit.  

Een ontsierend effect is onvoldoende aannemelijk als de schotelantenne niet 
of nauwelijks zichtbaar is.118 Schade aan de gezamenlijke gedeelten of gevaar 
voor omwonenden wordt niet snel aangenomen, tenzij er sprake is van een reëel 
risico daartoe. Het argument dat rekening moet worden gehouden met de onge-
wenste aspecten van precedentwerking heeft weinig kans van slagen gezien het 
feit dat van geval tot geval door de vergadering van eigenaars een beslissing 
moet worden genomen en dat het daarbij aan de vergadering van eigenaars is om 
te beoordelen of het ene geval ten opzichte van het andere geval vergelijkbaar is 
of niet. Uitzondering vormt een zaak uit het huurrecht rond de plaatsing van een 
achttien meter hoge zendmast in een tuin. Wanneer toestemming wordt verleend 
voor een object van deze omvang, is de weigering toestemming te verlenen een 
kleiner object te plaatsen nauwelijks nog te onderbouwen. Vrees voor precedent-
werking is in een dergelijk geval gerechtvaardigd.119  

De belangen van een individuele appartementseigenaar bij een beroep op 
artikel 10 EVRM lopen uiteen. De rechter oordeelde dat een appartementseige-
naar als Koerd, die de Alevitische taal spreekt en drager is van de bijbehorende 
cultuur, een zwaarwegend belang heeft die taal te onderhouden en kennis te ne-
men van Alevitische cultuuruitingen. Eveneens zwaarwegend is zijn belang om 

                                                        
116 EHRM 16 december 2008, zaaknr. 23883/06, AB 2009, 286 (Curshid Mustafa & Tarzi-

bachi v. Zweden).  
117 Rb. Utrecht 25 januari 2010, LJN BM0110. 
118 Rb. Alkmaar 5 november 2008, Prg. 2009, 18; Rb. Hilversum 17 mei 2006, Prg. 2006, 

104. 
119 Vz. Rb. Almelo 8 juni 2005, Prg. 2005, 170. 



HOOFDSTUK 4 

122 
 

zijn zoon daarmee in contact te brengen.120 Veel minder zwaarwegend is het be-
lang bij een betere beeldkwaliteit van de televisie of het kijken naar soaps.121 
Het is de vraag in hoeverre de nationaliteit van een appartementseigenaar hierbij 
een rol speelt.122  

Vervolgens moet worden onderzocht of de appartementseigenaar een rede-
lijk alternatief heeft om zijn belangen te behartigen. Lange tijd bestond een res-
trictieve houding, waarin één enkel kanaal uit de regio van herkomst en onge-
acht de kwaliteit voldoende werd geacht en bovendien andere media als radio, 
krant en televisie al snel afdoende informatie verschaften. Recentelijk is de rech-
ter tot een ruimer standpunt gekomen dat het belang van informatie uit het thuis-
land werkelijk erkent, evenals de noodzaak tot variatie daarin en het feit dat an-
dere middelen niet als surrogaat voor televisie kunnen gelden. Niettemin zijn in 
de huidige tijd de mogelijkheden in de vorm van internet en digitale televisie 
steeds groter. Wellicht dat de rechter daarom op zijn standpunt terug gaat ko-
men.123 Daarnaast zal soms bemiddelend kunnen worden opgetreden door een 
meer discrete plaats van installatie te suggereren al dan niet onder supervisie van 
de architect van het gebouw of door een professionele installateur. 

Tot slot speelt een rol dat het verbod tot het aanbrengen van schotelanten-
nes op grond van het splitsingsreglement of het huishoudelijk reglement vrijwel 
altijd staat ingeschreven in de openbare registers. Kenbaarheid van het verbod 
zorgt ervoor dat hier niet lichtvaardig van kan worden afgeweken.124 Gelet daar-
op lijken mij de belangen van de VvE en de appartementseigenaar bij de verwij-
dering c.q. plaatsing van een schotelantenne even zwaarwegend te zijn.125 In eer-
ste instantie betekent dit dat moet worden onderzocht of beide belangen kunnen 
worden behartigd. Dit kan wanneer het doel van de regeling wordt bereikt door-
dat de plaatsing van de schotelantenne geen ontsierend effect heeft of er een re-
delijk alternatief voorhanden is.126  
 
De vrijheid van meningsuiting speelt in de rechtsverhouding tussen de VvE en 
een appartementseigenaar een rol bij de uiting van gevoelens en gedachten in het 
appartementencomplex en bij de plaatsing van een schotelantenne voor de ont-
vangst van televisieprogramma’s. In beide gevallen wordt aan de vrijheid van 
meningsuiting meer waarde gehecht dan aan een willekeurig ander belang, maar 

                                                        
120 Ktg. Arnhem 31 juli 2007, LJN BB0969. 
121 Vergelijk voor het huurrecht HR 3 november 1989, NJ 1991, 168 en Hof Den Haag 1 en 

22 augustus 2007, LJN BB2283 en LJN BB2640. 
122 In Duitsland speelt de nationaliteit van de ontvanger wel een rol. De Vos 2009. 
123 De Vos 2009. Rb. Utrecht 25 januari 2010, LJN BM0110; Rb. Alkmaar 5 november 

2008, Prg. 2009, 18. 
124 Volgens De Vos 2009 is dit internationaal bezien een typisch Nederlands argument.  
125 In het huurrecht lijkt men de weg van het EHRM te volgen: zie Rb. Haarlem 1 december 

2010, LJN BO8997. Zie verder Adriaanse 2010 (p. 1013) waar de auteur op de valreep 
meent dat het Hof Amsterdam de boodschap van het EHRM blijkt te hebben begrepen. 

126 Vergelijk de oplossing in EHRM 16 december 2008, zaaknr. 23883/06, AB 2009, 286 
(Curshid Mustafa & Tarzibachi v. Zweden). 
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zal vaak een redelijk alternatief bestaan het grondrecht uit te oefenen zonder in-
breuk te maken op de belangen van andere appartementseigenaars. 
 
4.4.6. Vrijheid van vereniging en vergadering 
 
Vrijheid van vereniging en vergadering (artikel 9 GW), ziet op het feitelijk sa-
menkomen in groepsverband waarin beraadslaagd of overlegd wordt, hetzij in 
beslotenheid, hetzij in het openbaar. In samenhang met het recht tot vereniging 
is het een onmisbare voorwaarde voor het functioneren van een democratie. In-
dien beide rechten niet kunnen worden uitgeoefend zou deelname van burgers 
aan de politieke besluitvorming nagenoeg onmogelijk worden. Voor openbare 
plaatsen geldt dat beperking van het recht op vergadering en betoging slechts 
mogelijk is ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en 
ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.127 Het recht op vereniging 
kan bijvoorbeeld worden beperkt voor evenementen als een risicowedstrijd van 
een plaatselijke voetbalclub.128 Het Europese equivalent is artikel 11 EVRM.  

Als de vergadering van eigenaars geen toestemming geeft om een politieke 
vergadering in een gemeenschappelijke ruimte in het appartementencomplex te 
houden zal een rechter aansluiting zoeken bij de zojuist genoemde beperkings-
criteria. Uiteindelijk zal van een inbreuk op artikel 9 GW niet snel sprake zijn, 
omdat er meestal een redelijk alternatief buiten het appartementencomplex be-
staat om het grondrecht uit te oefenen. Dit zal alleen anders kunnen zijn wanneer 
de vergadering geen aanleiding geeft tot verstoring van de rust, waarvan niet 
snel sprake is gezien het feit dat de appartementseigenaars dicht op elkaar wo-
nen. Bovendien is de kans groot dat een dergelijk gebruik van een gemeenschap-
pelijke ruimte inbreuk maakt op het mede-gebruiksrecht van één of meer eigena-
ren.  
 
4.4.7. Discriminatieverbod 
 
Op grond van artikel 1 GW dienen gelijke gevallen gelijk behandeld te worden. 
In het verlengde hiervan ligt het verbod op discriminatie. Het maken van onder-
scheid is alleen toegestaan wanneer het objectief gerechtvaardigd is. Dit zal het 
geval zijn wanneer de betreffende rechtshandeling een passend en noodzakelijk 
middel is om het betreffende doel te bereiken.129 Een beroep op het discrimina-
tieverbod zal binnen het appartementencomplex meestal geïntegreerd zijn in de 
toetsing van de welstandsbepalingen. Onderscheid maken op grond van gods-
dienst of levensovertuiging zal bij de toestemming tot ingebruikneming snel in-
breuk maken op het discriminatieverbod. Dit geldt ook wanneer in het reglement 
wordt bedongen dat de privé-gedeelten niet mogen worden verkocht of verhuurd 
                                                        
127 Artikel 2 Wet openbare manifestaties. 
128 Vz. Rb. Rotterdam 24 januari 2002, KG 2002, 42. 
129 Rb. Rotterdam 6 augustus 2008, NJF 2008, 475; Ktg. Haarlem 30 oktober 2002, KG 

2002, 292. 
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aan zwarten, sociaal zwakkeren of gehandicapten. Artikel 14 EVRM is het Eu-
ropese equivalent, maar een schending van artikel 14 EVRM wordt alleen aan-
genomen in samenhang met een ander artikel van het EVRM. 

Daarnaast kan het discriminatieverbod relevant zijn bij het opstellen van ge-
bruiksregels. Een gebruiksregel moet passend en noodzakelijk zijn om bijvoor-
beeld overlast en hinder te voorkomen. Het maken van onderscheid tussen be-
woners die wel of geen huisdieren houden is vervolgens, zoals eerder ter sprake 
kwam, wellicht geen geschikt middel om overlast en hinder te voorkomen en in 
strijd met het discriminatieverbod.  
 
4.4.8. Afrondende opmerkingen 
 
In beginsel zullen grondrechten binnen een appartementencomplex minder sterk 
doorwerken dan er buiten. De aard van de rechtsbetrekking tussen de VvE en 
een appartementseigenaar, die zich kenmerkt door een kwalitatief lidmaatschap 
waarbij een appartementseigenaar zich verplicht is te houden aan de reglemen-
ten en de besluiten van de vergadering van eigenaars, speelt hierbij een belang-
rijke rol. Toch moet in een appartementencomplex aan een door een grondrecht 
beschermd belang meer waarde worden gehecht dan aan een willekeurig ander 
belang. Zeker als het gaat om het feitelijk gebruik van het privé-gedeelte. Wan-
neer een appartementseigenaar zich ter bescherming van zijn gebruiksrecht in 
het privé-gedeelte beroept op de vrijheid van godsdienst of het recht op privacy 
zal het beoogde gebruik sneller zijn toegestaan dan in de meeste andere situaties. 
Dit sluit aan bij het exclusieve karakter van het gebruik van het privé-gedeelte, 
terwijl in de gemeenschappelijke gedeelten veel meer rekening moet worden ge-
houden met de belangen van andere appartementseigenaars. Niettemin werpt De 
Vos de vraag op of de rechter zonder expliciet het belang als grondrecht te be-
noemen tot een andere uitkomst zou zijn gekomen. In veel gevallen gaat het om 
een belangenafweging waarbij aan het door het grondrecht beschermd belang als 
grondbeginsel van een menswaardige samenleving automatisch meer gewicht 
zal moeten worden toegekend.130 
 
 
4.5. Overige rechtspraak 
 
In een conflict met betrekking tot het gebruik van het appartementencomplex is 
in veel gevallen naast een beroep op algemene leerstukken een beroep op de 
specifiek geldende regelingen binnen het appartementencomplex mogelijk. Zij-
delings is in het voorgaande al enige rechtspraak met betrekking tot verschillen-
de bepalingen uit het splitsingsreglement of het huishoudelijk reglement aan bod 
gekomen. In dit onderdeel wordt de overige rechtspraak grotendeels besproken 
met als doel specifieke criteria in geval van belangenafweging met betrekking 

                                                        
130 De Vos 2010.  
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tot het gebruik te destilleren. Deze rechtspraak is onderverdeeld in zeven catego-
rieën. Elke categorie bevat een ander soort conflict met betrekking tot het ge-
bruik van het appartementencomplex.  
 
4.5.1. Domineert de juridische regeling of de feitelijke situatie? 
 
Een eerste categorie conflicten zijn de conflicten waarin de juridische regeling 
zoals neergelegd in de splitsingsakte en de daarbij behorende tekening niet over-
eenstemt met de feitelijke situatie. Voor de hand ligt dat de juridische regeling 
prevaleert op grond van de rechtszekerheid. Het is mogelijk de juridische rege-
ling aan te passen aan de feitelijke situatie door een wijziging van de splitsings-
akte. Dit is een goederenrechtelijke wijziging in feitelijke zin.131 Strikte toepas-
sing van deze regel is geschied in een procedure rond een reclamezuil staande 
op het dak van het appartementencomplex ‘Esperanto’ aan de Verlengde Lode-
wijkstraat te Groningen. De reclamezuil was in ieder geval wat de hoogte betreft 
feitelijk in strijd met de begrenzingen als omschreven in de splitsingsakte. De 
voorzieningenrechter oordeelde dat de reclamezuil verwijderd moest worden, 
omdat de goederenrechtelijke situatie van het gebouw voor de appartementsei-
genaars, als ook latere verkrijgers van appartementsrechten, moet kunnen wor-
den bepaald aan de hand van de splitsingsakte.132  

Opvallend is het verschil tussen twee zaken gewezen op dezelfde dag door 
het hof Amsterdam. In beide zaken had een appartementseigenaar al jaren een 
aan een andere appartementseigenaar toebehorende ruimte van aanzienlijke om-
vang bij zijn appartement getrokken. In de eerste zaak heeft een zekere Dors de 
bij het appartement van Strok behorende berging in gebruik en Strok de berging 
van Dors. Dors heeft een trapverbinding met de berging van Strok gemaakt en 
deze verbouwd tot slaapkamer. In verband met de verkoop vordert Dors in kort 
geding medewerking aan een wijziging van de splitsingsakte en de daarbij beho-
rende tekening om de juridische toestand in overeenstemming te brengen met de 
feitelijke. De voorzieningenrechter wijst de vordering toe. Het hof acht echter in 
hoger beroep de vordering niet toewijsbaar. Strok heeft een redelijke grond zijn 
medewerking aan een wijziging van de splitsingsakte te weigeren, omdat de 
door Dors gebruikte aan Strok toebehorende berging 25 procent groter is dan de 
andere berging.133  

In de tweede zaak verkoopt en levert Van Doorn BV appartementsrecht A-5 
aan Hijmenberg en A-4 aan Jaspers. Volgens de splitsingstekening is een tot A-4 
behorende ruimte al jaren voor de verkoop met toestemming van Van Doorn BV 
bij appartementsrecht A-5 getrokken. In strijd met de akte van splitsing gaan 
Van Doorn, Hijmenberg en Jaspers er bij de koop van uit dat de ruimte bij A-5 
hoorde. Na ontdekking van de vergissing vordert Jaspers op grond van het ap-
partementsrecht ontruiming door Hijmenberg. Nu de inhoud van de tot levering 
                                                        
131 Zie §2.6.1. 
132 Vz. Rb. Groningen 1 oktober 2002, LJN AE8377.  
133 Hof Amsterdam 19 januari 1995, NJ 1997, 110. 
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bestemde akten niet blijkt overeen te stemmen met hetgeen partijen bij de onder-
scheiden koopovereenkomsten voor ogen heeft gestaan, ligt het volgens het hof 
eerder voor de hand dat Jaspers zijn medewerking verleent de openbare registers 
met die toestand in overeenstemming te brengen. Daartoe noopt ook de redelijk-
heid en billijkheid.134 

Een schijnbaar belangrijk verschil is dat in de eerste zaak de partijen op de 
hoogte waren van het verschil tussen de feitelijke en juridische toestand en in de 
tweede zaak niet. Beide partijen hadden in de tweede zaak ook van de afwijking 
op de hoogte kunnen en moeten zijn, omdat de juridische regeling via de akte 
van splitsing in de openbare registers is ingeschreven. In theorie bestaat er dus 
op dit punt geen verschil tussen beide zaken, waardoor het vreemd is dat het hof 
dit verschil benadrukt. Aan de andere kant heeft het wel of niet op de hoogte zijn 
van het verschil invloed op het eventueel aanwezige nadeel. Van enige benade-
ling was in de tweede zaak geen sprake, aangezien aan beide partijen precies is 
geleverd wat is overeengekomen. Toch lijkt mij de benadering van het hof in de 
tweede zaak minder juist. Uitgangspunt blijft de rechtszekerheid en niet de feite-
lijke situatie. 

Daarnaast brengen de eisen van rechtszekerheid mee dat de rechtstoestand 
van het goed in overeenstemming moet worden gebracht met de uiterlijke schijn 
als iemand gedurende een zekere tijd het bezit van een goed heeft waardoor het 
naar buiten toe lijkt dat hij daarvan ook de rechthebbende is. Het belang van de 
oorspronkelijke gerechtigde en diens rechtsopvolgers bij behoud van het recht is 
daaraan ondergeschikt. Aanpassing van de juridische regeling aan de feitelijke 
toestand komt daarom in de tweede zaak na twintig jaar in beeld op grond van 
de bevrijdende verjaring.135 In de meeste gevallen kan echter het vereiste bezit 
niet worden aangetoond.136  

Hoe zou deze situatie uitpakken bij het veel voorkomende geval waarin ga-
rageboxen zijn verwisseld? Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de feitelijke 
nummering niet overeenstemt met de nummering op de tekening. In dergelijke 
situaties moet zo veel mogelijk vast worden gehouden aan de tekening. De 
rechtszekerheid die met duidelijke en kenbare goederenrechtelijke verhoudingen 
is gediend staat voorop.137 In uitzonderlijke situaties kan dit anders zijn, zoals 
wanneer er sprake is van een kennelijke vergissing ten tijde of vlak na het op-
stellen van de splitsingsakte.138 In een dergelijk geval kan een notarieel proces-
verbaal van verbetering een eenvoudige oplossing bieden. 

                                                        
134 Hof Amsterdam 29 februari 1996, NJ 1997, 111. 
135 Reehuis 2006, nr. 329. 
136 Vergelijk Hof Leeuwarden 10 januari 2012, LJN BV0871 en HR 3 mei 1996, NJ 1996, 

501. 
137 In dezelfde zin: Vz. Rb. Haarlem 25 juli 2008, LJN BD9006; Rb. Rotterdam 28 mei 

2008, NFX 2008/215; Rb. Den Haag 8 april 2004, LJN AS2726. 
138 Ktg. Middelburg 22 oktober 1998, WPNR 6339 (1996) waarin ook een rol speelde dat de 

rechten van de overige appartementseigenaars niet werden beperkt.  
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Verder kan de omvang van het privé-gedeelte zoals omschreven in de akte van 
splitsing afwijken van de splitsingstekening. Gelet op de centrale plaats die de 
tekening inneemt in de wettelijke bepalingen van het appartementsrecht, moet 
ingeval van strijd tussen de omschreven juridische regeling en de tekening, aan 
de tekening beslissende betekenis worden toegekend.139 Dit is anders in gebou-
wen die voor 1972 zijn gesplitst. Toen was de tekening nog niet verplicht. Als er 
in een dergelijk geval na de splitsing een tekening is gemaakt moet aan de om-
schrijving van de onderscheiden gedeelten in de splitsingsakte voorrang worden 
gegeven.140  

Tot slot nog een geval waarbij de splitsingstekening niet was overgelegd bij 
de koop. Het achterbalkon was in de splitsingstekening tot gemeenschappelijk 
gedeelte bestemd, terwijl dit uit de feitelijke situatie en de verkoopbrochure niet 
bleek. Om ervoor te zorgen dat de koper zoveel mogelijk kreeg toegewezen 
waar zij recht op had op grond van de koopovereenkomst, werd ten behoeve van 
het achterbalkon een erfdienstbaarheid gevestigd.141 Dit is een mooie oplossing, 
omdat zowel tegemoet wordt gekomen aan de wensen uit de praktijk als de 
rechtszekerheid wordt gewaarborgd.  
 
Als de feitelijke situatie met betrekking tot het gebruiksrecht van de juridische 
regeling verschilt, is de rechtszekerheid een zwaarwegend criterium. De juridi-
sche regeling gaat in beginsel voor. Als verjaring heeft plaatsgevonden, dan 
wordt door die verjaring de juridische regeling aan de feitelijke situatie aange-
past. Er gelden echter strenge eisen ten aanzien van het vereiste bezit bij verja-
ring. 
 
4.5.2. Wijziging in de constructie of de omgrenzing 
 
Een tweede categorie conflicten gaat over veranderingen in de constructie of 
omgrenzing van (delen van) het appartementengebouw. Deze conflicten kunnen 
worden onderverdeeld in twee groepen. Enerzijds de conflicten waarbij de vraag 
aan de orde is of de splitsingsakte moet worden gewijzigd of de vergadering van 
eigenaars bevoegd is een besluit te nemen. Anderzijds de conflicten waarin wij-
ziging van de akte van splitsing niet nodig is, maar toestemming voor de veran-
dering in de constructie of omgrenzing aan de vergadering van eigenaars moeten 
worden gevraagd. 

Volgens de Hoge Raad is wijziging van de splitsingsakte en de bijbehoren-
de tekening vereist indien er in de constructie of omgrenzing van (delen van) het 
appartementengebouw een verandering wordt aangebracht die gevolgen heeft 
voor de goederenrechtelijke situatie. Dan is dit een goederenrechtelijke wij-
ziging in feitelijke zin. Zwaarwegend criterium is dus de goederenrechtelijke 
                                                        
139 Vz. Rb. Zutphen 14 februari 1985, KG 1985, 69. Zie ook Rb. Maastricht 28 november 

2002, LJN AF1357. 
140 HR 28 januari 2011, NJ 2011, 58. 
141 Vz. Rb. Arnhem 28 maart 1994, KG 1994, 164. 
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rechtspositie van de appartementseigenaar. Veranderingen van tijdelijke aard die 
vatbaar zijn voor herstel vereisen geen wijziging van de splitsingsakte.142 In een 
dergelijk geval zal de akte van splitsing op de lange termijn een juist beeld blij-
ven geven van de omvang van rechten en verplichtingen van de appartementsge-
rechtigden waardoor wijziging van de akte van splitsing niet nodig is. Voor ver-
schillende situaties wordt in onderstaande nagegaan in hoeverre een wijziging in 
de constructie of omgrenzing een wijziging in de goederenrechtelijke situatie 
meebrengt. 

Binnen een privé-gedeelte is niet snel sprake van een goederenrechtelijke 
wijziging in feitelijke zin. Een vervanging van een keukenraam in een schuifpui 
of de aanleg van een parkeerplaats in een privé-tuin werd niet aangemerkt als 
een goederenrechtelijke wijziging.143 Ook stond de rechter de verplaatsing van 
een achtergevelpui naar de buitenzijde van het balkon, een kleine aanbouw op 
het balkon en de aanbouw van een serre in een privé-tuin toe zonder wijziging 
van de splitsingsakte.144 In de laatste zaak oordeelt het hof dat aangezien de tuin 
reeds behoort tot het privé-gedeelte het plaatsen van de serre niet leidt tot een 
verandering in de begrenzing van de privé-gedeelten. Van een wijziging van de 
goederenrechtelijke situatie is dus geen sprake. Een dergelijke wijziging treedt 
ook niet op doordat de achtergevel van het gebouw, behorend tot de gemeen-
schappelijke gedeelten, ter plaatse van de serre wordt doorgebroken. De omstan-
digheid dat (onder meer) de twee zijmuren, de achtergevel, het dak en de funde-
ring van de te bouwen serre tot de gemeenschappelijke gedeelten zullen gaan be-
horen, brengt evenmin een wijziging van de goederenrechtelijke situatie mee. 

Binnen het gemeenschappelijke gedeelte is ook niet snel sprake van een 
goederenrechtelijke wijziging. De plaatsing van een voordeur in een gemeen-
schappelijk trappenhuis of de installatie van een lift werd toegestaan zonder wij-
ziging van de splitsingsakte.145 Voor grotere veranderingen in de constructie 
binnen het gemeenschappelijk gedeelte zoals het wijzigen van de entree van een 
winkelcentrum of het verwijderen van delen van de borstwering is wel een wij-
ziging van de akte van splitsing vereist.146 Ook een verbouwing van een ge-
meenschappelijke passage is een goederenrechtelijke wijziging in feitelijke 
zin.147  

Voor wijzigingen in de constructie of begrenzing tussen privé-gedeelten en 
tussen privé-gedeelten en gemeenschappelijke gedeelten is de rechtspraak niet 
eenduidig. Voor bijvoorbeeld een dakopbouw op het gemeenschappelijk dak ten 
                                                        
142 HR 24 mei 2002, NJ 2004, 1; HR 7 april 2000, NJ 2000, 638. 
143 Hof Amsterdam 29 maart 2007, Prg. 2008, 30; Ktg. Haarlem 18 november 1992, WPNR 

6139 (1994). 
144 Hof Arnhem 17 december 2009, zaaknr. 200.029.114 (niet gepubliceerd); Hof Amster-

dam 15 november 2007, LJN BC2947; Hof Den Haag 6 juni 1984, NJ 1985, 598. 
145 Ktg. Amsterdam 4 augustus 2005, NJF 2005, 376; Ktg. Haarlem 17 maart 2008, LJN 

BC8928. 
146 HR 24 mei 2002, NJ 2004, 1 met vervolg Hof Den Haag 22 augustus 2003, LJN 

AN7400. 
147 Rb. Alkmaar 1 oktober 2008, RVR 2008, 3. 
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behoeve van een privé-gedeelte was een wijziging van de akte van splitsing ver-
eist.148 Dit gold ook voor het aanbrengen van een tweede verdieping op het ge-
meenschappelijke dak. In het laatste geval verleende de kantonrechter echter een 
vervangende machtiging voor de wijziging van de akte van splitsing, omdat de 
bezwaren van verweerder tegen het aanbrengen van de tweede verdieping niet 
opwogen tegen het economische belang van eiser bij het realiseren daarvan.149 
In een andere zaak probeerde een tegenstemmende appartementseigenaar de ver-
bouwing van alle bergingen in een woonappartement op een zolderverdieping 
tegen te houden vanwege de verkleining van verschillende gemeenschappelijke 
gedeelten in de omgeving van zijn privé-gedeelte, geluidshinder en de verklei-
ning van zijn vluchtroute. De benodigde wijziging van de akte van splitsing kon 
volgens de kantonrechter doorgang vinden, mits de betreffende appartementsei-
genaar schadeloos werd gesteld.150 

Verder zag de rechter de plaatsing van een privé-tuinhuisje of airco op een 
gemeenschappelijk gedeelte als een goederenrechtelijke wijziging, maar dusda-
nig klein van omvang dat een wijziging van de akte niet nodig was.151 De Hoge 
Raad oordeelde de enkele verandering in de constructie of omgrenzing van een 
appartement niet voldoende om aan te nemen dat een wijziging van de akte van 
splitsing vereist is. De stelling dat de aanleg van een interne trapverbinding tus-
sen twee boven elkaar gelegen privé-gedeelten toebehorend aan verschillende 
appartementsrechten van tijdelijke aard was en zich leent voor herstel mocht niet 
buiten beschouwing worden gelaten.152 De aanleg van een permanente verbin-
ding tussen twee privé-gedeelten toebehorend aan verschillende appartements-
rechten neigt naar een goederenrechtelijke wijziging, omdat het in de praktijk 
zal lijken dat twee privé-gedeelten zijn samengevoegd tot één privé-gedeelte. 
Niettemin blijven de twee exclusieve gebruiksrechten op de privé-gedeelten 
naast elkaar bestaan en blijven de omgrenzingen gelijk waardoor geen sprake is 
van een goederenrechtelijke wijziging. Dit geldt ook voor de doorbreking van 
een muur tussen twee privé-gedeelten die deel uitmaken van verschillende ap-
partementensplitsingen.  

Voor wijzigingen in de constructie of omgrenzing van (delen van) het ap-
partementencomplex buiten de splitsing is meestal een wijziging van de akte van 
splitsing noodzakelijk. De uitbreiding van een winkelcentrum buiten de splitsing 
is een goederenrechtelijke wijziging en vereist een wijziging van de akte van 
splitsing.153 Hetzelfde geldt voor de sloop van een deel van het gebouw.  

                                                        
148 Rb. Amsterdam 24 september 2010, zaaknr. 1150524 EA VERZ 10-841 (niet gepubli-

ceerd). 
149 Ktg. Haarlem 17 maart 2008, LJN BC8928.  
150 Hof Amsterdam 1 maart 2011, LJN BP7928. 
151 Rb. Den Haag 30 juni 2005, zaaknr. 479335/EJ VERZ 05-80414 (niet gepubliceerd); 

Rb. Almelo 18 september 2009, zaaknr. 312930/EJ VERZ 1356-09 (niet gepubliceerd).  
152 HR 7 april 2000, NJ 2000, 638. 
153 HR 24 mei 2002, NJ 2004, 1; met vervolg Hof Den Haag 22 augustus 2003, LJN 
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Als een wijziging van de akte van splitsing niet nodig is, dient bij iedere op-, 
aan-, onder- of bijbouw of een verandering in het architectonisch uiterlijk of 
constructie op grond van het model-reglement 2006 toestemming van de verga-
dering van eigenaars te worden gevraagd. Weigering van de toestemming is al-
leen mogelijk op een redelijke grond. De betrokken belangen worden volledig 
tegen elkaar afgewogen waarbij het belang met het grootst soortelijk gewicht 
doorslaggevend is.  

Nadeel, in de vorm van bijvoorbeeld waardedaling of overlast dat aan een 
ander privé- of gemeenschappelijk gedeelte door de wijziging in de constructie 
of omgrenzing wordt toegebracht, is van veel gewicht. Bij de eerdergenoemde 
vervanging van het keukenraam in de schuifpui is op grond van het nadeel, be-
staande uit overlast voor de buurman die zich door een soort ‘privé-zone’ moest 
begeven om zijn eigen appartement te bereiken of te verlaten, geen vervangende 
machtiging verleend.154 Dit gold ook voor de plaatsing van een (rol)luik wegens 
de meebrengende onaangename sfeer en aanblik, en de aanleg van een dakterras 
in verband met reële risico’s van beschadiging, overlast en verlies van dakgaran-
tie.155 Een niet reële vrees voor nadeel is echter niet voldoende, evenmin nadeel 
dat eenvoudig kan worden verholpen.156  

Een voordeel, bijvoorbeeld een waardestijging van het appartement, kan 
leiden tot het oordeel dat de vergadering van eigenaars zonder redelijke grond 
toestemming heeft geweigerd. Zeker als de betrokkene heeft aangegeven de kos-
ten van de verandering inclusief een eventuele daaruit voortvloeiende verhoging 
van de gemeenschappelijke lasten te dragen. De vervangende machtigingen voor 
een serre in de privé-tuin met als voordeel meer daglichttoetreding en voor de 
plaatsing van een voordeur via het gemeenschappelijk trappenhuis ter vergroting 
van het appartement werden daarom verleend.157 Het valt goed te begrijpen dat 
dit aspect in het kader van de volledige belangenafweging betrokken wordt. 
Voordeel zorgt ervoor dat aan het belang van de appartementseigenaar een aan-
zienlijk gewicht toekomt. In gelijke zin moet het feit dat voor de geplande ver-
andering in de constructie of omgrenzing geen reëel alternatief bestaat mee wor-
den gewogen.158  

Angst voor precedentwerking is geen sterk argument. Het kan in situaties 
als deze altijd worden gebruikt en in feite zou de bouwer in spé bij een onwillige 
VvE dan nooit zijn gang mogen gaan. Waar het uiteindelijk om gaat is dat de 
vergadering van eigenaars van geval tot geval zal moeten beoordelen of de voor-
                                                        
154 Hof Amsterdam 29 maart 2007, Prg. 2008, 30.  
155 Rb. Amsterdam 15 september 2010, zaaknr./rolnr. 423566/HA ZA 09-1018 (niet gepu-

bliceerd); Rb. Den Bosch 12 november 2009, LJN BK4986; Hof Den Haag 8 juni 2007, 
LJN BB1692. 

156 Hof Amsterdam 15 november 2007, LJN BC2947. Anders Hof Den Haag 24 februari 
2009, Prg. 2009, 81 waarin de enkele vrees voor geluidsoverlast voldoende zwaarwe-
gend werd geacht om toestemming voor de aanleg van een airconditioning te weigeren. 

157 Ktg. Amsterdam 4 augustus 2005, NJF 2005, 376; Hof Amsterdam 15 november 2007, 
LJN BC2947. 

158 Ktg. Haarlem 17 maart 2008, LJN BC8928. 
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genomen werkzaamheden inhoudelijk op daadwerkelijke bezwaren stuiten. Pas 
bij angst voor precedentwerking in een specifiek geval zou het mee kunnen we-
gen.159 Beleid van de VvE kan wel tot een redelijke grond voor weigering van 
de machtiging leiden, omdat het beleid vaak is gericht op het behoud van de uni-
forme kenmerken van het appartementengebouw.160 

Soms kiest de rechter ervoor de machtiging slechts voorlopig te verlenen. 
Belangrijk argument zal zijn de mate waarin de overlast vaststaat. Staat het on-
voldoende vast dat een wijziging in de constructie of omgrenzing overlast zal 
veroorzaken, dan is het doelmatig om een machtiging voorlopig te verlenen. Dit 
zal vanzelfsprekend alleen mogelijk zijn wanneer de wijziging relatief eenvou-
dig ongedaan kan worden gemaakt. Dit gold bijvoorbeeld voor de plaatsing van 
een airco op een gemeenschappelijk dak. Hier speelde ook een rol dat er niet te 
kwader trouw een behoorlijke investering was gedaan.161 Dat uit onwetendheid 
of op grond van onjuiste voorlichting is gehandeld lijkt meer algemeen geen 
sterk argument. Eenieder kan op de hoogte zijn door de akte van splitsing in de 
openbare registers te raadplegen. 
 
Voor wijzigingen in de constructie of omgrenzing van (delen van) het apparte-
mentencomplex is in eerste instantie de goederenrechtelijke rechtspositie van de 
appartementseigenaar een belangrijk criterium. Een wijziging van de akte van 
splitsing is voor goederenrechtelijke wijzigingen in feitelijke zin vereist. De 
VvE is niet bevoegd. Er is sprake van een goederenrechtelijke wijziging als het 
een feitelijke wijziging met betrekking tot de omgrenzing van (delen van) het 
appartementencomplex betreft zoals opgenomen in de splitsingsakte, tenzij de 
wijziging tijdelijk en vatbaar voor herstel is. Veranderingen alleen in de con-
structie leveren in beginsel geen goederenrechtelijke wijziging op. Vervolgens 
speelt bij het verlenen van een vervangende machtiging voor de toestemming 
van de vergadering van eigenaars voor een wijziging het soortelijk gewicht van 
de betrokken belangen een rol. Het soortelijk gewicht van het belang wordt 
voornamelijk bepaald door het voor- en nadeel bij de wijziging en het beleid van 
de VvE ten aanzien van dergelijke veranderingen.  
 
4.5.3. Exclusief gebruik van een gemeenschappelijk gedeelte 
 
Een specifieke, maar veel voorkomende, categorie conflicten met betrekking tot 
het gebruik van het appartementencomplex betreft het exclusief in gebruik ge-

                                                        
159 Hof Amsterdam 15 november 2007, LJN BC2947; Rb. Arnhem 13 juni 2002, Prg. 2002, 

5923. Anders Hof Amsterdam 29 maart 2007, Prg. 2008, 30. 
160 Rb. Zutphen 17 maart 2010, zaaknr./rolnr. 104372/HA ZA 09-871 (niet gepubliceerd); 

Rb. Den Haag 19 augustus 2009, zaaknr./rolnr. 317519/HA ZA 08-2680 (niet gepubli-
ceerd); Hof Den Haag 24 februari 2009, Prg. 2009, 81; Rb. Rotterdam 27 september 
2001 (niet gepubliceerd), zie samenvatting in Mertens 2003. 

161 Ktg. Utrecht 10 oktober 1997, Prg. 1998, 4893. 
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ven van een gemeenschappelijk gedeelte.162 Dit is in beginsel een goederenrech-
telijke wijziging in feitelijke zin, omdat de wijziging betrekking heeft op de om-
grenzing van (delen van) het appartementencomplex zoals opgenomen in de 
splitsingsakte. Het exclusief gebruiksrecht van één appartementseigenaar wordt 
vergroot, terwijl de mede-gebruiksrechten van de overige appartementseigenaars 
worden beperkt. De VvE is niet bevoegd dat in een vergadering te besluiten, 
maar een wijziging van de akte van splitsing is vereist.  

Niettemin is de VvE wel bevoegd de wijze van het medegebruik van de ge-
meenschappelijke gedeelten te reguleren. Ter verduidelijking een voorbeeld: in 
een woon-winkelcomplex zijn acht winkelappartementen en twaalf woonappar-
tementen. Er is een gemeenschappelijke parkeerplaats met twintig parkeerplaat-
sen. Het exclusief in gebruik geven van acht gemeenschappelijke parkeerplaat-
sen vlakbij de entree van het complex ten behoeve van de winkeleigenaren door 
de VvE is toegestaan. Voor het exclusief in gebruik geven van twintig parkeer-
plaatsen aan de winkeleigenaren is de VvE niet bevoegd. Het mede-gebruiks-
recht van de woningeigenaren wordt dan in juridisch goederenrechtelijke zin be-
perkt.163  

Interessant is de aanleg van een dakterras ten behoeve van één apparte-
mentseigenaar op een gemeenschappelijk dak. In een dergelijk geval wijzigt de 
bestemming van het gemeenschappelijk gedeelte niet. Een uitspraak van de 
rechtbank Amsterdam, bevestigd door het hof Amsterdam, bevestigt dat het be-
treffende gedeelte van de gemeenschappelijke eigendom nog steeds de functie 
‘dak’ uitoefent en geen van de appartementseigenaars is in het genot van die 
functie beperkt door de aanleg van het terras.164 Niettemin is de constatering dat 
er geen inbreuk gemaakt wordt op het medegenot van de overige appartements-
eigenaars op het gemeenschappelijke dak betwistbaar.165 Het zou bijvoorbeeld 
zo kunnen zijn dat de aanleg van het dakterras het dak beschadigt waardoor het 
genot wordt beperkt of het gebruik van het dakterras leidt tot geluidsoverlast.166  

Het hof Amsterdam bepaalde vervolgens dat een wijziging van de split-
singsakte niet is vereist, omdat er geen sprake was van een verandering in de 

                                                        
162 Soms is het exclusief in gebruik geven in het geheel niet mogelijk, omdat bepaalde on-

derdelen in het appartementencomplex zoals balkonconstructies en kozijnen niet indivi-
dualiseerbaar zijn. Rb. Den Haag 18 mei 1998, zaaknr. 51.512/98-5007 (niet gepubli-
ceerd); Ktg. Den Haag 8 augustus 1995, zaaknr. 51.363/95 (niet gepubliceerd). 

163 Hof Amsterdam 18 juli 1999, NJ 1999, 437. 
164 Rb. Amsterdam 18 oktober 2006, LJN BA1268 met vervolg Hof Amsterdam 24 juli 

2008, LJN BM4525. Zie ook nieuwe jurisprudentie: Rb. Den Bosch 16 juni 2010, LJN 
BN2276, waarbij overigens steeds geldt dat de wijziging tijdelijk is en vatbaar voor her-
stel. Anders (oudere jurisprudentie): Rb. Amsterdam 29 maart 1995, zaaknr. 95/568 
(niet gepubliceerd); RvA Bouw 7 mei 1998, BR 2001, p. 410 en Vz. Rb. Utrecht 18 juli 
2000, KG 2000, 193. 

165 Uitgebreid: Tummers & Mertens 2012 en de daar genoemde voorbeelden. 
166 Vergelijk: Rb. Den Bosch 16 juni 2010, LJN BN2276 waarin de rechtbank oordeelde dat 

niet was uitgesloten dat de wijze van het gebruik van het dakterras onrechtmatig zou 
kunnen zijn ten opzichte van andere appartementseigenaars. 
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constructie of omgrenzing van (delen van) het appartementencomplex die gevol-
gen heeft voor de goederenrechtelijke situatie. Die redenering is bepaald aan-
vechtbaar. De aanleg van een dakterras ten behoeve van één appartementseige-
naar op het gemeenschappelijk dak is een feitelijke wijziging met betrekking tot 
delen van het appartementencomplex zoals opgenomen in de splitsingsakte. Het 
exclusief gebruiksrecht van één appartementseigenaar wordt vergroot, terwijl de 
overige eigenaren verplicht zijn het dakterras te gedogen. De goederenrechtelij-
ke rechtspositie van de appartementseigenaars dwingt daarom tot een wijziging 
van de splitsingsakte en de bijbehorende tekening. Dit kan naar mijn mening an-
ders zijn bij het exclusief in gebruik geven van een deel van een gemeenschap-
pelijk gedeelte. De wijziging is dan van beperkte omvang, zodat een wijziging 
van de akte van splitsing niet nodig is. Denk aan de plaatsing van een gsm-
zendmast op een gemeenschappelijk dak.167 

Verder nam het hof in aanmerking dat de aanleg van het dakterras op zich-
zelf van tijdelijke aard is en zich leent voor herstel.168 Dit kan zeker een rol 
spelen. Een wijziging van de splitsingsakte is niet vereist, wanneer duidelijk is 
dat het exclusief gebruik van een gemeenschappelijk gedeelte tijdelijk en vat-
baar voor herstel is. Draagt een appartementseigenaar vervolgens zijn apparte-
ment over, dan zal de opvolgende verkrijger kunnen vertrouwen op hetgeen om-
trent het appartementsrecht in de openbare registers is opgenomen. De akte zal 
dus moeten zijn aangepast om het exclusief gebruik van het betreffende gemeen-
schappelijk gedeelte te verwerven.169  

Vrijwel alle jurisprudentie is in lijn met het uitgangspunt dat de goederen-
rechtelijke rechtspositie van de appartementseigenaar van doorslaggevend be-
lang is bij het exclusief in gebruik geven van een gemeenschappelijk gedeelten. 
Een toestemming van de vergadering van eigenaars of een verleende publiek-
rechtelijke vergunning doet niet ter zake. Bovendien zal de redelijkheid en bil-
lijkheid niet snel leiden tot een andere uitkomst. Het feit dat enkele eigenaren 
nooit het medegenot over het gemeenschappelijk gedeelte hebben gehad, het ex-
clusief gebruik al jaren wordt gedoogd of dat het gemeenschappelijke gedeelte 
onvoldoende van omvang is voor het medegebruik voor álle eigenaren heeft 
daarom weinig invloed. Argumenten in de sfeer van de economische waarde, 
kosten of nadeel zijn ook niet van doorslaggevende betekenis.170 
 
4.5.4. Gemeenschappelijk gebruik van een privé-gedeelte 
 
Recht tegenover het exclusief in gebruik geven van een gemeenschappelijk ge-
deelte staan de conflicten rond het gemeenschappelijk in gebruik geven van een 
privé-gedeelte. Indien het gaat om het gebruik van een privé-gedeelte in zijn ge-
heel behorende bij het appartementsrecht, zoals een woning ten behoeve van een 
                                                        
167 Hof Amsterdam 29 december 2009, RN 2010, 94. 
168 Hof Amsterdam 24 juli 2008, LJN BM4525. 
169 Rb. Haarlem 2 februari 2008, LJN BC3250. In gelijke zin: Tummers & Mertens 2012. 
170 RvA Bouw 7 mei 1998, BR 2001, p. 410; Hof Amsterdam 18 juli 1999, NJ 1999, 437. 
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aan te stellen conciërge of een garage ten behoeve van een gemeenschappelijke 
bergruimte, kan een alternatieve oplossing worden gevonden door middel van 
een overdracht van dat appartementsrecht aan de VvE.171  

Lastiger is de situatie waarin het gaat om een deel van een privé-gedeelte 
zoals een berging of een tuin. Ondersplitsing biedt een oplossing. Het is echter 
eenvoudiger als de appartementseigenaar, al dan niet met toestemming van de 
vergadering van eigenaars, bevoegd is een deel van zijn privé-gedeelte af te 
staan ten behoeve van enkele of alle appartementseigenaars.  

In een dergelijk geval lijkt er geen sprake te zijn van benadeling. De indivi-
duele appartementseigenaar staat vrijwillig een stuk van zijn privé-gedeelte af, 
terwijl de overige appartementseigenaars profiteren. Een dergelijk besluit kan 
echter wel benadeling voor bepaalde appartementseigenaars meebrengen. Denk 
aan nadeel in de vorm van overlast door het gemeenschappelijk gebruik van een 
privé-tuin. Dit lijkt mij onvoldoende reden om een wijziging van de splitsings-
akte verplicht te stellen. Een willekeurig ander besluit van de vergadering van 
eigenaars kan immers ook overlast meebrengen. Toestemming van de vergade-
ring van eigenaars lijkt meer op zijn plaats. Bij deze toestemming kunnen de 
verschillende belangen zorgvuldig worden afgewogen.  

Niettemin zal in het kader van de rechtszekerheid van belang zijn dat de 
openbare registers een juist beeld geven. Opvolgende verkrijgers zullen gebaat 
zijn bij een juiste omschrijving van de gedeelten die voor exclusief respectieve-
lijk gemeenschappelijk gebruik bestemd zijn. Dit is voldoende reden om een 
wijziging van de akte van splitsing alsnog verplicht te stellen. De wijziging valt 
onder de goederenrechtelijke wijzigingen in feitelijke zin.  

De meest eenvoudige oplossing zal echter zijn aan de appartementseigenaar 
een erfdienstbaarheid of een recht van erfpacht op (een deel van) zijn privé-ge-
deelte ten behoeve van alle of enkele appartementseigenaars te verlenen. De ves-
tiging van een erfdienstbaarheid of een recht van erfpacht moet op grond van de 
wet altijd worden ingeschreven in de openbare registers, waardoor de rechtsze-
kerheid voldoende gewaarborgd wordt.  
 
4.5.5. Beperkingen op het gebruik van een gemeenschappelijk gedeelte 
 
Een volgende categorie conflicten heeft betrekking op het gebruik van de ge-
meenschappelijke gedeelten. Alle appartementseigenaars hebben het medege-
bruik van de gemeenschappelijke gedeelten. In het gemeenschappelijk gedeelte 
speelt dus bij uitstek een rol dat de appartementseigenaars rekening dienen te 
houden met elkaars belangen. Gebruik van een gemeenschappelijk gedeelte 
waarbij inbreuk wordt gemaakt op het medegenot van andere appartementseige-
naars is in principe niet toegestaan. Beperkingen op het gebruik van de gemeen-
schappelijke gedeelten kunnen zowel in het splitsingsreglement als in het huis-
houdelijk reglement zijn opgenomen.172 
                                                        
171 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 585. 
172 Zie §2.5.1. en §2.5.2. 
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In een concreet geval zal het toegestane gebruik van het gemeenschappelijke 
gedeelte worden bepaald door het belang met het grootst soortelijk gewicht. 
Meestal zal dat het belang van de meerderheid van de appartementseigenaars in 
de vergadering van eigenaars zijn. Een ander gebruik van het gemeenschappelijk 
gedeelte zal slechts mogelijk zijn wanneer één appartementseigenaar een zeer 
zwaarwegend belang heeft zoals het belang om het appartementencomplex niet 
te hoeven verlaten. Dit was de reden dat de kantonrechter toestond een scootmo-
biel in de gemeenschappelijke hal te plaatsen. Goed verdedigbaar is dat dit 
voortvloeit uit het exclusieve karakter van het gebruiksrecht van de individuele 
appartementseigenaar.173  
 
4.5.6. Beperkingen op het gebruik van een privé-gedeelte 
 
Daarnaast staan de conflicten met betrekking tot het gebruik van het privé-ge-
deelte. Het exclusieve karakter van het gebruiksrecht van het privé-gedeelte 
zorgt ervoor dat ingrijpende beperkingen op het gebruik alleen in het splitsings-
reglement kunnen worden opgenomen. Een wijziging betreft een goederenrech-
telijke wijziging in juridische zin. Een vervangende machtiging tot wijziging 
van de gebruiksbeperkingen verleent de rechter niet snel. Zeker niet wanneer het 
woongenot van andere appartementseigenaars wordt beperkt door de wijziging. 
Dat was bijvoorbeeld het geval toen de bestemming van een benedenwoning 
werd gewijzigd van bedrijfsruimte tot woonruimte en bij de eigenaar van de bo-
venwoning de terechte vrees bestond dat hij niet meer vrijuit kon musiceren.174  

Een belangrijke beperking met betrekking tot het feitelijk gebruik van het 
privé-gedeelte is de bestemming.175 De bestemming bestaat meestal uit bedrijfs- 
of woonruimte.176 Soms wordt de bestemming meer specifiek omschreven in de 
akte van splitsing zoals winkel, café of kantoor. De rechter staat een extensieve 
interpretatie van de bestemming wegens het exclusieve karakter van het ge-
bruiksrecht in beginsel niet toe. In het licht van de maatschappelijke omstandig-
heden is het bijvoorbeeld niet mogelijk een appartement met de bestemming 
winkel in de loop der tijden als wedkantoor te gebruiken.177 Ook een snackbar of 
Turks café/koffiehuis mag niet in een appartement met bestemming winkel wor-
den gevestigd.178 Bij de bestemming kantoorruimte geeft de rechter iets meer 
ruimte. Een kantoor is te beschouwen als een instelling waar allerlei administra-
tieve handelingen worden uitgevoerd en waar klanten kunnen worden ontvan-
gen. Een uitzendbureau, reisbureau, bureau voor rechtshulp en een ruimte waar-
in een stichting ex-verslaafden ontvangt voor begeleidende gesprekken kunnen 

                                                        
173 Ktg. Groningen 10 september 2004, NJF 2004, 555. 
174 Hof Amsterdam 21 oktober 2008, NJF 2008, 500. 
175 Vz. Rb. Leeuwarden 21 september 2001, KG 2001, 262. 
176 Rb. Den Haag 10 februari 2010, LJN BL3501. 
177 Ktg. Schiedam 31 mei 1988, Prg. 1989, 3069. 
178 Rb. Den Haag 4 augustus 2010, LJN BN3224; Vz. Rb. Den Haag 13 oktober 1983, NJ 

1985, 542. 
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hieronder vallen.179 Ook in een bibliotheek mogen meer activiteiten worden ont-
plooid dan alleen het uitlenen van boeken en ander materiaal.180 Onder een kan-
toor/bedrijfsruimte valt uiteraard niet een seksclub. Een verleende exploitatie-
vergunning doet hier niet aan af.181  

De vergadering van eigenaars heeft slechts de bevoegdheid regels van orde 
met betrekking tot het feitelijk gebruik in het huishoudelijk reglement vast te 
stellen.182 Op grond van artikel 25 model-reglement 2006 bestaat er een uitzon-
dering. Een gebruik dat afwijkt van de in de akte nader gegeven bestemming is 
geoorloofd met toestemming van de vergadering. Dit is wegens het exclusieve 
karakter van het gebruiksrecht van het privé-gedeelte een vreemde bepaling. De 
kantonrechter vernietigde dan ook een besluit tot toestemming tot gebruik van 
een appartement als Bed and Breakfast, omdat een individuele appartements-
eigenaar belang had bij een rustig woongenot.183 Soms zal een appartementsei-
genaar een gemeenschappelijke installatie op grond van de redelijkheid en bil-
lijkheid in zijn privé-gedeelte moeten dulden ten behoeve van andere apparte-
mentseigenaars.184  
 
4.5.7. Welstandsbepalingen 
 
Sluitstuk van de overige rechtspraak met betrekking tot het gebruiksrecht zijn de 
conflicten rond de welstandsbepalingen. Welstandsbepalingen raken de kern van 
het exclusief gebruiksrecht, omdat het gebruik van een privé-gedeelte op grond 
van een welstandsbepaling door de vergadering van eigenaars kan worden ont-
zegd.185 Er bestaan twee soorten welstandsbepalingen: een gewichtige reden om 
toestemming tot ingebruikneming van een privé-gedeelte te weigeren of een ge-
wichtige reden om verder gebruik van een privé-gedeelte te ontzeggen.186 Wijzi-
ging van een welstandsbepaling betreft een goederenrechtelijke wijziging in ju-
ridische zin. De welstandsbepaling moet daarom zijn opgenomen in het split-
singsreglement als onderdeel van de splitsingsakte. Alleen de vergadering van 
eigenaars is bevoegd het gebruik te ontzeggen, zodat rechterlijke toetsing van 
het besluit openstaat. Een twee derde meerderheid van de stemmen is wegens de 
ingrijpende aard van het besluit het gebruik te ontzeggen wenselijk.  

                                                        
179 Rb. Rotterdam 8 maart 2006, LJN AV5261. 
180 Rb. Arnhem 14 september 2005, LJN AU4920. 
181 Rb. Assen 24 september 2003, NJF 2004, 72.  
182 Zie §2.5.2. 
183 Rb. Amsterdam 4 december 2010, LJN BO8425. 
184 Rb. Haarlem 30 oktober 2008, LJN BG3665. 
185 Bouwer 1953 (p. 553) heeft de rechtsgeldigheid van welstandsbepalingen in twijfel ge-

trokken, omdat het recht op het gebruik van het privé-gedeelte een essentieel element 
van het recht van appartement zou uitmaken. Anders: Beekhuis 1953, p. 612. Sinds 1972 
erkent de wet expliciet de mogelijkheid tot ontzegging van gebruik ten behoeve van toe-
zicht op de juridische en sociale afhankelijkheid voortvloeiend uit de mede-eigendom. 
Uit §4.4.4. volgt dat strijd met artikel 8 EVRM niet per definitie aan de orde is.  

186 Mertens 1989, p. 5. 



HET GEBRUIKSRECHT VAN DE APPARTEMENTSEIGENAAR 

137 
 

Toestemming tot ingebruikneming 
In de literatuur is aandacht besteed aan de vraag hoe de rechter een toestem-
mingsregel moet toetsen. Aansluiting kan worden gevonden bij de vier stappen 
die Mertens bij deze toetsing onderscheidt. Ten eerste moet de rechter toetsen of 
de gewichtige reden zoals opgenomen in het splitsingsreglement vanwege de in-
houd in strijd is met de wet, openbare orde of goede zeden. Ten tweede moet de 
gewichtige reden geschikt zijn om het doel te verwezenlijken, waarbij het doel 
in beginsel zal bestaan uit de handhaving van de harmonie in het appartementen-
complex. Ten derde toetst de rechter of het doel met de juiste middelen wordt 
bereikt. Hierbij zullen beginselen als proportionaliteit en subsidiariteit een rol 
spelen. Tot slot volgt de subjectieve toets of de reden om toestemming te weige-
ren in verband met de concrete omstandigheden van het geval redelijk te noe-
men is waarbij gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden.187  

Over de wijze waarop deze toetsing vervolgens uitpakt is de literatuur niet 
eenduidig. Niettemin lijken financiële criteria geen gewichtige reden om toela-
ting te weigeren op te kunnen leveren. Appartementseigenaars met een bepaald 
inkomen zullen niet per definitie aan hun betalingsverplichting voldoen. Ook 
zullen bewoners zonder inkomen niet per definitie voor overlast zorgen. Ballota-
ge op grond van financiële criteria is daarom inconsequent. Het schept geen ga-
rantie voor harmonie in de flat en is daarmee geen geschikt middel om het doel 
te verwezenlijken. Ballotage op grond van leeftijd is om dezelfde redenen niet 
toegestaan. Leeftijd is geen maatstaf om te kunnen bepalen of iemand bijvoor-
beeld verzorgingsbehoeftig of bestuursvaardig is, of veel overlast zal veroorza-
ken.188  

Er kan behoefte bestaan plegers van strafbare feiten buiten het appartemen-
tencomplex te houden. Een slachtoffer van seksueel misbruik of mishandeling 
zal het bijvoorbeeld niet op prijs stellen als de dader in het appartementencom-
plex woont. Ook het gebruik van een appartement door een pleger van vermo-
gensdelicten is vaak niet wenselijk. Toch levert het plegen van een strafbaar feit 
geen gewichtige reden op om het gebruik te ontzeggen. Dit criterium is in zijn 
algemeenheid te vaag.189 

Weigeringsgronden op moreel gebied zijn discutabel. Holtman beargumen-
teert dat een morele, veelal religieuze, overtuiging in geen enkel verband staat 
met het beheer van een gebouw. De reden om een appartementencomplex op te 
richten is het beheer van het gebouw, daarom is het niet mogelijk om op een mo-
rele grond ballotage uit te voeren. Bovendien is dit criterium vragen om proble-

                                                        
187 Mertens 1989, p. 95-101. 
188 Mertens 1989, p. 103-112. Zie de discussie tussen Smarius 1981, De Groot 1981 en 

Schenk 1981. 
189 Vergelijk deze kwestie met het huurrecht waar geldt dat geen rechtsregel bestaat waaruit 

voortvloeit dat het enkele feit dat de huurder een strafbaar feit heeft gepleegd jegens der-
den wanprestatie in de huurovereenkomst oplevert. Rb. Utrecht 16 september 2008, WR 
2008, 109. 
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men in verband met het gevaar voor discriminatie.190 Mertens en Venemans zien 
wel mogelijkheden. Een VvE op streng christelijke grondslag zal wellicht een 
homoseksueel of een niet getrouwd stel toestemming tot ingebruikneming kun-
nen weigeren. De benadering van Holtman spreekt het meest aan. Primair be-
staat een VvE om de belangen van de appartementseigenaars te behartigen met 
het oog op het beheer van het complex.191 Een flatcoöperatie lijkt een betere mo-
gelijkheid te bieden voor ballotage op morele grondslag.192  

Een bepaalde verzorgingsbehoefte zal wel een reden kunnen zijn waardoor 
van de overige bewoners niet mag worden verlangd dat zij de betrokkenen in 
hun midden opnemen. Het beheer van een gebouw zal anders moeten worden in-
gevuld als er ineens veel verzorgingsbehoeftige bewoners bijkomen. Bovendien 
zal een hiermee samenhangende stijging in de maandelijkse bijdrage voor extra 
personeel en service de harmonie in de flat niet ten goede komen. Angst voor 
willekeur kan worden weggenomen door het stellen van de eis dat alle verklarin-
gen over zorgbehoefte in alle gevallen door eenzelfde onafhankelijke arts wor-
den opgesteld.193 

Daarnaast mag een verbod om de appartementen te verhuren worden inge-
zet bij het uitoefenen van toezicht op de bewoners. Huurders zijn geen eigenaren 
en voelen zich daarom minder verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer 
van het appartementencomplex. Dit leidt regelmatig tot verstoring van de har-
monie in het appartementencomplex. Een verhuurverbod is daarom een geschikt 
middel om het doel te verwezenlijken. Bovendien woont de verhuurder niet in 
het appartementencomplex waardoor ook hij zich vaak niet verantwoordelijk 
voelt en overlast veroorzaakt. Een ongeoorloofde inbreuk op het appartements-
recht doet zich pas voor wanneer de appartementseigenaar na verkrijging van 
het appartement wordt geconfronteerd met het verhuurverbod. Door publicatie 
van het splitsingsreglement waarin het verbod is opgenomen in de openbare re-
gisters zal dat niet snel aan de orde zijn.194  

In de praktijk wordt bij woongebouwen vaak de toestemmingsregel van ar-
tikel 34 uit de annex van het model-splitsingsreglement 2006 opgenomen. Wei-
gering van de toestemming mag dan slechts plaatsvinden indien naar redelijk-
heid en billijkheid van de overige bewoners niet mag worden verlangd dat zij de 
betrokkenen in hun midden opnemen. Het bestuur zal in het bijzonder acht slaan 

                                                        
190 Holtman 1996, p. 15-16.  
191 Mertens 1989, p. 93; Mertens, Venemans & Verdoes Kleijn 1997, p. 140. In dezelfde 

zin §4.4.3. waar wordt beargumenteerd dat welstandsbepalingen op een godsdienstige 
grondslag niet mogelijk zijn. 

192 Niettemin werd zangeres Madonna in New York toegang tot het appartementencomplex 
geweigerd, omdat het spelen in erotische films als moreel verwerpelijk werd beschouwd, 
zie NRC Handelsblad 19 juli 1985. 

193 Mertens 1989, p. 107. Overigens merkt Smarius 1981 mijns inziens terecht op dat ver-
zorgingsbehoefte als toelatingscriterium ertoe kan leiden dat de alom kerngezonde en vi-
tale 74-jarige vroegtijdig voor de keuze wordt gesteld naar een service-flat te verhuizen 
of er anders niet meer voor in aanmerking te komen. 

194 Rb. Groningen 9 juni 2010, LJN BM7306. 
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op de solvabiliteit van de betrokkenen en kan zo nodig een accountantsverkla-
ring vragen. Dit criterium is behoorlijk vaag. Het is moeilijk van tevoren vast te 
stellen of een bewoner de toelating zal moeten worden geweigerd. Een nadere 
uitwerking in het splitsingsreglement blijkt in de praktijk echter onwerkbaar. 
Het is daarom wenselijk in het huishoudelijk reglement allerlei criteria ter invul-
ling van de algemene norm op te nemen.195 De subjectieve toets van het besluit 
de toestemming te weigeren zal in het concrete geval doorslaggevend zijn. 

Er is in de jurisprudentie niet vaak om een vervangende machtiging tot toe-
stemming tot ingebruikneming verzocht. Tweemaal werd een vervangende 
machtiging verleend. In de eerste zaak was niet aannemelijk dat de verzorgings-
behoefte voor een extra belasting van de verpleging zou zorgen. Bovendien wa-
ren er andere mogelijkheden om (eventuele) onaanvaardbare gedragingen het 
hoofd te bieden.196 In de tweede zaak werd de gevreesde (drugs)overlast van een 
stichting die in de appartementen ex-verslaafden wilde ontvangen voor begelei-
dende gesprekken niet aannemelijk geacht waardoor er geen sprake was van een 
redelijke grond om toestemming tot ingebruikneming te weigeren.197 Een rede-
lijke grond tot weigering van de toestemming was aanwezig in een zaak waar in 
de splitsingsakte een verhuurverbod was opgenomen voordat de betreffende ei-
genaar tot de koop van het appartement was overgegaan. Nu de eigenaar het ap-
partement aan studenten verhuurde, mocht de vergadering van eigenaars de toe-
stemming tot ingebruikneming weigeren.198  
 
Ontzegging van verder gebruik 
Ook ontzegging van verder gebruik is alleen mogelijk op grond van een gewich-
tige reden opgenomen in het splitsingsreglement. De toetsing verloopt voor zo-
ver mogelijk parallel aan de toestemmingsregel. Niet geldig is bijvoorbeeld een 
bepaling inhoudende dat de bewoners verplicht zijn naar een verzorgings- of 
verpleegtehuis te verhuizen, zodra zij niet meer in staat zijn zelfstandig en onaf-
hankelijk in hun flat te blijven wonen, omdat dit criterium te vaag is.199  

Een uitwerking van de regeling tot ontzegging van verder gebruik is te vin-
den in artikel 39 model-reglement 2006. Een eigenaar kan in de eerste plaats het 
verder gebruik van zijn appartement worden ontzegd wanneer hij de bepalingen 
van het reglement, het huishoudelijk reglement of andere besluiten van de verga-
deringen niet nakomt of overtreedt. Ten tweede wanneer de eigenaar zich schul-
dig maakt aan onbehoorlijk gedrag jegens andere eigenaars en/of gebruikers. 
Ten derde wanneer zijn aanwezigheid in het gebouw aanleiding geeft tot ernsti-
ge verstoring van de rust in het gebouw. Ten slotte wanneer de eigenaar zijn fi-
nanciële verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt. Daarnaast is het mo-

                                                        
195 Mertens, Venemans & Verdoes Kleijn 1997, p. 138-139. 
196 Ktg. Den Haag 27 februari 1992, NJ 1992, 760. 
197 Rb. Rotterdam 8 maart 2006, LJN AV5261. 
198 Rb. Groningen 9 juni 2010, LJN BM7306. 
199 Ktg. Breda 21 september 1981, NJ 1982, 331. 
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gelijk andere criteria op te nemen zo lang de vermelde reden maar een gewichti-
ge grond voor beëindiging van het gebruik oplevert.  

In de rechtspraktijk kon het gebruik niet worden ontzegd op grond van een 
betalingsachterstand, omdat de VvE andere middelen ten dienste stond om de 
betaling af te dwingen.200 Tweemaal werd een bewoner het verder gebruik ont-
zegd wegens het gebruik van het appartement als seksclub in strijd met de be-
stemming van het privé-gedeelte zoals vastgelegd in de splitsingsakte.201 Verder 
werd het gebruik ontzegd wegens overlast veroorzaakt door vier tot zes hon-
den,202 een hifi-installatie in combinatie met slecht onderhoud van de tuin203 en 
harde muziek, geschreeuw en gevloek, vernielingen in het gebouw en onbehoor-
lijk en bedreigend gedrag jegens medebewoners van het gebouw en voorbijgan-
gers. In het laatste geval had de betreffende bewoner bovendien een betalings-
achterstand.204 Ook werd een bewoner het gebruik ontzegd en gedwongen bin-
nen zeven dagen tot ontruiming over te gaan op grond van extreme stank- en ge-
luidsoverlast, het gooien met meubels en deuren en het intrappen van deuren.205 
Steeds oordeelde de rechter dat de betreffende overlast voldoende was om de be-
woner het gebruik te ontzeggen, mits de VvE eerst geprobeerd had via andere 
middelen zoals het opleggen van een boete in te grijpen. Bovendien was van be-
lang of de overlast veroorzakende gedraging inmiddels was gestaakt.206  
 
Het exclusieve karakter van het gebruiksrecht zorgt ervoor dat het ontzeggen 
van (verder) gebruik door de vergadering van eigenaars op grond van welstands-
bepalingen niet snel is toegestaan. Er moet een gewichtige reden het gebruik te 
ontzeggen zijn opgenomen in het splitsingsreglement. Bovendien is voor het be-
sluit tot ontzegging van (verder) gebruik over te gaan een twee derde meerder-
heid van de stemmen gewenst. Verhuur en verzorgingsbehoefte kunnen een ge-
wichtige reden opleveren om een appartementseigenaar de toestemming tot in-
gebruikneming te weigeren. Ontzegging van verder gebruik is slechts mogelijk 
op grond van ernstige overlast.  
 
 
4.6. Conclusie 
 
In dit hoofdstuk staat de aard en omvang van het gebruiksrecht centraal. Op 
grond van de wet verschaft het gebruiksrecht een appartementseigenaar de be-
                                                        
200 Rb. Utrecht 13 november 2008, LJN BG8926. 
201 Rb. Assen 24 september 2003, NJF 2004, 72; Rb. Den Haag 10 februari 2010, LJN 

BL3501. 
202 Rb. Breda 15 april 2008, BR 2008, 126; HR 4 november 1994, zaaknr. 15496, NFX 

1994/334; Hof Amsterdam 26 juni 1986, KG 1986, 387.  
203 Hof Amsterdam 11 september 1986, rolnr. 470/86 KG, kort samengevat in: Tijdschrift 

voor Milieuaansprakelijkheid 1987, p. 77. 
204 Rb. Utrecht 15 september 2009, LJN BL0339. 
205 Rb. Almelo 30 augustus 2010, NJF 2010, 389. 
206 Rb. Utrecht 13 november 2008, LJN BG8926. 
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voegdheid het privé-gedeelte exclusief te gebruiken en de gemeenschappelijke 
gedeelten mede te gebruiken. De juridische begrenzing van het gebruiksrecht 
wordt verder ingevuld aan de hand van de criteria die de VvE moet hanteren in 
geval van belangenafweging met betrekking tot het gebruik van het appartemen-
tencomplex. Hierbij moet steeds in het achterhoofd worden gehouden dat de 
aard van het appartementsrecht meebrengt dat appartementseigenaars in behoor-
lijke mate rekening moeten houden met elkaars belangen en zoveel mogelijk 
overlast dienen te voorkomen. 

De rechtszekerheid is een zwaarwegend criterium. De omvang van het ge-
bruiksrecht wordt bepaald door de juridische situatie zoals opgenomen in de ak-
te van splitsing en de bijbehorende tekening. Bovendien moet een appartements-
eigenaar zich in beginsel houden aan de gebruiksbepalingen uit het splitsings-
reglement en het huishoudelijk reglement. Ook is een appartementseigenaar op 
grond van de rechtszekerheid niet zelfstandig bevoegd een privé-gedeelte in ge-
meenschappelijk gebruik te geven. De akte van splitsing zoals ingeschreven in 
de openbare registers zal moeten worden aangepast. 

Daarnaast is de goederenrechtelijke rechtspositie van één of meer apparte-
mentseigenaars van veel gewicht. Als er sprake is van een goederenrechtelijke 
wijziging in feitelijke zin moet de akte van splitsing worden gewijzigd met me-
dewerking van alle appartementseigenaars of een meerderheid van vier vijfde 
van het aantal stemmen dat aan de appartementseigenaars toekomt. Dit is het ge-
val bij de vestiging van een exclusief gebruiksrecht op een gemeenschappelijk 
gedeelte of een wijziging in de omgrenzing van één of meer privé-gedeelten 
voor zover niet tijdelijk en vatbaar voor herstel.  

Vervolgens is onderscheid tussen het gebruik van het privé-gedeelte en het 
gemeenschappelijke gedeelte noodzakelijk, omdat de omvang van het gebruiks-
recht in het privé-gedeelte en het gemeenschappelijk gedeelte van elkaar ver-
schilt. Ten opzichte van het privé-gedeelte zal er daarom eerder sprake zijn van 
onrechtmatige hinder dan ten opzichte van het gemeenschappelijk gedeelte. Ook 
moet aan een beroep op grondrechten in het privé-gedeelte meer waarde worden 
gehecht dan in het gemeenschappelijk gedeelte. 

In het privé-gedeelte zorgt het exclusieve karakter van het gebruiksrecht er-
voor dat beperkingen in het feitelijk gebruik van het privé-gedeelte in het split-
singsreglement moeten worden opgenomen. Alleen regels van orde met betrek-
king tot het feitelijk gebruik mogen door de vergadering van eigenaars worden 
vastgesteld en al of niet worden opgenomen in een huishoudelijk reglement. 
Ook dwingt het exclusieve karakter van het gebruiksrecht ertoe dat de vergade-
ring van eigenaars niet eenvoudig tot weigering of ontzegging van gebruik kan 
overgaan of tot het nemen van andere gebruiksbeperkende maatregelen. Boven-
dien is voor het besluit het gebruik te ontzeggen en vaststelling van het huishou-
delijk reglement twee derde meerderheid van de stemmen in de vergadering van 
eigenaars gewenst. Tot slot zal het gebruik van het privé-gedeelte voor zover het 
valt onder de bescherming van de vrijheid van godsdienst of de bescherming en 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer eerder zijn toegestaan dan een wil-
lekeurig ander gebruik.  
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In het gemeenschappelijk gedeelte is het belang met het grootste soortelijk ge-
wicht het doorslaggevende criterium. Meestal is dit het verenigingsrechtelijke 
belang van de meerderheid, tenzij de rechtpositie van een appartementseigenaar 
buiten proportioneel wordt aangetast. Bij het verlenen van een vervangende 
machtiging voor de toestemming van de vergadering van eigenaars voor een 
verandering in de constructie of omgrenzing van (delen van) het appartementen-
complex speelt het soortelijk gewicht van de betrokken belangen ook een rol. 
Het soortelijk gewicht van het belang wordt dan voornamelijk bepaald door het 
voor- en nadeel bij de wijziging en het beleid van de VvE ten aanzien van derge-
lijke veranderingen.  
 
Kortom, de omvang van het gebruiksrecht van het privé-gedeelte is aanzienlijk 
groter dan in het gemeenschappelijk gedeelte. Het gebruiksrecht van het privé-
gedeelte is binnen de grenzen van de splitsingsakte in beginsel exclusief, terwijl 
in het gemeenschappelijk gedeelte veel meer rekening moet worden gehouden 
met de belangen van andere appartementseigenaars.  
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5. De rechtspositie van de appartementseigenaar in de 
VvE

 
 
5.1. Inleiding 
 
Iedere appartementseigenaar heeft verschillende rechten, maar ook verplichtin-
gen in de VvE. Deze rechten en verplichtingen zijn noodzakelijk om de interne 
organisatie te waarborgen en de verschillende belangen met elkaar in overeen-
stemming te brengen. Zij vloeien voort uit de wet, de akte van splitsing met als 
belangrijk onderdeel de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten 
van de vergadering van eigenaars.  

De bijdrageverplichting en het stemrecht zijn de belangrijkste aspecten van 
de rechtspositie van de appartementseigenaar in de VvE. De bijdrageverplich-
ting wordt bepaald door het aandeel in de gemeenschappelijke kosten, terwijl de 
omvang van het stemrecht voortvloeit uit de stemverhouding. Zowel de kosten-
verdeling als de stemverhouding is vaak gebaseerd op de aandelenverhouding.  

Een onderzoek naar de aard van de aandelenverhouding, bijdrageverplich-
ting en het stemrecht staat centraal in dit hoofdstuk. Het rechtskarakter bepaalt 
of een wijziging van de rechtspositie een juridische wijziging in de goederen-
rechtelijke verhoudingen betreft waarvoor een wijziging van de akte van split-
sing vereist is of dat de rechtsverhouding in meer of mindere mate wordt be-
heerst door het verenigingsrecht waar een flexibeler uitgangspunt geldt. Daar-
naast speelt het rechtskarakter een rol bij de toelaatbaarheid van het sluiten van 
overeenkomsten met betrekking tot de rechtspositie van een appartementseige-
naar in de VvE. Tot slot heeft de aard van de rechtspositie invloed op de door-
werking en invulling van de redelijkheid en billijkheid in de VvE.  

Ter bescherming van zijn rechtspositie kan een appartementseigenaar in be-
paalde gevallen een beroep op de rechter doen; daarom wordt afzonderlijk aan-
dacht besteed aan de verschillende beroepsmogelijkheden van een appartements-
eigenaar. Niet alleen appartementseigenaars, maar ook anderen, zogenaamde 
derden, hebben rechten en verplichtingen in de VvE. Ik sta om die reden eerst 
stil bij de rechtspositie van de beperkt gerechtigde tot een appartementsrecht, de 
persoonlijk gerechtigde tot een appartementsrecht en de rechtspositie van de on-
der-appartementseigenaar in de VvE. 
 
 
5.2. Derden 
 
5.2.1. Beperkt gerechtigde 
 
Een beperkt gerechtigde tot een appartementsrecht heeft een sterk zakelijk recht. 
Dit komt onder meer tot uitdrukking in het feit dat een beperkt recht ook bij het 
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verlengen van een in de splitsing betrokken recht van erfpacht of opstal blijft 
voortbestaan.1 Bovendien rusten beperkte rechten, met uitzondering van een erf-
dienstbaarheid, na opheffing van de splitsing op het aandeel van de gewezen ap-
partementseigenaar in de goederen die in de splitsing betrokken waren.2  

Een beperkt gerechtigde tot een appartementsrecht is niet verplicht lid van 
de VvE. Wel moet met zijn rechtspositie in de VvE rekening worden gehouden. 
Een belangrijke rol hierbij speelt de inhoud en omvang van de bevoegdheid van 
een beperkt gerechtigde. Deze rol wordt hierna voor het recht van vruchtge-
bruik, erfpacht, opstal, erfdienstbaarheid en hypotheek afzonderlijk besproken.3  

Een vruchtgebruiker heeft in beginsel recht op het gebruik van het privé-ge-
deelte en de gemeenschappelijke gedeelten. Voor het gebruik van de (bloot) ap-
partementseigenaar is geen plaats meer. Op grond van artikel 5:123 BW treedt 
daarom een vruchtgebruiker voor wat betreft de bijdrageverplichting en het 
stemrecht automatisch in de plaats van de appartementseigenaar. Daarnaast gel-
den met betrekking tot de aansprakelijkheid over en weer enkele bijzondere vor-
deringsrechten.4 Ook voor een recht van erfpacht op een appartementsrecht geldt 
dat de beperkt gerechtigde de bevoegdheid heeft om van het appartementsrecht 
gebruik te maken. Toch is het in tegenstelling tot het recht van vruchtgebruik 
noodzakelijk dat de erfpachter en de appartementseigenaar nadere afspraken in 
de akte van vestiging maken over de rechtspositie in de VvE. Meestal wordt de 
erfpachter grotendeels met deze aansprakelijkheid belast en wordt ook het stem-
recht aan de erfpachter toegekend.5 Voor zowel de erfpachter als de vruchtge-
bruiker geldt dat voor zover het stemrecht is toegekend, een redelijk belang bij 
een verzoek tot vernietiging van een besluit snel aanwezig zal worden geacht.6 

Een opstaller op een appartementsrecht is bevoegd om in, op of boven het 
privé-gedeelte gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben die ná 
de splitsing in de splitsing betrokken zijn. Het gaat meestal om een kleine be-

                                                        
1 Anders: Bosman 2003 die betoogt dat in ieder geval voor het voorbestaan van een recht 

van hypotheek een afzonderlijke wetsbepaling wenselijk is.  
2 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 454-457. 
3 In het verleden bestond discussie over de vraag of het mogelijk was om een recht van 

erfpacht of opstal op een appartementsrecht te vestigen. Een appartementsrecht is geen 
zaak, maar een bijzonder registergoed, terwijl een recht van erfpacht of opstal op een 
onroerende zaak moet rusten. Ook zou een appartementseigenaar als mede-eigenaar niet 
de bevoegdheid hebben een recht van opstal op het privé-gedeelte te vestigen. De wets-
wijziging van 2005 heeft een eind aan de discussie gemaakt. 

4 Zo kan de vruchtgebruiker de door hem betaalde bijdragen bij het einde van het vrucht-
gebruik van de eigenaar terugvragen, voor zover zij niet betrekking hadden op gewone 
lasten en herstelling, maar op grove reparaties. Daarnaast kan de appartementseigenaar 
wanneer hij een door de vruchtgebruiker verschuldigde bijdrage in diens plaats doet, 
hetgeen hij heeft betaald vanaf de dag van betaling vermeerderd met de wettelijke rente 
terugvorderen, voor zover het gewone uitgaven betreft. Met betrekking tot bijzondere 
uitgaven kan hij slechts de wettelijke rente vorderen over de periode vanaf de dag van 
betaling tot maximaal het einde van het vruchtgebruik. 

5 Kamerstukken II 2002/03, 28 614, nr. 3, p. 4; Commissie-Beekhuis 2006, p. 286. 
6 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 561. 
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voegdheid, bijvoorbeeld de bevoegdheid een gedeelte van een privé-tuin te ge-
bruiken ten behoeve van een openbare nutsvoorziening of een leiding. Wegens 
dit beperkte belang zal de opstaller in beginsel niet aansprakelijk worden gesteld 
in de akte van vestiging voor de ter zake van het appartementsrecht verschuldig-
de bijdragen en behoudt de appartementseigenaar het stemrecht. Voor zover het 
niet gaat om nieuwe werken, maar om in de splitsing betrokken gebouwen, wer-
ken en beplantingen biedt een erfdienstbaarheid een mogelijkheid. Nadeel is dat 
een erfdienstbaarheid in tegenstelling tot een recht van opstal geen eigendom, 
maar slechts een last verschaft om de aangebrachte opstal of installatie te kun-
nen gebruiken. Hierdoor worden andere eventueel bij de aangebrachte installatie 
behorende leidingen nagetrokken door de appartementensplitsing.7  

Meest voorkomend is de vestiging van een hypotheekrecht op een apparte-
mentsrecht. Het appartementsrecht ontleent immers grotendeel haar bestaans-
recht aan de financieringsmogelijkheden verbonden aan een recht van hypo-
theek. Ook al is de VvE niet bevoegd tot beschikking, besluiten van de vergade-
ring van eigenaars kunnen wel invloed hebben op de waarde van het apparte-
mentsrecht. Een hypotheekhouder, die hierdoor schade dreigt te lijden, mag 
middelen uit het hypotheekrecht aanwenden, bijvoorbeeld het recht om het ver-
hypothekeerde appartement zelf in beheer te nemen.8 Aan stemrecht voor de hy-
potheekhouder bestaat geen behoefte. 

Daarnaast zal de hypotheekhouder over kunnen gaan tot de executie van het 
appartementsrecht als de appartementseigenaar enige tijd achterblijft met de be-
taling van de schulden waarvoor het hypotheekrecht tot zekerheid strekt. Vindt 
de executie op een openbare verkoop plaats dan zal doorbreking van een toela-
tingsregeling mogelijk zijn. Ter bescherming van de hypotheekhouder is dit be-
grijpelijk.9 Minder bescherming geniet een hypotheekhouder als de VvE bij ach-
terstallige betalingen van een appartementseigenaar na het verkrijgen van een 
executoriale titel tot uitwinning van een appartementsrecht overgaat. Ook als de 
hypotheekhouder weigert mee te werken, zal de executoriale verkoop van het 
appartement in beginsel plaats kunnen vinden. Niettemin zal de opbrengst in 
eerste instantie geheel ten goede komen aan de hypotheekhouder, terwijl de VvE 
de koper hoofdelijk kan aanspreken de openstaande bijdragen aan de VvE te 
voldoen.10 De hypotheekhouder is vanzelfsprekend niet aansprakelijk voor de 
bijdrageverplichting aan de VvE. 

Door het goederenrechtelijke karakter van een beperkt recht heeft een be-
perkt gerechtigde tot een appartementsrecht ook invloed in de appartementenge-
meenschap. Toestemming van de beperkt gerechtigde is voor een wijziging van 

                                                        
7 Zie voor een geval waarin een erfdienstbaarheid aan een appartementseigenaar werd op-

gelegd ten behoeve van een luchtafvoer van het ondergelegen winkelappartement: Vz. 
Rb. Arnhem 28 maart 1994, KG 1994, 164. 

8 Mertens & Van der Merwe 1994, p. 279. 
9 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 443. 
10 Rb. Arnhem 24 december 2008, NJF 2009, 12. 
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de akte van de splitsing vereist.11 Een bijzondere situatie ontstaat wanneer een 
besluit tot wijziging van de akte van splitsing gedurende drie maanden openstaat 
voor vernietiging doordat de wijziging heeft plaatsgevonden op basis van een 
vier vijfde meerderheid van de stemmen in de vergadering van eigenaars. Is toe-
stemming ook vereist van beperkt gerechtigden die hun recht hebben verkregen 
in die tussenliggende periode? Naar mijn mening moet deze vraag bevestigend 
worden beantwoord, omdat de belangen van de beperkt gerechtigden die in de 
tussenliggende periode hun recht verkrijgen niet slechter moeten worden ge-
waarborgd dan die van de rechtverkrijgenden van daarvoor. Dit kan erg om-
slachtig zijn. Om die reden is het beter het besluit tot wijziging direct uit te voe-
ren door een daartoe strekkende notariële akte op te maken en in te schrijven in 
de openbare registers. Weliswaar bestaat dan de kans dat een appartementseige-
naar binnen drie maanden vernietiging vordert, maar als dat gebeurt, kan ook de-
ze uitspraak worden ingeschreven.12 
 
5.2.2. Persoonlijk gerechtigde 
 
Veel voorkomend is de ingebruikgeving van een appartementsrecht op basis van 
een huurovereenkomst waar de huurbeschermingsbepalingen van artikel 7:201 
BW en volgende op van toepassing zijn.13 Ook gelden de relevante wettelijke 
bepalingen uit het appartementsrecht. Bescherming ontleent de persoonlijk ge-
rechtigde huurder aan artikel 5:120 lid 4 BW: na opheffing van de splitsing is de 
gerechtigde tot de goederen die in de splitsing betrokken zijn in principe ver-
plicht een verhuur gestand te doen.  

Bepalingen uit het splitsingsreglement, het huishoudelijk reglement en be-
sluiten van de vergadering van eigenaars gelden echter niet onverkort voor de 
huurder. Op grond van artikel 5:120 lid 2 BW zijn ten tijde van het sluiten van 
de huurovereenkomst bestaande voorschriften uit het splitsingsreglement om-
trent gebruik, beheer en onderhoud van toepassing op de huurder. Na het tot 
stand komen van de huurovereenkomst ingeschreven reglementsbepalingen gel-
den in beginsel niet, tenzij de huurder met de toepassing heeft ingestemd. Bepa-
lingen uit het huishoudelijk reglement hoeft een huurder op grond van artikel 
5:128 lid 2 BW alleen na te leven voor zover hij zich daartoe bereid heeft ver-
klaard.14 Meestal zal deze toestemming worden afgedwongen via een toelatings-
regeling. De appartementseigenaar is dan alleen bevoegd zijn appartement te 
verhuren of anderszins in gebruik te geven als de gebruiker een verklaring heeft 
ondertekend dat hij de huidige én toekomstige regels uit het splitsingsreglement, 
het huishoudelijk reglement alsmede andere gebruiksregels voortvloeiend uit be-

                                                        
11 Met uitzondering van een recht van vruchtgebruik.  
12 Verstappen 2010a. 
13 Overigens is van een huurovereenkomst geen sprake meer als het verzorgingselement 

overheerst: HR 28 juni 1985, NJ 1986, 38 en HR 1 november 1985, NJ 1986, 277. Zie 
ook Woonrecht 1983, nr. 110, 116, 117. 

14 HR 10 februari 2012, NJ 2012, 113. 
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sluiten van de vergadering van eigenaars zal naleven. Is een dergelijke toela-
tingsregeling in het appartementencomplex niet van toepassing dan kan de ver-
plichting voor de huurder tot naleving van de toekomstige regelingen worden af-
gedwongen via de kantonrechter.  

Bepalingen die (nog) niet zijn gepubliceerd in de openbare registers zullen 
niet eenvoudig raadpleegbaar zijn voor de huurders. Verdoes Kleijn stelt daarom 
voor nieuwe bepalingen of besluiten naar de huurders op te sturen met de mede-
deling dat zij binnen vier weken hun bezwaar kenbaar kunnen maken.15 Deze 
oplossing is zeer omslachtig. De vergadering moet opnieuw bijeenkomen om 
een beslissing te nemen omtrent eventuele bezwaren. Een betere oplossing is het 
bestuur van de VvE te belasten met de verplichting de relevante besluiten op te 
sturen naar de huurder.16 

Deze laatste oplossing sluit bovendien meer aan bij de rechtspositie van de 
huurder in de VvE, waarbij voorop staat dat de VvE de belangen van de huurder 
niet behartigt.17 Een huurder heeft daarom in beginsel geen stemrecht in de ver-
gadering van eigenaars, maar hoeft ook niet bij te dragen in de schulden en kos-
ten van de VvE. Niettemin kan het bestuur ingevolge het model-reglement 2006 
verlangen dat een huurder zich jegens de vereniging als borg verbindt voor de 
betaling van de schulden en kosten van de eigenaar. Dit staat op gespannen voet 
met de contractsvrijheid. Daarnaast kunnen de appartementseigenaar en de huur-
der onderling andersluidende afspraken maken. Een appartementseigenaar kan 
bijvoorbeeld een huurder een volmacht verlenen het stemrecht uit te oefenen in 
de vergadering. 

Door de noodzakelijke verkoop van huurwoningen zullen in de toekomst 
steeds meer gemengde complexen met zowel koop- als huurwoningen bestaan. 
In gemengde complexen veroorzaken tegenstrijdige belangen en onduidelijkhe-
den vaak problemen tussen huurders en appartementseigenaars, maar ook tussen 
appartementseigenaars/verhuurders en appartementseigenaars/bewoners. Boven-
dien worden in de vergadering van eigenaars zaken besproken waar huurders 
meer belang bij kunnen hebben dan appartementseigenaars/verhuurders. Het is 
de vraag of er meer rekening moet worden gehouden met de rechtspositie van de 
huurder in de VvE.18  

De wetgever is van mening dat een huurder van een appartement niet in een 
betere positie moet worden geplaatst dan de huurder van een woonhuis, die ook 
geen invloed heeft met betrekking tot het beheer van het huis.19 Dit argument 
overtuigt niet geheel wegens de verschillen in rechtspositie van appartementsei-
genaars en eigen huis-bezitters. Een eigen huis-bezitter is in beginsel alleen ver-

                                                        
15 Verdoes Kleijn 1990. 
16 Vergelijk §3.3.4. voor de informatieplichten van de syndicus in België. 
17 HR 23 januari 1987, NJ 1987, 1001. Anders: Mertens, Venemans & Verdoes Kleijn 

1997, p. 128. 
18 SEV-rapport 2010. 
19 Mertens & Van der Merwe 1994, p. 279; Mertens, Venemans & Verdoes Kleijn 1997, p. 

126-129. 
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antwoordelijk, terwijl appartementseigenaars verplicht zijn gezamenlijk zorg te 
dragen voor een goed beheer van het appartementencomplex. Tegen invloed van 
anderen bestaat daarom in een appartementencomplex minder bezwaar. 

Het karakter van een persoonlijk recht rechtvaardigt echter niet dat de huur-
der dwingendrechtelijk in plaats van de appartementseigenaar bepaalde be-
voegdheden in de VvE kan uitoefenen. Uitbreiding van bevoegdheden van huur-
ders kan leiden tot praktische problemen en ongerechtvaardigde verhoudingen. 
Er kan beter worden gekozen voor een systeem waarbij de mate van participatie 
aan de appartementseigenaar/verhuurder wordt overgelaten. Het verdient de 
voorkeur het stemrecht voor zover het de leefbaarheid en het sociaal beheer be-
treft door de huurder te laten uitoefenen als de appartementseigenaar/verhuurder 
een groot-eigenaar is. Verder zal in grote VvE’s één aanspreekpunt van zowel 
appartementseigenaars als huurders eventueel in combinatie met een adviescom-
missie van zowel huurders als appartementseigenaars de samenwerking bevor-
deren. Ook van belang is dat de appartementseigenaar/verhuurder de huurder te 
allen tijde zorgvuldig informeert over de consequenties verbonden aan de huur 
van een appartementsrecht. Uitbreiding van het doel van de VvE tot het beharti-
gen van de belangen van de huurders lijkt mij dan niet nodig.20  

Niettemin heeft de huurder op grond van het huidige systeem een mogelijk-
heid zijn belangen door de VvE te laten behartigen. De huurder kan op grond 
van de huurovereenkomst van de appartementseigenaar/verhuurder verlangen 
dat hij tegen een andere overlast veroorzakende appartementseigenaar op-
treedt.21 Dit is aantrekkelijk, omdat de als appartementseigenaar/verhuurder ten 
dienste staande middelen in beginsel effectiever zijn dan de mogelijkheden die 
de huurder ter beschikking staan. Een huurder heeft slechts de mogelijkheid op 
grond van de onrechtmatige daad op straffe van een dwangsom te vorderen geen 
overlast meer te veroorzaken, terwijl de appartementseigenaar/verhuurder een 
besluit van de vergadering van eigenaars kan uitlokken om de overlastveroorza-
ker het gebruik van het appartement te ontzeggen.22 Daarnaast kan een huurder 
tegenover de verhuurder steeds aanvoeren dat handhaving van een besluit van de 
vergadering van eigenaars ingevolge de huurovereenkomst jegens hem niet te 
goeder trouw is en de verhuurder op grond hiervan tot schadevergoeding aan-
spreken.23 Tot slot heeft een huurder met een redelijk belang een rechtstreekse 
mogelijkheid de kantonrechter te verzoeken een besluit van de vergadering van 
eigenaars te vernietigen.24  
                                                        
20 Anders: Van der Vleuten 2009. In het splitsingsreglement hoeft dan het recht de verga-

dering bij te wonen of om gehoord te worden niet te worden toegekend. Mertens & Van 
der Merwe 1994, p. 280; Mertens, Venemans & Verdoes Kleijn 1997, p. 126-130.  

21 Hof Arnhem 21 augustus 2008, WR 2009, 4. 
22 Een huurder heeft afhankelijk van de omstandigheden van het geval een rechtstreekse 

aktie op grond van het burenrecht. Rb. Amsterdam 17 maart 1999, WR 1999, 65; HR 24 
januari 1992, NJ 1992, 280-281.  

23 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 561. 
24 Van der Vleuten 2009, p. 113. Anders: Mertens, Venemans & Verdoes Kleijn 1997 (p. 

126), waarin wordt betoogd dat de huurder (gebruiker) deze mogelijkheid niet heeft, 
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Veel meer mogelijkheden heeft de VvE om tegen een huurder op te treden. De 
VvE ziet te allen tijde toe op de nakoming van de verplichtingen die voor een 
huurder gelden en kan in rechte op grond van de specifieke bepalingen uit het 
appartementsrecht tegen een huurder optreden.25 De appartementseigenaar/ver-
huurder is echter ook bevoegd op grond van de huurovereenkomst tegen een 
overlast veroorzakende huurder op te treden. Deze rechtsposities komen met el-
kaar in botsing als de VvE een huurder het gebruik ontzegt, terwijl de verhuur-
der de huurovereenkomst in stand houdt. Wat heeft voorrang? Het ligt voor de 
hand dat de VvE in een dergelijke situatie de verhuurder verzoekt de huurover-
eenkomst te beëindigen. In een overlastsituatie zullen hier al snel gerechtvaar-
digde gronden voor aanwezig zijn. Maar dit hoeft niet het geval te zijn. Boven-
dien kan de verhuurder er om financiële redenen belang bij hebben dat de huur-
overeenkomst in stand blijft. De huurovereenkomst blijft dan in stand, terwijl de 
huurder op basis van het besluit van de vergadering van eigenaars geen recht op 
gebruik en daarmee geen woongenot meer heeft. Voor dit probleem is niet direct 
een sluitende oplossing. De appartementseigenaar/verhuurder zal een huurder bij 
het aangaan van de huurovereenkomst goed moeten informeren over dergelijke 
consequenties.  
 
Ook een opvolgende verkrijger kan als persoonlijk gerechtigde tot een apparte-
mentsrecht een bijzondere rechtspositie hebben in de VvE. Een opvolgende ver-
krijger treedt in beginsel volledig in de voetsporen van zijn voorganger voor zo-
ver het de rechten en verplichtingen verbonden aan het appartementsrecht be-
treft. Zo heeft hij bijvoorbeeld recht op een aandeel in het reservefonds.26 

Voornamelijk in serviceflats bestaat de kans dat steeds meer appartements-
rechten onverkoopbaar worden doordat er zware (bijdrage-)verplichtingen aan 
de appartementsrechten verbonden zijn. Een opvolgende appartementseigenaar 
zal pas nadat hij het appartement heeft gekocht, invloed kunnen uitoefenen op 
de omvang van de verplichtingen door voorstellen in de vergadering van eige-
naars te doen. Niettemin kan de koper wel direct een van het splitsingsreglement 
afwijkende afspraak maken met de verkoper. Bij niet-nakoming van die afspraak 
kan de koper de verkoper aanspreken en zijn schade ook begroten voor de ver-
schuldigde bijdragen in de toekomst. Een beroep op non-conformiteit heeft bij 
een onverwachte wijziging in de bijdrageverplichting weinig kans van slagen, 
omdat de berekeningswijze van servicekosten niet kan worden gezien als een ei-
genschap van het gekochte appartementsrecht.27  
                                                                                                                                  

maar in Verdoes Kleijn 1990 wordt wel gepleit voor een beroepsmogelijkheid van de 
huurder.  

25 Rb. Amsterdam 17 maart 1999, WR 1999, 65; Rb. Den Haag 26 april 2000, Prg. 2001, 
5741 en Rb. Assen 24 september 2003, NJF 2004, 72, waarin een huurder tot ontrui-
ming werd gedwongen wegens gebruik (als seksclub) in strijd met het (huishoudelijk) 
reglement. 

26  Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 487-488. 
27 Noot T.B. van Dijk & J.M. Henriquez onder RvA Bouw 19 mei 2010, BR 2010, 132, p. 

691.  
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Daarnaast is de opvolgende verkrijger op grond van artikel 5:122 BW hoofdelijk 
aansprakelijk voor de schulden die in het lopende of voorafgaande jaar opeis-
baar zijn geworden of nog zullen worden. Er bestaat discussie over de omvang 
van deze verplichting. Naar mijn mening kunnen niet alleen de bijdragen voor 
onderhoud, maar ook andere kosten zoals stookkosten onder deze verplichting 
vallen. Bescherming van de VvE tegen niet betaling van achterstallige bijdragen 
gaat dan boven het profijt van de opvolgende verkrijger. Dit geldt niet voor 
strikt persoonlijke kosten, zoals incassokosten. In de koopovereenkomst kunnen 
opnieuw afwijkende afspraken zijn gemaakt als gevolg waarvan de opvolgende 
verkrijger ter zake van de achterstallige bijdrage geheel of gedeeltelijk de vroe-
gere appartementseigenaar kan aanspreken.28  
 
5.2.3. Onder-appartementseigenaar 
 
Door een appartementsrecht onder te splitsen in afzonderlijke appartementsrech-
ten ontstaat een gemeenschap van onder-appartementseigenaren en een onder-
VvE. Ondersplitsing creëert dus een afzonderlijke overlegstructuur. Het feit dat 
de onder-appartementseigenaar zowel rechten en verplichtingen heeft in de on-
der-VvE als in de hoofd-VvE maakt de rechtspositie van een onder-apparte-
mentseigenaar ingewikkeld. Dit is zeker het geval als de gebouwen in bouwkun-
dig opzicht moeizaam zijn te verdelen in verantwoordelijkheden voor de hoofd-
VvE respectievelijk de onder-VvE.29 Bij het opstellen van de akte van onder-
splitsing zal de notaris dan zeer nauwkeurig te werk moeten gaan. Beter is als de 
architect bij het ontwerp van het gebouw hier rekening mee houdt.  

De kostenverdeling en de stemverhouding van de onder-appartementseige-
naren in de onder-VvE worden in de statuten van de onder-VvE vastgesteld, 
waarbij het model-reglement van ondersplitsing 2006 van toepassing kan wor-
den verklaard. Voor de schulden en kosten verbonden aan het hoofdapparte-
mentsrecht zijn de onder-appartementseigenaren gezamenlijk aansprakelijk. De 
onder-VvE is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden en kosten waarvoor de 
onder-appartementseigenaren gezamenlijk aansprakelijk zijn. Dit heeft het voor-
deel dat als bijvoorbeeld een appartementencomplex is ondergesplitst in een 
woon- en een winkelgedeelte, de appartementseigenaars uit het woongedeelte na 
insolventie van een winkeleigenaar een derde eerst kunnen wijzen op de aan-
sprakelijkheid van de onder-VvE.30  

Het stemrecht in de hoofd-VvE moet door de onder-appartementseigenaren 
gezamenlijk worden uitgeoefend. Vóór het tijdstip van de vergadering van de 
hoofd-VvE zal de onder-VvE bij elkaar moeten komen om een besluit te nemen 

                                                        
28 In Rb. Rotterdam 16 maart 2011, LJN BQ1512 was een prijsvermindering op grond van 

dwaling op zijn plaats.  
29 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 567; zie nader hoofdstuk 6, met na-

me §6.5.4. 
30 Zie het bindend advies van J.H. Beekhuis en A.G. Lubbers d.d. 8 augustus 1987, gedeel-

telijk geciteerd door Creutzberg 1988.  
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hoe zij de stemmen willen uitbrengen in de hoofd-VvE. Het bestuur is met de 
tenuitvoerlegging van dit besluit belast en zal de stemmen daadwerkelijk uit-
brengen in de vergadering van de hoofdvereniging. De onder-appartementseige-
naren mogen de vergadering wel bijwonen. Artikel 5:127 lid 3 BW bepaalt dat 
de stemmen in de hoofdsplitsing niet eensluidend hoeven te worden uitgebracht. 
Er bestaat een keuze de stemmen eensluidend of evenredig uit te brengen.31  

Gerver heeft erop geattendeerd dat eensluidend respectievelijk evenredig 
stemmen verschillende consequenties kan hebben. Uiterste consequentie is dat 
door ondersplitsing in de vergadering van de hoofd-VvE een ‘tegen’ in een 
‘voor’ verandert.32 Artikel 47 lid 3 model-reglement 2006 bij ondersplitsing be-
paalt dat de stemmen evenredig worden uitgebracht, tenzij de vergadering met 
een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen beslist de stem-
men eensluidend uit te brengen. Deze regeling is onbevredigend, omdat een der-
de van de stemmen in de onder-VvE op deze manier plotseling verloren kan 
gaan bij de besluitvorming in de hoofd-VvE. Het verdient daarom aanbeveling 
in de akte van ondersplitsing duidelijk aan te geven of de onder-appartementsei-
genaren evenredig of eensluidend hun stemmen mogen uitbrengen in de verga-
dering van de hoofd-VvE. Worden de stemmen niet volgens de juiste procedure 
uitgebracht dan is het besluit in de hoofd-VvE vernietigbaar.33 Het feit dat in de 
ene ondersplitsing evenredig en in de andere eensluidend in de vergadering van 
de hoofd-VvE wordt gestemd, levert geen bezwaar op.34 Ook het feit dat bij het 
eensluidend uitbrengen van de stemmen een deel van de stemmen verloren gaat, 
is niet bezwaarlijk, mits iedere appartementseigenaar bij aankoop van het appar-
tementsrecht hiervan op de hoogte wordt gesteld. 

Naar de letter van de wet kan een wijziging van de akte van hoofdsplitsing 
doorgang vinden, terwijl minder dan vier vijfde van de onder-appartementseige-
naren voor de wijziging hebben gestemd als de stemmen eensluidend moeten 
worden uitgebracht. Met Verstappen valt aan te nemen dat de waarborgen ver-
bonden aan een goederenrechtelijke wijziging meebrengen dat altijd vier vijfde 
meerderheid is vereist in de onder-VvE, ook als de stemmen eensluidend moeten 
worden uitgebracht. Niettemin blijft het probleem bestaan dat de hoofdsplitsing 
vervolgens wel wordt gewijzigd, maar de ondersplitsing niet. Bij tegenstrijdig-
heden zal de akte van hoofdsplitsing echter voorgaan.35 

Tot slot kan iedere onder-appartementseigenaar met een redelijk belang de 
kantonrechter verzoeken een besluit van de hoofd-VvE te vernietigen. Boven-
dien kan een onder-appartementseigenaar een verzoek tot vervangende machti-
ging van de toestemming van de hoofd-VvE indienen als voor een handeling 
toestemming van de hoofd-VvE noodzakelijk is. De beroepsmogelijkheden met 
betrekking tot een wijziging van de akte van splitsing van de hoofd-VvE zijn 

                                                        
31 Kamerstukken II 2002/03, 28 614, nr. 3, p. 8. 
32 Gerver, GS Zakelijke rechten, art. 5:127 BW, aant. 3.  
33 Hof Amsterdam 7 april 2005, Prg. 2005, 79.  
34 Anders: Kolster 2006; Mertens 2006, p. 21-23.  
35 Verstappen 2010b met reactie Heemstra 2010 en naschrift Verstappen 2010d.  
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door de onder-VvE als vertegenwoordiger van de gezamenlijke onder-apparte-
mentseigenaren uit te oefenen.  
 
5.2.4. Bevindingen inzake beperkt gerechtigde, persoonlijk gerechtigde en 

onder-appartementseigenaren 
 
De rechtposities van de beperkt gerechtigde, de persoonlijk gerechtigde en de 
onder-appartementseigenaar in de VvE lopen sterk uiteen. Dit wordt veroorzaakt 
door de aard en inhoud van hun recht. Niettemin moeten zij zich in beginsel al-
lemaal houden aan de geldende regelingen in het appartementencomplex. Daar-
naast geldt als hoofdregel dat wanneer een derde moet bijdragen in de kosten 
van de VvE, hij ook mag meebeslissen en bovendien een redelijk belang zal 
hebben bij indiening van een verzoek tot vernietiging van een besluit van de ver-
gadering van eigenaars.  

Van de beperkt gerechtigden hebben de vruchtgebruiker en de erfpachter 
van een appartementsrecht ruime gebruiksbevoegdheden waardoor zij meestal in 
plaats van de appartementseigenaar het stemrecht uitoefenen in de VvE en aan-
sprakelijk zijn voor de gezamenlijke schulden en kosten van de appartementsei-
genaars. Voor andere beperkt gerechtigden geldt dit in beginsel niet. De rechts-
positie van de persoonlijke gerechtigde in de VvE hangt voornamelijk af van 
hetgeen tussen de appartementseigenaar en de persoonlijk gerechtigde is afge-
sproken. Een verzwaarde mededelingsplicht met betrekking tot de appartements-
rechtelijke verplichtingen aan de persoonlijk gerechtigde is wenselijk. Een on-
der-appartementseigenaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden en kosten 
verbonden aan het hoofdappartementsrecht en heeft via het bestuur van de on-
der-VvE invloed op de besluitvorming in de hoofd-VvE.  
 
 
5.3. Wijziging rechtspositie 
 
5.3.1. Inleiding 
 
Voor een wijziging van de rechtspositie van een appartementseigenaar in de 
VvE is in veel gevallen een wijziging van de akte van splitsing vereist. De wet-
gever acht in beginsel instemming van alle of vier vijfde van de appartementsei-
genaars en inschrijving in de openbare registers op zijn plaats. Niettemin bestaat 
in de VvE steeds vaker behoefte de rechtspositie van één of meer appartements-
eigenaars op een meer eenvoudige manier te wijzigen. Een wijziging van de akte 
van splitsing is alleen noodzakelijk voor een wijziging in de goederenrechtelijke 
verhoudingen. Het onderzoek naar het rechtskarakter van de aandelenverhou-
ding, bijdrageverplichting en het stemrecht bepaalt daarom in hoeverre naast de-
ze starre regeling met vaak hoge (notariële) kosten alternatieven mogelijk zijn.  
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5.3.2. Aandelenverhouding 
 
De aandelen die door de splitsing in appartementsrechten ontstaan zijn gelijk, 
tenzij in de akte van splitsing een andere verhouding is bepaald. Sinds 2005 is 
het vermelden van de grondslag van een afwijkende aandelenverhouding in de 
akte van splitsing verplicht. Een afwijkende grondslag als vloeroppervlakte, in-
houd, waarde, bestemming en bouwkosten is eerder regel dan uitzondering. Ook 
kan de akte van splitsing naar een bijlage verwijzen waarin de grondslag nader 
afgebakend wordt in bijvoorbeeld een taxatierapport, een lijst van verkoopprij-
zen of een deskundige-berekening van vierkante meters.36 Verdoes Kleijn pleit 
voor een criterium dat altijd wordt vastgesteld onder verantwoordelijkheid van 
een deskundige.37 In het algemeen lijkt mij het vermelden van de grondslag vol-
doende. Een nadere detaillering van een afwijkende aandelenverhouding is 
meestal overbodig.  

De aandelenverhouding bepaalt het aandeel in de gemeenschap van eige-
naars. Na opheffing van de splitsing is het aandeel bovendien bepalend voor de 
omvang van het aandeel in de gemeenschap bij verdeling ingevolge titel 3.7 
BW. Het aandeel betreft dus de omvang van het recht van een appartementseige-
naar in de gemeenschap van eigenaars. Wijziging van de aandelenverhouding 
betekent wijziging van de eigendomsverhoudingen. Voor wijziging van de aan-
delenverhouding is dus een wijziging van de akte van splitsing vereist, omdat 
het een goederenrechtelijke wijziging in juridische zin is. De VvE is niet be-
voegd.  

Als alternatief voor het wijzigen van de akte van splitsing sluiten apparte-
mentseigenaars soms een overeenkomst met daarin een van de akte van splitsing 
afwijkende aandelenverhouding. Op grond van de contractsvrijheid is een derge-
lijke afspraak in beginsel toegestaan. Voorwaarde is dat alle appartementseige-
naars partij zijn bij de overeenkomst, omdat anders de wijziging ten opzichte 
van de ene appartementseigenaar wel en ten opzichte van de andere apparte-
mentseigenaar geen werking heeft. Vier vijfde meerderheid is in een dergelijk 
geval onvoldoende.  

Met betrekking tot derden kunnen problemen ontstaan, omdat zij geen partij 
zijn bij de overeenkomst. Ter oplossing kan wellicht enige goederenrechtelijke 
werking aan de overeenkomst worden toegekend. Een eerste optie is een kwali-
tatieve verplichting. Dit is echter geen bruikbaar alternatief, omdat een wijziging 
van de aandelenverhouding meestal een beperking in goederenrechtelijke zin be-
treft welke niet mogelijk is als kwalitatieve verplichting.38 Partijen kunnen hun 
afspraak wel proberen meer kracht bij te zetten door een contractuele opleg-
gingsplicht met betrekking tot de overeenkomst te koppelen aan een geldboete. 
Een hoge geldboete zal er in beginsel toe leiden dat een appartementseigenaar de 
                                                        
36 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 353. 
37 Mertens, Venemans & Verdoes Kleijn 1997, p. 81.  
38 Zie de uitzondering in lid 5 van artikel 6:252 BW. MvA II, Parl. Gesch. Boek 6 BW 

(Inv. Boek 3, 5 en 6 BW), p. 1821; MvA II, Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 947.  
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overeenkomst doorgeeft aan een opvolgende verkrijger. Het gevaar dat de ket-
ting wordt doorbroken ligt echter altijd op de loer.  

Niettemin levert doorbreking van de ketting civielrechtelijke aansprakelijk-
heid op als de opvolgende appartementseigenaar onrechtmatig handelt door de 
gewijzigde aandelenverhouding in de overeenkomst te negeren. Het staat een 
rechter vervolgens vrij de opvolgende appartementseigenaar te veroordelen tot 
de verplichting zich alsnog aan de gewijzigde aandelenverhouding te houden. 
Van onrechtmatigheid is naar het oordeel van de Hoge Raad echter pas sprake 
indien de aangesproken partij wist of behoorde te weten dat zijn wederpartij 
door het sluiten van de desbetreffende overeenkomst wanprestatie pleegt jegens 
een derde. Inschrijving van het kettingbeding als onderdeel van de transportakte 
in de openbare registers levert niet automatisch een onrechtmatige daad op.39 Er 
zijn bijkomende omstandigheden vereist.40 

Een andere mogelijkheid waarin de facto zakelijke werking aan een per-
soonlijke verplichting wordt verleend, bestaat wanneer de notaris op grond van 
het tuchtrecht dienst moet weigeren bij de levering van een registergoed zonder 
dat een aan het registergoed gekoppeld kettingbeding wordt doorgegeven. Het is 
de vraag of de plicht van de notaris zo ver strekt. De zorgplicht van de notaris 
bij de overdracht van een appartementsrecht heeft tot doel het beschermen van 
partijen tegen lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht en het bevorderen van de 
rechtszekerheid. Dit omvat niet alleen de zorg dat partijen een onaantastbare 
rechtshandeling verrichten, maar ook de plicht er voor te waken dat partijen on-
derling in strijd handelen met obligatoire beperkingen.41 Bovendien bepaalde het 
hof Amsterdam dat de notaris afhankelijk van de omstandigheden van het geval 
rekening moet houden met de obligatoire belangen van derden, terwijl de on-
rechtmatigheid van de wanprestatie nog niet vaststaat.42  

In een dergelijk geval is het echter voldoende dat de notaris partijen waar-
schuwt.43 Pas als de onrechtmatigheid op basis van de door de Hoge Raad gefor-
muleerde uitgangspunten duidelijk uit de omstandigheden van het geval blijkt, 
mag de notaris dienst weigeren en zich door partijen voor de voorzieningenrech-
ter laten dagen. Ook in dat geval blijft het oordeel over de onrechtmatigheid aan 

                                                        
39 Een kettingbeding is op grond van artikel 3:17 lid 2 BW niet voor zelfstandige inschrij-

ving vatbaar. Cahen 1995, p. 8-9.  
40 HR 10 november 1995, NJ 1996, 270; HR 17 mei 1985, NJ 1986, 760 (Erven/Boyé); HR 

17 november 1967, NJ 1968, 42 (Pos/Van den Bosch); HR 4 juni 1965, NJ 1965, 381 
(Kamsteeg/Caltex). Vergelijk Van Velten 2011 en Vz. Rb. Arnhem 28 januari 2009, 
LJN BH2854. 

41 Notariële Kamer Hof Amsterdam 19 januari 2006, LJN AV0591. Lekkerkerker, Breed-
veld-de Voogd, Kolkman & Meijers 2010, p. 65-125.  

42 Hof Amsterdam 19 december 1996, nr. 530/96, besproken door W.A.M. Jacobse in: 
WPNR 6280 (1997). Lekkerkerker, Breedveld-de Voogd, Kolkman & Meijers 2010, p. 
111-118.  

43 Huijgen 2007 werpt de vraag op of inschakeling van de notaris bij de koopovereenkomst 
verschil maakt. Zie ook: Keirse 2009, p. 170-172 en p. 207-228. 
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de rechter.44 De rechter zal slechts in uitzonderlijke gevallen de wanprestatie on-
rechtmatig achten en een opvolgende appartementseigenaar tot de verplichting 
zich aan de gewijzigde aandelenverhouding te houden veroordelen. Bovendien 
blijft doorbreking van het kettingbeding in alle gevallen mogelijk na faillisse-
ment of executie door de hypotheekhouder.45  

Kortom, wegens het ontbreken van zakelijke werking is een overeenkomst 
tussen appartementseigenaars geen geschikt middel om de aandelenverhouding 
te wijzigen. De aandelenverhouding heeft een goederenrechtelijk karakter. Voor 
een wijziging is een wijziging van de akte van splitsing met minimaal vier vijfde 
meerderheid van de totaal uit te brengen stemmen en inschrijving van een nota-
riële akte in de openbare registers vereist. Dit sluit aan bij de regeling in de ge-
wone gemeenschap dat goederenrechtelijke aspecten niet in een overeenkomst 
tussen deelgenoten kunnen worden vastgelegd.  
 
5.3.3. Bijdrageverplichting 
 
De bijdrageverplichting is gebaseerd op de verdeling van de gemeenschappelij-
ke kosten. De omvang van de gemeenschappelijke kosten moet worden opgeno-
men in het splitsingsreglement. Artikel 9 model-reglement 2006 werkt de ver-
plichting uit in de zin dat de kosten voor onderhoud, gebruik, behoud, noodzake-
lijk herstel, vernieuwingen en vervangingen van de gemeenschappelijke gedeel-
ten en zaken en alle overige schulden en kosten gemaakt in het belang van de 
gezamenlijke eigenaren hiertoe behoren.  

De kostenverdeling is vaak gelijk aan de aandelenverhouding, maar in het 
splitsingsreglement kan van de aandelenverhouding worden afgeweken. Op die 
manier is het mogelijk bij de splitsing rekening te houden met bijvoorbeeld de 
kosten van de lift waar bepaalde appartementseigenaars geen profijt van hebben 
door een kostenverdeling vast te stellen onafhankelijk van de aandelenverhou-
ding.46 Voor een wijziging van de kostenverdeling is in beginsel een wijziging 
van de akte van splitsing vereist. In de praktijk stelt de vergadering echter steeds 
vaker na afloop van elk jaar een afwijkende kostenverdeling vast. Een dergelijk 
besluit is nietig wegens strijd met de akte van splitsing. Appartementseigenaars 
die jarenlang een verkeerde bijdrage hebben betaald kunnen in beginsel op 
grond van onverschuldigde betaling hun bijdragen terugvorderen.47 Een beroep 
op de redelijkheid en billijkheid kan tot een andere uitkomst leiden. Hierop kom 
ik later in dit hoofdstuk terug. 

Nu is het de vraag of een meer effectieve besluitvormingsprocedure voor 
het wijzigen van de kostenverdeling mogelijk is. Valt het vaststellen van de kos-
tenverdeling onder beschikking of beheer van de appartementengemeenschap? 

                                                        
44 Van Oostrom-Streep 2006; Van Es 2002; Holtman 2002.  
45 Vergelijk voor mogelijk uitzonderingen Holtman 2000. 
46 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 507. 
47 Rb. Breda 15 januari 2009, zaaknr. 489205, LJN BG9939. In Rb. Arnhem 25 mei 2011, 

LJN BQ8259 werd een succesvol beroep op rechtsverwerking gedaan. 
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De kostenverdeling is niet rechtstreeks van invloed op de eigendomsverhoudin-
gen. Niettemin is de bijdrageverplichting één van de belangrijkste verplichtingen 
verbonden aan een appartementsrecht en bepaalt deze mede de waarde van het 
appartementsrecht. De kostenbijdrageplicht is gebaseerd op de kostenverdeling; 
daarom maakt de kostenverdeling goederenrechtelijk in juridische zin onlosma-
kelijk onderdeel uit van het appartementsrecht. Wijziging van de akte van split-
sing blijft noodzakelijk. Een meer effectieve besluitvormingsprocedure is niet 
mogelijk.  

Niettemin heeft de VvE door het opstellen van de begroting en het vaststel-
len van de jaarrekening belangrijke bevoegdheden die van invloed zijn op de 
omvang van de gemeenschappelijke kosten. Bovendien int en beheert het be-
stuur van de VvE de bijdragen en beslist de vergadering van eigenaars waarvoor 
de bijdragen worden gebruikt. Het is daarom niet verwonderlijk dat er twee uit-
zonderingen op de hoofdregel bestaan de kostenverdeling alleen via een wijzi-
ging van de akte van splitsing vast te stellen. 

Ten eerste kan de kantonrechter bij het verlenen van een vervangende 
machtiging op grond van artikel 5:121 BW tevens bepalen in welke verhouding 
de appartementseigenaars of de VvE in de met de handeling gepaard gaande 
kosten moeten bijdragen. Bij het aanbrengen van nieuwe werken of installaties 
kan de rechter bovendien de verhouding waarin de appartementseigenaars in de 
toekomst de kosten van onderhoud van het nieuwe werk of de installatie zullen 
dragen bepalen.48 De toevoeging dat een dergelijke regeling om werking ten op-
zichte van opvolgende verkrijgers onder bijzondere titel te verkrijgen moet wor-
den ingeschreven in de openbare registers is bij de inwerkingtreding van het 
nieuw-BW uit het artikel geschrapt met de motivering dat artikel 3:17 lid 1 BW 
deze inschrijving tegenwoordig toestaat.49 Het was beter geweest de verplichting 
een dergelijke afwijkende kostenverdeling op te nemen in een gepubliceerd 
huishoudelijk reglement vast te leggen in artikel 5:121 BW.50  

Daarnaast bevat het model-splitsingsreglement 2006 een mogelijkheid een 
afwijkende kostenverdeling vast te stellen in het huishoudelijk reglement met 
een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal stemmen, uitgebracht 
in een vergadering waarin een aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoor-
digd is, dat ten minste twee derde van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen. 
Deze mogelijkheid bestaat slechts voor bijzondere uitgaven buiten het normale 
onderhoud, uitgaven ten laste van het reservefonds en het aangaan van verplich-
tingen met een financieel belang dat een totaal door de vergadering vast te stel-
len bedrag te boven gaat. Het is echter niet de bedoeling de gehele kostenverde-
ling in het huishoudelijk reglement op te nemen, maar slechts het splitsingsreg-
lement in bijzondere situaties aan te vullen.  
 
                                                        
48 Hof Amsterdam 24 januari 2008, LJN BO0050 waarin de rechter ook de omvang van de 

kosten mocht vaststellen. Anders: Rb. Groningen 19 november 1999, NJ 2000, 415.  
49 Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 399. 
50 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 480. 
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5.3.4. Stemrecht 
 
Alle appartementseigenaars hebben toegang tot de vergadering, waar alle appar-
tementseigenaars hun stem mogen uitbrengen. Deze democratische wijze van 
besluitvorming binnen de VvE is één van de pijlers waarop het gehele systeem 
rust. Zonder recht op deelname aan de besluitvorming van de algemene vergade-
ring is de appartementsrechtelijke betrekking onbestaanbaar. Het stemrecht is 
het middel voor de appartementseigenaar om voor zijn belang op te komen.  

Het aantal stemmen dat een appartementseigenaar kan uitbrengen maakt 
onderdeel uit van de statuten. Bij het opstellen van de akte van splitsing worden 
vaak zowel de kostenverdeling als de stemverhouding gekoppeld aan de aande-
lenverhouding waardoor binnen het appartementencomplex als hoofdregel geldt 
‘wie betaalt, bepaalt’. Een ‘one man, one vote’-systeem voor bepaalde besluiten 
is ook mogelijk, bijvoorbeeld voor de kleur van het schilderwerk.51 Bijzonder 
aan het appartementsrecht is dat de stemverhouding niet alleen van invloed is op 
de VvE, maar ook op de gemeenschap van eigenaars, nu een wijziging van de 
akte van splitsing door een besluit met vier vijfde meerderheid van de stemmen 
in de vergadering mogelijk is.  

Een appartementseigenaar kan zijn stemrecht worden ontnomen op grond 
van een tegenstrijdig belang. De aannemer, die tevens appartementseigenaar is, 
kan daarom op de vergadering niet meestemmen over de toekenning aan zich-
zelf van een lucratieve aanbesteding van de renovatie van het gebouw. Ook als 
hij zijn appartementsrecht op naam van zijn vrouw of van zijn (klein)kinderen 
heeft gezet, zal hem dit niet baten.52 Twee of meer mensen die samen tot de aan-
koop van een appartementsrecht zijn overgegaan kunnen hun stemrecht in de 
vergadering slechts uitoefenen door middel van één van hen of van een derde. 
Indien een appartementsrecht in de huwelijksgemeenschap valt, heeft de leer 
van de formele verkrijging voorrang en is de echtgenoot die het appartements-
recht op naam heeft staan bestuursbevoegd en bevoegd het stemrecht uit te oefe-
nen. De ander kan in dat geval de toegang tot de vergadering geweigerd wor-
den.53  

Besluitvorming kan alleen plaatsvinden in een bijeenkomst met het karakter 
van een ‘regelmatige’ vergadering. Niet ieder samenzijn valt hieronder. Er gel-
den verschillende waarborgen met betrekking tot de bijeenroeping en agende-
ring, zodat eenieder daadwerkelijk in staat is zijn belang te behartigen.54 Het be-
stuur of de voorzitter van de vergadering moet de vergadering bijeenroepen en 
stelt, indien van toepassing, aan het begin van de vergadering het quorum vast. 

                                                        
51 Verdoes Kleijn 1989. 
52 Artikel 2:12 BW; Mertens & Van der Merwe 1994. Anders: Zuid-Afrika waar ontne-

ming van stemrecht mogelijk is als een appartementseigenaar de bijdrage niet betaalt of 
voortdurend gedragsregels overtreedt; Mertens & Van der Merwe 1994.  

53 Verstappen 2010c en Verstappen 2010e. Anders: Smeenk 2010; Mertens & Van der 
Merwe 1994. 

54 Rb. Middelburg 23 november 1988, NJ 1990, 511. 
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Wanneer een benodigd quorum niet wordt gehaald, wordt een tweede vergade-
ring uitgeroepen. Het in de praktijk gebezigde handigheidje de tweede vergade-
ring op dezelfde dag als de eerste vergadering te plannen, is in de jurisprudentie 
terecht afgewezen. Een geheel nieuwe oproep met inachtneming van de termij-
nen zal dienen te geschieden. Het is wel mogelijk in de oproepingsbrief van de 
eerste vergadering direct de tweede vergadering aan te kondigen.55  

Aan invloed van andere dan appartementseigenaars bestaat in de vergade-
ring van eigenaars weinig behoefte.56 Niettemin staat het een appartementseige-
naar vrij zijn stemrecht door een ander te laten uitoefenen middels een volmacht. 
Het is dan wel van belang dat het bestuur alert is met betrekking tot het even-
tueel overschrijden van een volmacht. Als een volmacht achteraf niet geldig 
blijkt te zijn dan blijft de stemming geldig, maar telt de stem uitgebracht op ba-
sis van de ongeldige volmacht niet mee.57 Bovendien moet een appartementsei-
genaar in staat blijven zijn eigen belang te behartigen. Een blanco volmacht is 
daarom niet geschikt. Ook is het niet wenselijk dat de stemverhoudingen in de 
vergadering ernstig worden verstoord. Bijvoorbeeld door aan één appartements-
eigenaar, een bestuurder of een derde meerdere volmachten te verlenen. Het is 
daarom beter het verlenen van volmachten te reguleren in de statuten.58  

In de vergadering van eigenaars geldt het uitgangspunt dat besluiten bij vol-
strekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden genomen voor zover 
de statuten niet anders bepalen. Een volstrekte meerderheid verschilt van een ab-
solute meerderheid in de zin dat geen rekening wordt gehouden met blanco 
stemmen. Er kan in de statuten zijn opgenomen dat een minimaal aantal uit te 
brengen stemmen is vereist. De voorzitter van de vergadering van eigenaars stelt 
de uitslag en de inhoud van de stemming vast. Vervolgens worden de besluiten 
vaak opgenomen in notulen. De notulen worden opgemaakt en goedgekeurd vol-
gens de algemene regels van het verenigingsrecht. Het vaststellen van de notulen 
heeft geen betekenis voor de vraag of een bepaald besluit inderdaad is genomen. 
Bewijsrechtelijk kunnen de notulen echter van betekenis zijn.59  

Besluitvorming buiten een vergadering is ook mogelijk. Dergelijke beslui-
ten behoeven instemming van alle appartementseigenaars, omdat anders geen 
garantie kan worden geboden dat alle eigenaren in staat zijn gesteld voor hun 
belang op te komen. Bovendien moeten dergelijke besluiten schriftelijk zijn ge-
nomen. De wetswijziging die het gebruik van elektronische communicatiemid-
delen bij de gewone vereniging mogelijk maakt, is niet van overeenkomstige 
toepassing verklaard op de VvE.60  

                                                        
55 Rb. Breda 30 oktober 1987, NJ 1988, 866. Van der Lubbe & Rijssenbeek 2010. 
56 Vergelijk §5.2. 
57 Dat was niet aan de orde in Rb. Utrecht 4 juli 2007, LJN BC6758. 
58 Vergelijk Frankrijk (§3.2.4.) en België (§3.3.4.). 
59 Parl. Gesch. Boek 2 BW, p. 146. 
60 Vergelijk voor de voor- en nadelen verbonden aan elektronische communicatiemiddelen 

Van der Ploeg 2006. 
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Een appartementseigenaar die vermoedt dat een besluit in strijd is met de wette-
lijke of de statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen, 
kan een verzoek tot vernietiging van het besluit indienen. Wegens gebrek aan 
belang blijft het besluit echter vaak in stand. Zo oordeelde de rechter dat een op-
roeping die een dag te laat was geschied niet tot vernietiging kon leiden. Ook het 
ontbreken van een aantal agendapunten in de oproeping van de vergadering 
leidde niet tot vernietiging van het besluit.61 Pas wanneer er overduidelijk strijd 
is met een of meer bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen, 
wordt het besluit vernietigd. Hiervan was sprake toen bij het opstellen van de 
agenda de benodigde zorgvuldigheid niet in acht was genomen, er geen duidelij-
ke stemming plaats had gevonden, inhoudelijk het besluit niet duidelijk was en 
er enkele leden ten aanzien van de besluitvorming bedreigd waren.62 In een aan-
tal andere zaken was de stemprocedure niet goed toegepast. Steeds werd de be-
tekenis van de fout in de uitslag beoordeeld. Het ten onrechte uitbrengen van vijf 
stemmen in plaats van één was niet van belang voor een besluit dat unaniem was 
genomen. In een ander geval oordeelde de rechter de omstandigheid dat wanneer 
er op een juiste manier was gestemd er nog een meerderheid zou resteren onvol-
doende om het besluit in stand te laten. Niet uit te sluiten viel dat de inbreng van 
de betreffende appartementseigenaars ook andere eigenaren op andere gedachten 
zou hebben gebracht.63  

Het stemrecht is voornamelijk van belang voor besluitvorming in de VvE. 
De organisatorische regelingen met betrekking tot het stemrecht, zoals bepalin-
gen rond de wijze van bijeenroeping van de vergadering en het tot stand brengen 
van besluiten, worden daarom in grote mate beheerst door het verenigingsrecht. 
Deze bepalingen zijn opgenomen in de statuten. In de gewone vereniging is het 
op grond van artikel 2:43 BW mogelijk de statuten met twee derden van de uit-
gebrachte stemmen te wijzigen, tenzij de statuten anders bepalen. Wijziging van 
de statuten wordt gezien als inherent aan goede statuten, omdat de statuten kun-
nen worden aangepast aan (maatschappelijke) veranderingen. Het karakter van 
de statuten als algemene grondregels die de werkingssfeer en de structuur van de 
vereniging aangeven wordt door de mogelijkheid de statuten met een twee derde 
meerderheid van de stemmen te kunnen wijzigen niet ondermijnd.64  

Naar analogie met het verenigingsrecht kan aan de roep uit de praktijk tot 
flexiblisering van de besluitvorming in het appartementsrecht tegemoet worden 
gekomen door wijziging van de statuten mogelijk te maken met twee derde 
meerderheid van de stemmen in de vergadering van eigenaars. Voor de oproe-
                                                        
61 Rb. Dordrecht 12 augustus 2008, LJN BD9994; Ktg. Gouda 30 november 1995, Prg. 

1996, 4467. 
62 Rb. Arnhem 17 januari 2007, LJN BA5010. 
63 Rb. Leeuwarden 23 juni 2004, LJN AP4518; Hof Leeuwarden 2 juni 2004, LJN 

AP1245.  
64 Waaijer 1993, p. 43 en Dijk & Van der Ploeg 2007, p. 311. In het verleden bestond dis-

cussie of wijziging van het doel van een rechtspersoon de oprichting van een nieuwe 
rechtspersoon betekende. De Hoge Raad heeft deze opvatting ten aanzien van de NV ex-
pliciet van de hand gewezen in HR 12 november 1924, NJ 1925, 86.  
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ping en bijeenroeping van de vergadering van eigenaars waar de statutenwijzi-
ging wordt voorgesteld dient evenals in artikel 5:139 lid 2 BW aansluiting te 
worden gezocht bij artikel 2:42 BW. Toestemming van de beperkt gerechtigde 
en beslagleggers op een appartementsrecht en de grondeigenaar is wegens het 
beperkte goederenrechtelijke karakter van de wijziging niet noodzakelijk.65 

Ook de stemverhouding maakt onderdeel uit van de statuten en wordt in be-
langrijke mate beheerst door het verenigingsrecht. Niettemin heeft de stemver-
houding meer invloed op goederenrechtelijke wijzigingen, omdat een wijziging 
van de akte van splitsing mogelijk is op basis van een besluit in de vergadering 
van eigenaars met vier vijfde meerderheid van de stemmen. Een drie vierde 
meerderheid van de stemmen voor wijziging van de stemverhouding is daarom 
beter op zijn plaats dan een twee derde meerderheid. Willekeur wordt voorko-
men doordat de verschillende beroepsmogelijkheden rond het wijzigen van de 
akte van splitsing voor het wijzigen van de statuten zullen blijven bestaan.66  

De vereenvoudiging in de besluitvormingsprocedures voor enerzijds de 
stemverhouding en anderzijds de overige organisatorische bepalingen zorgt voor 
een transparanter onderscheid tussen de goederenrechtelijke en de daarvan deel 
uitmakende verenigingsrechtelijke aspecten van het appartementsrecht. In het 
verlengde daarvan verdient het aanbeveling de statuten inhoudende de stemver-
houding en de overige organisatorische bepalingen als apart notarieel document 
te publiceren in de openbare registers.  

In de praktijk beïnvloeden verschillende soorten stemovereenkomsten de 
stemverhouding zoals gepubliceerd in de openbare registers. De fiftyfifty stem-
overeenkomst dient ervoor een impasse in het staken van stemmen te doorbre-
ken. De voorvergaderovereenkomst maakt het in bepaalde gevallen mogelijk 
voor een groep appartementseigenaars een front te vormen tegen een grootaan-
deelhouder zoals een woningcorporatie. Daarnaast kan een stemovereenkomst 
verplichten te stemmen op aanwijzing van een mede-VvE-lid of een derde. Dit 
kan wenselijk zijn in het kader van de benoeming van een beheerder.67 Een der-
gelijke afspraak is opnieuw niet alleen van invloed op de VvE-rechtelijke orde, 
maar ook op de besluitvorming in de gemeenschap.  

In het vennootschapsrecht heerste jarenlang de gedachte dat niemand zijn 
fundamentele recht om invloed uit te oefenen in de besluitvorming prijs mag ge-
ven. Later heeft de Hoge Raad erkend dat de algemene vergadering als plaats 
van overleg geringe waarde heeft als degene die dat wensen maar in de gelegen-
heid zijn gesteld aan het overleg deel te nemen.68 Dit uitgangspunt geldt naar 
mijn mening in dezelfde mate in de VvE.  

                                                        
65 Vergelijk de invoering van artikel 5:139 lid 2 BW in Kamerstukken II 2002/03, 28 614, 

nr. 3, p. 8-11.  
66 Uitgebreid over de verschillende beroepsmogelijkheden rond het wijzigen van de akte 

van splitsing in §5.4.3. 
67 Dortmund 2000, p. 5-11. 
68 HR 13 november 1959, NJ 1960, 472 (Melchers); HR 15 juli 1968, NJ 1969, 101 (Wijs-

muller). 
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Appartementseigenaars zijn daarom in beginsel vrij een stemovereenkomst te 
sluiten. Een stemovereenkomst mag echter net als elke andere overeenkomst 
niet in strijd zijn met de wet, openbare orde of goede zeden.69 Gevolg is dat een 
appartementseigenaar in staat moet blijven zijn belang te behartigen. Een stem-
overeenkomst moet in ieder geval voldoende voorzien en bepaald zijn. Hiervan 
is geen sprake indien de stem wordt uitgebracht in een andere zin dan waarin de 
oorspronkelijke stemgerechtigde zou hebben gestemd op grond van zijn eigen 
inzicht. Bovendien is een stemovereenkomst waarbij een appartementseigenaar 
zich verplicht steeds in overeenstemming met de instructies of voorstellen van 
een ander te stemmen ongeoorloofd.70 Tegen een stemovereenkomst die de in-
structie bevat eenmalig in overeenstemming met de wensen van een ander or-
gaan zoals het bestuur of de raad van commissarissen te stemmen bestaat weinig 
bezwaar. Dit is niet direct in strijd met de dualistische structuur van de VvE.71  

De vraag is of een stemovereenkomst in strijd met de statuten geldig is. 
Strijd met bepalingen uit de akte van splitsing niet zijnde statutaire bepalingen is 
in ieder geval niet mogelijk. In de statuten wordt in het belang van de VvE de 
organisatie van de VvE vastgelegd. Stemovereenkomsten worden in het eigen 
belang gesloten. In aansluiting op het verenigingsrecht mogen stemovereenkom-
sten daarom niet de organisatie, maar alleen de wijze waarop de verschillende 
bevoegdheden worden uitgeoefend betreffen. Bovendien mag een stemovereen-
komst de statuten niet voortdurend frustreren, maar alleen aanvullen.72  

Vervolgens speelt voor de toelaatbaarheid van stemovereenkomsten in 
strijd met de statuten de nietigheid en de vernietigbaarheid van besluiten een rol. 
De nietigheid schakelt de autonomie uit, terwijl de vernietigbaarheid strekt ter 
bescherming van één van beide partijen. Anders gezegd: een vernietigbaar be-
sluit is geldig voor zover geen van de partijen een beroep op bescherming doet.73 
In dezelfde zin is een stemovereenkomst in strijd met de statuten mogelijk voor 
zover partijen vrijwillig afstand van hun bescherming hebben gedaan. Naar ana-
logie met de vernietigbaarheid van een besluit is dat uitsluitend het geval als een 
stemovereenkomst in strijd is met statutaire bepalingen die het tot stand komen 
van besluiten regelen.  

Het is ten slotte de vraag of de stemovereenkomst doorwerkt in de VvE-
rechtelijke orde. Dat is niet het geval. Een in strijd met de stemovereenkomst 
uitgebrachte stem is geldig. Dit is in lijn met de specifieke rechtsverhouding in 
de VvE. Het lidmaatschap is dan wel kwalitatief, maar het staat eenieder vrij 
over te gaan tot de aanschaf van een appartementsrecht. In dergelijke open ver-

                                                        
69 Blanco Fernández 2005. 
70 HR 30 juni 1944, NJ 1944, 465 (Wennex). Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 

2-II* 2009, nr. 386; Van Schilfgaarde & Winter 2009, p. 229-230; De Kluiver & Miene-
ma 2002, p. 652. Anders: Blanco Fernández 2005. 

71 HR 19 januari 1960, NJ 1960, 473 (Aurora); Blanco Fernández 2005.  
72 In gelijke zin voor de vennootschap: Van der Grinten 1992, nr. 217.1; Dortmund 2000, 

p. 20-21; Blanco Fernández 2005. 
73 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III* 2010, nr. 607-608. 
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houdingen ligt het niet voor de hand volledige doorwerking aan te nemen. 
Slechts wanneer alle appartementseigenaars partij zijn bij de stemovereenkomst 
is enige VvE-rechtelijke werking verdedigbaar op grond van artikel 2:8 BW.74 
Door een kettingbeding met boeteclausule aan de stemovereenkomst te koppelen 
wordt de afspraak meer kracht bijgezet. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal 
echter het negeren van het kettingbeding een onrechtmatige daad opleveren.75  
 
5.3.5. Tussenconclusie 
 
Het rechtskarakter van de aandelenverhouding, bijdrageverplichting en het stem-
recht bepaalt of voor wijziging van de rechtspositie van een appartementseige-
naar in de VvE een wijziging van de akte van splitsing noodzakelijk is. Alterna-
tieven kunnen worden gevonden in het verenigingsrecht of het verbintenissen-
recht. Het verenigingsrecht biedt een effectieve besluitvormingsprocedure, ter-
wijl het verbintenissenrecht gebaseerd is op contractsvrijheid.  

De aandelenverhouding is geheel goederenrechtelijk van aard waardoor al-
ternatieven gebaseerd op het verenigingsrecht of verbintenissenrecht niet aanwe-
zig zijn. Ook de bijdrageverplichting maakt in goederenrechtelijke juridische zin 
onlosmakelijk onderdeel uit van het appartementsrecht. Vaststelling van de ver-
deling van bepaalde kosten is ook mogelijk door de rechter of met twee derde 
meerderheid van de stemmen in het huishoudelijk reglement. In grote mate vere-
nigingsrechtelijk van aard zijn de statuten. Wijziging van de statuten kan daarom 
met een twee derde meerderheid van de stemmen mogelijk worden gemaakt. Dit 
geldt in mindere mate voor de stemverhouding, omdat de stemverhouding meer 
van invloed is op de mogelijkheid goederenrechtelijke wijzigingen met mede-
werking van het bestuur van de VvE op grond van een besluit van de vergade-
ring van eigenaars tot stand te brengen. Een drie vierde meerderheid van de 
stemmen is voor wijziging van de stemverhouding op zijn plaats. Voor stem-
overeenkomsten in strijd met de statuten van de VvE is weinig ruimte.  
 
 
5.4. Beroepsmogelijkheden 
 
Uitgangspunt van het ontwerp Appartementenwet was dat er zoveel mogelijk te-
gen moest worden gewaakt dat appartementseigenaars misbruik maakten van de 
bevoegdheden hun door wet of reglement toegekend door in ruime mate be-
roepsmogelijkheden bij de rechter te scheppen.76 In de voorgaande hoofdstukken 
zijn verschillende beroepsmogelijkheden zijdelings aan bod gekomen. In dit on-
derdeel komen de specifieke beroepsmogelijkheden voor een appartementseige-

                                                        
74 Van Schilfgaarde 2002, p. 640-641; Blanco Fernández 1999. Anders: Bosse, Dortmund 

& Zaman 2002, p.186.  
75 Van der Sangen 2003. 
76 Bijlage Handelingen II 1946/47, 451, nr. 3, p. 10.  
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naar aan de orde. Deze beroepsmogelijkheden hebben zowel betrekking op de 
rechtspositie in de VvE als op de rechtspositie in de gemeenschap.  
 
5.4.1. Vervangende machtiging 
 
Binnen de VvE-rechtelijke orde heeft een appartementseigenaar voor het ver-
richten van bepaalde handelingen toestemming of medewerking nodig van de 
VvE, van haar organen of een andere appartementseigenaar. Wanneer de toe-
stemming of medewerking wordt geweigerd kan het belang van de individuele 
eigenaar vergen dat er op zijn verzoek een vervangende machtiging voor de me-
dewerking of toestemming wordt verleend door de kantonrechter. Andersom kan 
deze mogelijkheid ook uitkomst bieden als de VvE of een van haar organen voor 
het verrichten van een handeling medewerking of toestemming behoeft van een 
of meer appartementseigenaars. Een vervangende machtiging mag in geen geval 
in strijd met de splitsingsakte zijn.77 Niettemin krijgt de uitspraak van de kanton-
rechter door het in gewijsde gaan tussen de appartementseigenaars en de VvE 
bindende kracht, zelfs als de uitspraak achteraf in strijd met de wet blijkt te 
zijn.78  

Deze procedure biedt voor zeer uiteenlopende gevallen een oplossing. Bij 
een geweigerde toestemming op grond van een welstandsbepaling is het een 
aantrekkelijke mogelijkheid om alsnog toestemming tot ingebruikneming te krij-
gen. Ook kan een vervangende machtiging uitkomst bieden in het geval een of 
meer appartementseigenaars tot de uitvoering van groot onderhoud willen over-
gaan. Als de werkzaamheden geen uitstel kunnen leiden is een vervangende 
machtiging zelfs mogelijk nadat de werkzaamheden zijn verricht.79 In een split-
sing met slechts twee eigenaren is het niet noodzakelijk eerst een vergadering 
van eigenaars te houden. Een unaniem besluit buiten vergadering kan dan gelijk 
worden gesteld met een besluit van de vergadering van eigenaars. In andere ge-
vallen moet de vergadering steeds een mogelijkheid zijn geboden om op een 
voorstel te reageren. Een reactie kan ook schriftelijk of telefonisch plaatsvinden 
of worden afgeleid uit een passieve houding.80  

De kantonrechter mag de situatie volledig en zelfstandig toetsen op grond 
van de redelijkheid en billijkheid.81 De invulling van de redelijkheid en billijk-
heid betreft geen abstracte norm, maar wordt ontleend aan de omstandigheden 
van het geval. Bepalingen uit het splitsingsreglement en gemeenschappelijke be-
langen zijn van veel gewicht. Een van de splitsingsakte afwijkende afspraak, 

                                                        
77 HR 7 mei 1971, NJ 1973, 15. 
78 HR 7 april 1978, NJ 1978, 545, met conclusie van A-G Kist. Bloembergen 1960b. 
79 MvA II, Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 399; Rb. Groningen 19 november 1999, NJ 2000, 

415 en Rb. Rotterdam 12 juni 2008, NJF 2008, 399. 
80 Zie HR 25 juni 1993, NJ 1993, 627. Zie ook Rb. Dordrecht 28 oktober 2010, NJF 2011, 

98; Rb. Amsterdam 26 februari 2009, LJN BH6973; Rb. Utrecht 7 maart 2009, LJN 
BJ7029. 

81 Ktg. Den Haag 27 februari 1992, NJ 1992, 760.  
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bijvoorbeeld over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten, staat 
niet aan de verlening van een vervangende machtiging in de weg.82 Een verho-
ging van de bijdrageverplichting voor een groot deel van de appartementseige-
naars kan wel aan een verlening van een vervangende machtiging in de weg 
staan.83  
 
5.4.2. (Ver)nietig(baar)heid besluit 
 
Een andere beroepsmogelijkheid heeft betrekking op het nietig verklaren of ver-
nietigen van besluiten genomen door organen van de VvE. Voor besluiten van 
organen van de VvE geldt dat ze nietig kunnen zijn wegens strijd met de wet of 
de akte van splitsing. Vernietigbaar zijn besluiten wegens strijd met de wettelij-
ke of statutaire bepalingen die de totstandkoming van besluiten regelen, wegens 
strijd met de door artikel 2:8 BW geëiste redelijkheid en billijkheid of wegens 
strijd met het huishoudelijk reglement.84  

Deze procedure hangt sterk samen met de procedure uit artikel 5:121 BW. 
Wanneer een vervangende machtiging voor een toestemming wordt verleend, 
zal het besluit om toestemming te weigeren vaak ook in strijd met de redelijk-
heid en billijkheid zijn. Om die reden waren oorspronkelijk beide procedures in 
hetzelfde wetsartikel ondergebracht. Het is echter niet noodzakelijk eerst het be-
sluit van de vergadering nietig te laten verklaren c.q. te laten vernietigen voordat 
een vervangende machtiging kan worden verzocht.85  

Het verzoek tot vernietiging moet binnen een maand worden gedaan. Een 
termijn van een maand achtte de wetgever op zijn plaats, omdat appartementsei-
genaars er belang bij hebben om zo spoedig mogelijk te weten of het desbetref-
fende besluit geldig is of niet.86 Een appartementseigenaar kan daarom de uit-
komst van een nietigheidsprocedure in de praktijk niet afwachten indien een be-
roep op zowel de nietigheid als een verzoek tot vernietiging van een besluit aan 
de orde is. Een samengestelde procedure lijkt niet mogelijk, omdat de vaststel-
ling van de nietigheid van een besluit in een dagvaardingsprocedure bij de recht-
bank moet worden nagestreefd, terwijl vernietiging van een zodanig besluit mid-
dels verzoekschrift bij de kantonrechter moet plaatsvinden. Bloembergen heeft 
terecht op de mogelijkheid gewezen alleen een verzoek tot vernietiging op grond 
van de redelijkheid en billijkheid in te dienen, omdat de toetsing aan de wet en 
de akte van splitsing daar impliciet onder vallen.87  
 

                                                        
82 Rb. Rotterdam 3 februari 2010, Prg. 2010, 68; Rb. Haarlem 11 april 2007, LJN BA9972. 
83 Rb. Amsterdam 26 februari 2009, LJN BH6973; Rb. Den Bosch 21 november 2003, 

zaaknr. 307524 (niet gepubliceerd). 
84 Mertens 1996a, p. 468.  
85 Asser/Mijnssen, Van Velten & Bartels 5* 2008, nr. 475. Anders: Bloembergen 1960b, p. 

451-452.  
86 Beekhuis & Linders 1974, p. 246.  
87 Bloembergen 1960a.  
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nietig i.s.m. wet 
i.s.m. akte van splitsing 

rechtbank dagvaarding 

vernietigbaar i.s.m. bepalingen tot stand  
komen besluit 
i.s.m. redelijkheid en billijkheid 
i.s.m. huishoudelijk reglement 

kantonrechter verzoekschrift 

 
Het heeft er alle schijn van dat de wetgever zich van bovenstaand onpraktisch 
resultaat bij de invoering van het NBW niet bewust was. Op dat moment werd 
aansluiting gezocht bij de regeling uit Boek 2 BW voor zover geen aanpassingen 
of afwijkingen voor de appartementsrechtelijke procedures nodig waren. Een af-
wijking voor een beroep op nietigheid is zonder goede reden niet opgenomen. 
Een laagdrempelige procedure als de verzoekschriftprocedure bij de kantonrech-
ter zou voor de nietigheid van een besluit op zijn plaats zijn geweest. Een ver-
zoekschrift behoeft immers aan minder strikte vereisten te voldoen dan de dag-
vaarding. Bovendien is procesvertegenwoordiging niet verplicht en mede daar-
om is een verzoekschriftprocedure goedkoper dan een dagvaardingsprocedure.88 
Een nadeel verbonden aan de verzoekschriftprocedure is de kans op vertraging. 
De verzoeker, alle andere stemgerechtigden en de VvE moeten in beginsel wor-
den opgeroepen om te worden gehoord. Het preadvies over appartementsrecht 
uit 1997 bracht deze problematiek reeds aan de orde, maar de voorbereidende 
werkgroep voor de wetswijziging van 2005 verwees naar de algehele herziening 
van het procesrecht.89  

Het in 2002 ingevoerde nieuwe procesrecht is grotendeels gebaseerd op het 
streven naar een doelmatige regeling door deformalisering.90 Dit komt onder an-
dere naar voren in het feit dat een rechter op grond van artikel 69 lid 2 Rv het 
verkeerd inleiden van een procedure moet herstellen. Ook kan volgens de wetge-
ver zonder uitdrukkelijke wettelijke bepaling een dagvaardingsprocedure met 
een verzoekschriftprocedure worden gecombineerd.91 Het zal daardoor weinig 
uit moeten maken of een gecombineerde vordering bij dagvaarding of verzoek-
schrift wordt ingeleid. De bevoegde instantie is problematischer. Artikel 94 lid 2 
Rv biedt een oplossing. In een gecombineerde kantongerechtprocedure kan op 
grond van artikel 94 lid 2 Rv ook over de nietigheid van het besluit worden be-
slist. Het belang dat een zaak wordt behandeld in overeenstemming met het in 
beginsel toepasselijke regime dient naar het oordeel van de wetgever te wijken 
voor het inhoudelijke belang dat ermee is gediend dat samenhangende zaken 
ook gezamenlijk kunnen worden afgedaan.92 Niettemin verdient het naar mijn 

                                                        
88 Snijders, Klaassen & Meijer 2007, p. 309. 
89 Mertens, Venemans & Verdoes Kleijn 1997, p. 162-165. 
90 Hugenholtz & Heemskerk 2009, p. 54.  
91 Kamerstukken II 1999/00, 26 855, nr. 3, p. 79. 
92 Kamerstukken II 2000/01, 27 824, nr. 3, p. 37-38. In Ktg. Utrecht 10 april 1996, Prg. 

1996, 4549, Ktg. Amsterdam 2 augustus 1996, Prg. 1996, 4646 en Rb. Arnhem (sector 
kanton) 24 mei 2007, NFX 2007/165 werd dit standpunt al ingenomen. 
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mening aanbeveling door een wetswijziging een uniforme rechtsgang tot stand 
te brengen.93  
 
5.4.3. Wijziging akte van splitsing 
 
Rond het wijzigen van de akte van splitsing spelen verschillende beroepsmoge-
lijkheden een rol. Steeds zal de rechter de belangen van de meerderheid die een 
wijziging wenst, moeten afwegen tegen de belangen van de minderheid die een 
inbreuk vreest op haar goederenrechtelijke rechtspositie. Een wijziging zal door-
gang vinden als de minderheid zonder redelijke grond weigert mee te werken of 
geen schade lijdt dan wel een redelijke schadeloosstelling wordt aangeboden. 
Bij de eis dat een redelijke grond moet ontbreken weegt de rechter niet de stand-
punten van partijen tegen elkaar af, maar beoordeelt hij of de weigering tot me-
dewerking evident en onaanvaardbaar in strijd is met de maatstaven van rede-
lijkheid en billijkheid. Dit zal in veel gevallen aan een vervangende machtiging 
in de weg staan.94 

Een of meer appartementseigenaars aan wie ten minste de helft van het aan-
tal stemmen in de vergadering toekomt, kunnen een verzoek tot vervangende 
machtiging tot wijziging van de akte van splitsing indienen bij de kantonrechter 
als de benodigde medewerking voor een wijziging van de akte van splitsing op 
grond van artikel 5:139 lid 1 BW van alle appartementseigenaars niet wordt be-
haald. Een wijziging in de begrenzingen tussen twee privé-gedeelten vereist 
slechts het verzoek van twee appartementseigenaars of één appartementseige-
naar aan wie verschillende appartementsrechten toebehoren. Dit vindt zijn recht-
vaardiging in het feit dat de wijziging in beginsel slechts van invloed is op de 
privé-gedeelten van twee appartementsrechten. Deze mogelijkheid is niet van 
toepassing op een wijziging overeenkomstig artikel 5:139 lid 2 BW. 
 

artikel 5:140 BW 
 

wijziging akte van 
splitsing 

wijziging begrenzing 
privé-gedeelten inclusief 
aandelen of bijdragen 

vervangende machtiging 
op verzoek van 
 

één of meer appartements-
eigenaars met meer dan de 
helft van de stemmen  

twee appartementseige-
naars of één appartements-
eigenaar met verschillende 
appartementsrechten 

 
Aan de andere kant kan een appartementseigenaar die niet heeft toegestemd in 
een wijziging van de akte van splitsing proberen een wijziging van de akte van 
splitsing tegen te houden. Deze mogelijkheid bestaat op grond van artikel 
5:140b BW als een appartementseigenaar niet voor een wijziging overeenkom-
stig artikel 5:139 lid 2 BW heeft gestemd en op grond van artikel 5:141 BW 

                                                        
93 Zie ook: Snijders, Klaassen & Meijer 2007, p. 6; Wesseling van Gent 1996, p. 63-64; 

Tjittes 1994, p. 87; Mertens 2006, p. 88-91. 
94 In gelijke zin: Van Velten 1989, p. 14-16.  
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voor het geval een vervangende machtiging op grond van artikel 5:140 BW voor 
het weigeren mee te werken aan een wijziging op grond van artikel 5:139 lid 1 
BW is verleend. Een rechter zal de vordering afwijzen als de appartementseige-
naar door wijziging van de akte van splitsing geen schade lijdt of hem een rede-
lijke schadeloosstelling wordt aangeboden en voor de betaling hiervan voldoen-
de zekerheid is gesteld. Een benadeelde appartementseigenaar zal dan veelal af-
doende geholpen zijn. Dit is een marginale toetsing.95 

Enigszins verwarrend is dat de mogelijkheden van artikel 5:140b BW en 
artikel 5:141 BW een dagvaardingsprocedure bij de rechtbank en niet een ver-
zoekschriftprocedure betreffen. Bovendien moet de termijn om een vordering in 
te dienen nauwlettend in de gaten worden gehouden. Er geldt slechts een termijn 
van drie maanden voor een verzoek op grond van artikel 5:140b BW. Deze ter-
mijn is ingegeven door de gedachte dat enerzijds de appartementseigenaar die 
tegen een wijzigingsbesluit is een reële mogelijkheid moet hebben om door 
middel van het instellen van een vernietigingsvordering voor zijn belang op te 
komen, en anderzijds aan de effectiviteit van de mogelijkheid tot wijziging bij 
meerderheidsbesluit zo min mogelijk afbreuk mag worden gedaan.96 In het geval 
een appartementseigenaar een beroep doet op artikel 5:141 BW geldt een ter-
mijn van een jaar.  
 

artikel 5:140b BW  niet voor 4/5e  
meerderheid gestemd 

dagvaarding binnen drie 
maanden  

artikel 5:141 BW vervangende machtiging 
o.g.v. artikel 5:140 BW 

dagvaarding binnen één 
jaar 

 
Op grond van artikel 5:144 BW kan in bepaalde gevallen een verzoek tot wijzi-
ging of opheffing van de splitsing worden gedaan. Deze mogelijkheid bestaat 
grofweg als het gebouw en de grond niet meer overeenkomt met hetgeen in de 
wet of in de akte van splitsing is bepaald of wanneer een recht van erfpacht of 
opstal dat naast een of meer andere registergoederen in de splitsing is betrokken, 
eindigt. Bij toewijzing van de vordering tot opheffing wordt op grond van artikel 
5:147 BW de VvE van rechtswege ontbonden.  

Tot slot kan een appartementseigenaar een beroep doen op artikel 2:8 lid 2 
BW. Dit biedt een mogelijkheid een wijziging van de akte van splitsing te om-
zeilen. Een tussen de VvE en de appartementseigenaars krachtens wet, gewoon-
te, statuten, reglementen of besluiten geldende regel is op grond van artikel 2:8 
lid 2 BW namelijk niet van toepassing voor zover dit in de gegeven omstandig-
heden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
Dit is een zwaar criterium. Uit de memorie van toelichting blijkt dat de regel ge-
rechtvaardigd wordt doordat een bepaald besluit tegenover één of meer bepaalde 

                                                        
95 Rb. Den Haag 4 december 2008, zaaknr. 791115/EJ Verz. 08-8143 (niet gepubliceerd). 
96 Kamerstukken II 2002/03, 28 614, nr. 3, p. 11. Zoals ik in §5.2.1. heb vermeld, verdient 

het in de praktijk de voorkeur de wijziging van de akte van splitsing direct in te schrij-
ven.  
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institutioneel betrokkenen zeer onredelijk kan uitwerken zonder dat voldoende 
grond tot vernietiging met werking erga omnes bestaat.97  
 
Er bestaan voldoende specifieke beroepsmogelijkheden ter bescherming van de 
rechtspositie van een appartementseigenaar in de VvE. Een verzoekschriftproce-
dure bij de sector kanton van de rechtbank is uit haar aard de aangewezen weg 
voor een appartementseigenaar om voor zijn belang op te komen. Veel belangen 
kunnen bij de afweging door de rechter een rol spelen, omdat een rechter meest-
al toetst op grond van de redelijkheid en billijkheid. De invulling van de rede-
lijkheid en billijkheid komt in het volgende onderdeel aan de orde. 
 
 
5.5. Redelijkheid en billijkheid 
 
Doorwerking van de redelijkheid en billijkheid is afhankelijk van de aard van de 
rechtsverhouding. Hoe meer het goederenrechtelijke karakter overheerst, hoe 
minder ruimte voor de redelijkheid en billijkheid.98 De aandelenverhouding 
heeft bij uitstek een goederenrechtelijk karakter en daarom blijft deze rechtsver-
houding verder buiten beschouwing. De bijdrageverplichting en het stemrecht 
worden in meer of mindere mate beheerst door het verenigingsrecht, waardoor 
doorwerking van de redelijkheid en billijkheid vaker een rol speelt. Aan de hand 
van de verschillende beroepsmogelijkheden wordt de invloed van de redelijk-
heid en billijkheid op de rechtspositie in de VvE beschreven.  
 
5.5.1. Bijdrageverplichting 
 
Artikel 5:140 BW: redelijke grond weigering wijziging 
Het criterium ‘zonder redelijke grond’ noopt tot een terughoudende maatstaf als 
een vervangende machtiging tot wijziging van de kostenverdeling wordt ge-
vraagd. Dit benadrukte de rechter in een zaak waar vier van de zestien eigenaren 
uitgezonderd waren bij te dragen in de kosten van de liftinstallaties. De vier uit-
gezonderde eigenaren hadden een appartement op de begane grond, maar het ap-
partement was wel bereikbaar met de lift. Een wijziging waarbij de uitgezonder-
de eigenaren voortaan mee moesten gaan betalen aan de kosten van de lift vond 
geen doorgang. Er gold een terughoudende maatstaf waarbij enige verzwaring 
van de financiële lasten voor de vier uitgezonderde eigenaren zelfstandig een re-
delijke grond voor weigering opleverde.99 In een ander geval was een expliciete 
verwijzing naar het nadeel voor de weigerachtige appartementseigenaar niet 
eens nodig, omdat een vereenvoudiging van de administratie in de huidige tijd 

                                                        
97 Bijlage Handelingen II 1982/83, 17 725, nr. 3, p. 56-57. 
98 Zie onder meer: Bartels & Milo 2000, p. 1. 
99 Rb. Den Haag 4 december 2008, zaaknr. 791115/EJ Verz. 08-8143 (niet gepubliceerd). 
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een te gering belang is om de akte van splitsing te wijzigen. Zeker als de be-
staande regeling zoals opgenomen in de splitsingsakte niet onredelijk was.100  

Verzet tegen een wijziging die objectief, dat wil meestal zeggen voor alle 
andere appartementseigenaars, een veel betere situatie schept is eerder zonder 
redelijke grond dan een weigering tegen een wijziging die geen grotere redelijk-
heid in zich draagt. Een oordeel over de redelijkheid van de beoogde kostenver-
deling mag dus wel mede in de afweging worden betrokken. Bij de beoordeling 
of een kostenverdeling objectief meer of minder redelijk is, staat de keuze die in 
de akte van splitsing is gemaakt voorop. Verder speelt het profijtbeginsel een 
rol. Een kostenverdeling wordt al snel redelijk geacht als de appartementseige-
naars die profijt hebben van een bepaalde gemeenschappelijke voorziening daar 
ook voor moeten betalen.101 Niettemin zijn scheve verhoudingen in enige mate 
toegestaan op grond van de tussen appartementseigenaars geldende solidari-
teit.102  

Als de kostenverdeling objectief onredelijk is, betekent dat niet zonder 
meer dat de weigering om mee te werken aan de wijziging van de akte van split-
sing zonder redelijke grond is. Ter illustratie een splitsing waarbij de breukdelen 
van vijf commerciële ruimten vergeleken met die van dertien woonappartemen-
ten bewust laag zijn gehouden door de oppervlakte van de woonappartementen 
welke bepalend was voor de kostenverdeling met de factor 6.9 te vermenigvuldi-
gen. De voorgestelde wijziging betrof het geheel laten vallen van de factor 6.9. 
Dit heeft een drukkend effect op de waarde van een commerciële ruimte, dat een 
benadeling voor de betreffende eigenaren meebrengt. In die zin was het volgens 
de kantonrechter niet onredelijk dat medewerking aan wijziging van de akte van 
splitsing is geweigerd.103 De starre goederenrechtelijke regeling treedt naar vo-
ren.  

Voor het wijzigen van het aandeel van een appartementseigenaar in de ser-
vicekosten door voor de te lage koopsom een destijds als reëel aan te merken 
koopsom in de plaats te stellen werd wel een vervangende machtiging verleend. 
Er mocht bij de koop vanuit worden gegaan dat de koopsommen waarop het 
aandeel in de servicekosten was gebaseerd, correspondeerden met de reële waar-
de van de te onderscheiden appartementsrechten. Nu dit niet het geval bleek te 
zijn, oordeelde de rechter het redelijk de kostenverdeling te wijzigen. Een finan-
ciële benadeling voor de weigerachtige appartementseigenaar deed hier niet aan 
af. Bij gerede twijfel over de onafhankelijkheid of de deskundigheid van de ma-
kelaar die de koopsom heeft vastgesteld, was dit wellicht anders geweest. De 
passieve houding van de gedupeerde appartementseigenaar speelde hierbij een 
rol.104  

                                                        
100 Ktg. Terneuzen 14 april 1999, Prg. 1999, 5182. 
101 Rb. Arnhem 21 juli 2004, LJN AQ6809. 
102 Mertens 2000. 
103 Rb. Middelburg 21 juli 2010, zaaknr. 196176/09-2027 (niet gepubliceerd). 
104 HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 83. 



HOOFDSTUK 5 

170 
 

Opvallend is een zaak waarin de rechter een weigering tot medewerking van een 
appartementseigenaar aan een wijziging tot uitbreiding van de gemeenschappe-
lijke kosten zonder redelijke grond oordeelde. Het ging in casu om een wijziging 
waardoor voortaan de kosten verbonden aan het voeren van buitengerechtelijke 
procedures onder de gemeenschappelijke kosten gingen vallen. Hieronder vielen 
dan ook de kosten als de vereniging in een procedure tegen een lid verwikkeld 
raakt. Een dergelijke consequentie is volgens de rechter inherent aan de vereni-
gingsstructuur die ook de VvE kenmerkt. Wie deze uiterste consequentie van het 
lidmaatschap van een vereniging niet wenst te aanvaarden doet er goed aan geen 
lid te worden van een vereniging, maar kan niet met een redelijke grond mede-
werking aan een dergelijke wijziging van de akte van splitsing weigeren.105 Ver-
enigingsrechtelijke argumenten lijken hier een rol te spelen bij de doorwerking 
van de redelijkheid en billijkheid op de bijdrageverplichting via een beroep op 
artikel 5:140 BW.  
 
Artikel 2:8 lid 2 BW: naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar  
Een besluit de kostenbijdrageverplichting in strijd met de akte van splitsing vast 
te stellen is nietig, tenzij een beroep op de nietigheid in de gegeven omstandig-
heden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Alleen 
ten opzichte van de appartementseigenaar die zich hierop beroept, blijft de akte 
van splitsing vervolgens buiten werking. Dit is niet snel aan de orde, omdat elke 
appartementseigenaar in beginsel gebonden is aan de kostenverdeling zoals die 
is ingeschreven in de openbare registers.106  

In die zin oordeelde een rechter dat de akte van splitsing voor de kostenver-
deling voor een parkeerkelder moest worden gevolgd, terwijl een kostenverde-
ling volgens het profijtbeginsel in dat geval niet onbegrijpelijk zou zijn. Opval-
lend was dat de rechter zonder nadere motivering wel ruimte zag de kosten van 
de tuin in strijd met de akte van splitsing over alle appartementseigenaars gelijk 
te verdelen.107 In een andere zaak leverden nieuwe feitelijke verhoudingen door 
het samenvoegen van veel flats en verschillen in prijsontwikkelingen van ver-
schillende kostensoorten onvoldoende grond op af te wijken van de kostenbij-
drageverplichting zoals vastgesteld in de akte van splitsing.108 Ook moesten ga-
rage-eigenaren op grond van de splitsingsakte meebetalen aan de vernieuwing 
van de kozijnen van de woningen, terwijl jaren geleden onderling was afgespro-
ken dat de garage- respectievelijk de woningeigenaren ieder voor hun eigen on-
derhoud dienden te betalen.109 Dit gold volgens zowel het hof Den Haag als het 
hof Amsterdam eveneens voor het onderhoud aan de kozijnen, terwijl de eigena-

                                                        
105 Ktg. Terneuzen 14 april 1999, Prg. 1999, 5182. 
106 Ktg. Utrecht 16 december 1977, NJ 1979, 180. 
107 Rb. Breda 15 januari 2009, LJN BG9939. 
108 Rb. Arnhem 1 maart 2006, LJN AW2103. 
109 Hof Den Haag 20 februari 2004, LJN AO7377. 
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ren jaren geleden hadden afgesproken dat eenieder verplicht was het onder-
houdswerk aan de kozijnen zelf uit te voeren.110 

Toch bestaat er wel ruimte een beroep op de nietigheid van het besluit naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar te achten. Zo kon 
eenmalig van de akte van splitsing worden afgeweken, omdat een appartements-
eigenaar van de gemaakte kosten geen voordeel trok en geen subsidie ontving.111 
Ook werd een beroep op de nietigheid op grond van een jarenlang beleid naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar geacht. Hierbij was 
van belang dat een meerderheid van de appartementseigenaars het van de split-
singsakte afwijkende beleid al jaren steunde.112 Als sinds de splitsing geen enke-
le uitvoering is gegeven aan de kostenverdeling zoals opgenomen in de split-
singsakte, ligt het niet toepassen van de splitsingsakte nog meer voor de hand.113  

In een ander geval leverde het besluit in strijd met de akte van splitsing een 
kostenverdeling vast te stellen de appartementseigenaars naast een beperkt fi-
nancieel nadeel het voordeel op dat een gemeenschappelijke voorziening voor 
gebruik beschikbaar bleef. Bovendien had een aantal appartementseigenaars nog 
een voordeel in de zin dat zij voor het eigenmachtig uitbreiden van hun privé-
gedeelte ten koste van de gemeenschappelijke gangen geen extra kosten hoefden 
te betalen. Een beroep op de nietigheid van het in het verleden genomen besluit 
de kostenverdeling afwijkend van de splitsingsakte vast te stellen, was in de ge-
geven omstandigheden onaanvaardbaar.114  

Een verklaring voor recht voor de toekomst de bijdrageverplichting in strijd 
met de akte van splitsing te betalen ligt minder voor de hand. Niettemin heeft de 
rechtbank Amsterdam een verklaring voor recht afgegeven waardoor bepaalde 
appartementseigenaars in de toekomst niet meer bij hoefden te dragen in de kos-
ten voor bepaalde voorzieningen waar zij in het geheel geen gebruik van konden 
maken. De rechter achtte van belang dat de appartementseigenaars geen andere 
haalbare rechtsgang ten dienste stond en het voor hen om substantiële bedragen 
ging. Volgens de rechter was het geheel te overzien, omdat van een wezenlijk 
andere kostenverdeling geen sprake was.115 Het argument dat de vergadering 
van eigenaars steeds met grote meerderheid van stemmen de voorstellen had af-
gewezen om de akte van splitsing te wijzigen, terwijl bovendien een notaris be-
reid was gevonden de akte te wijzigen zonder daarvoor kosten in rekening te 
brengen waardoor bleek dat appartementseigenaars van alles hadden geprobeerd 
de akte van splitsing te laten wijzigen, lijkt mij niet overtuigend. Dit zijn om-
standigheden om afwijking van de akte van splitsing niet toe te staan, omdat de 

                                                        
110 Hof Amsterdam 15 februari 2011, LJN BP7929; Hof Den Haag 20 februari 2004, LJN 

AO7377. 
111 HR 10 december 2004, LJN AR2386. Het splitsingsreglement bevatte de regel dat dege-

ne die geen voordeel trekt niet verplicht is de kosten te dragen. 
112 Rb. Dordrecht 11 februari 2009, LJN BH3102. 
113 Hof Den Bosch 3 oktober 1990, NJ 1991, 405. 
114 Hof Amsterdam 16 november 2006, rolnr. 1240/05 (niet gepubliceerd). 
115 Rb. Amsterdam 28 oktober 2009, LJN BL3540. 
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meerderheid van de eigenaren kennelijk niet wil meewerken aan een wijziging. 
Doorslaggevend is het argument dat de kostenverdeling in de toekomst voor der-
den kenbaar behoort te zijn. Het hof Amsterdam heeft om die reden de uitspraak 
terecht vernietigd.116 
 
Artikel 2:8 lid 1 BW: redelijkheid en billijkheid 
Een appartementseigenaar kan op grond van de redelijkheid en billijkheid een 
verzoek tot vernietiging van het besluit de bijdrageverplichting conform de split-
singsakte vast te stellen indienen. In drie zaken zag de rechter geen ruimte voor 
de redelijkheid en billijkheid. De betreffende appartementseigenaars moeten op 
grond van de akte van splitsing blijven betalen voor alle gemeenschappelijke 
voorzieningen, terwijl zij een deel van de gemeenschappelijke voorzieningen 
niet gebruiken.117 Ook als in de praktijk jarenlang van de akte van splitsing is af-
geweken.118  

Toch werd een besluit de bijdrage conform de splitsingsakte vast te stellen 
een keer vernietigd. Volgens de kantonrechter was het in strijd met de redelijk-
heid en billijkheid zomaar een einde te maken aan een feitelijke praktijk waarbij 
jarenlang is afgeweken van de akte van splitsing. Zeker als enkele eigenaren 
geen profijt konden hebben van bepaalde gemeenschappelijke kosten en boven-
dien die eigenaren bereid waren mee te werken aan een oplossing die recht doet 
aan de feitelijke situatie.119 Volgens de rechter was in een andere zaak van groot 
belang dat de kostenverdeling zoals die jarenlang gold wezenlijk verschilde van 
de kostenverdeling zoals opgenomen in de akte van splitsing.120 Nog verder ging 
de beslissing het besluit in stand te laten om na jarenlang volgens een anderslui-
dende kostenverdeling te hebben betaald de op basis van de splitsingsakte teveel 
betaalde bijdragen niet te verrekenen. Het argument dat het onaannemelijk was 
dat eigenaren die te weinig betaalden over het verleden wilden bijbetalen is irre-
levant. Bovendien was juist de andersluidende kostenverdeling onredelijk, om-
dat een aantal appartementseigenaars meer moest betalen, terwijl zij in verhou-
ding minder oppervlakte bezaten. Dit vormt een extra reden vast te houden aan 
de akte van splitsing.121  

De belangrijkste reden dat de kantonrechter in deze zaken een stap te ver 
gaat, is dat de kantonrechter er voor kiest de belangen bij de toetsing aan de re-
delijkheid en billijkheid volledig tegen elkaar af te wegen. Het belang om de bij-

                                                        
116 Hof Amsterdam 15 maart 2011, LJN BP8878. 
117 Rb. Arnhem 23 juni 2004, zaaknr./rolnr. 106338/HA ZA 03-1933 (niet gepubliceerd); 

Rb. Rotterdam 15 februari 2005, zaaknr./rolnr. 231115/KG ZA 04-1299 (niet gepubli-
ceerd). 

118 Rb. Zwolle (sector kanton) 24 april 2008, LJN BD1112; Rb. Amsterdam 17 maart 2005, 
EA 04-6479 (niet gepubliceerd). 

119 Rb. Den Haag 11 augustus 2004, rep.nr. 394948/04.605 (niet gepubliceerd). 
120 Rb. Rotterdam 27 februari 2008, zaaknr. 809347/VZ VERZ 07-2655 (niet gepubli-

ceerd). 
121 Rb. Middelburg 16 februari 2011, LJN BQ9586. 
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drage conform de splitsingsakte vast te stellen, weegt echter altijd zwaar en 
daarom had moeten worden gekozen voor een marginale beoordeling. Een der-
gelijke beoordeling is in de zaken niet terug te vinden. De overweging ‘dat het 
argument van de VvE dat zij niet in strijd met de akte van splitsing wenst te han-
delen weinig flexibel is, ja zelfs ietwat kortzichtig, voor waar het opnieuw voor-
bijgaat aan de feitelijke situatie, zoals deze ook met instemming van de VvE ja-
renlang heeft geduurd’, geeft in ieder geval geen blijk van een marginale beoor-
deling.122 

Een marginale beoordeling is wel terug te vinden in een andere zaak. Daar 
kende de splitsingsakte voor de kosten van de liftinstallatie een aparte regeling. 
De liftgebruikers droegen de kosten van de liftinstallatie, maar de rentebaten 
werden toebedeeld aan alle appartementseigenaars. Aldus profiteerden alle ap-
partementseigenaars van de baten, terwijl die verplicht door de kleine minder-
heid van liftgebruikers werd opgebouwd. De rechter oordeelde het handelen 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar en vernietigde 
het besluit om de rentebaten toe te delen aan alle appartementseigenaars.123 

Soms wordt in de splitsingsakte niets specifieks bepaald over de verdeling 
van bepaalde kosten. Dan is er voor doorwerking van de redelijkheid en billijk-
heid meer plaats, waarbij het belang met het grootste soortelijk gewicht door-
slaggevend is. Meestal is dat een gemeenschappelijk belang. Zo was het besluit 
de kosten voor de vervanging van de balkonconstructies als gemeenschappelijke 
kosten aan te merken niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid. De con-
structies strekten zich uit over de gehele breedte van het pand en bepaalden in 
belangrijke mate het aanzien van het pand. Bovendien was het in belang van de 
veiligheid van alle appartementseigenaars dat het onderhoud op een juiste wijze 
werd uitgevoerd.124 Ook het besluit de kosten voor een collectief onderhouds-
abonnement voor privé-cv-ketels over alle appartementseigenaars te verdelen 
was in het kader van de veiligheid niet in strijd met de redelijkheid en billijk-
heid, terwijl een appartementseigenaar bij het onderhoudsabonnement geen pro-
fijt had. Als de VvE alleen een kostenvoordeel bij het collectief onderhouds-
abonnement had gehad, was het besluit wel in strijd met de redelijkheid en bil-
lijkheid geweest.125 Vergaand was het in stand laten van het besluit de kosten 
voor een Nieuwjaarsborrel in het gemeenschappelijk belang te achten enkel van-
wege het feit dat hier een meerderheidsbesluit van de vergadering van eigenaars 
aan ten grondslag lag.126  

Bij een individuele voorziening is het uitgangspunt dat de VvE niet mee 
hoeft te dragen in de kosten. De redelijkheid en billijkheid maakt dat in beginsel 
niet anders. Ook niet als de individuele voorziening, zoals de vervanging van 

                                                        
122 Rb. Den Haag 11 augustus 2004, rep.nr. 394948/04.605 (niet gepubliceerd). Uitgebrei-

der over dit onderwerp: Vegter 2011b. 
123 Rb. Amsterdam 17 maart 2005, EA 04-6479 (niet gepubliceerd). 
124 Rb. Den Haag 16 september 2010, LJN BO2741. 
125 Hof Den Bosch 16 januari 2008, LJN BC3828. 
126 Rb. Haarlem 3 oktober 2008, zaaknr. 387705/AL VERZ 08-1847 (niet gepubliceerd). 
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elektronische deurdrangers, in de gemeenschappelijke ruimte is geplaatst en 
daarom andere appartementseigenaars gebruik maken van de voorziening.127  
 
Artikel 5:121 BW: vaststelling kostenverdeling door rechter 
Bij de vaststelling van een kostenverdeling door de rechter wanneer een hande-
ling waarvoor een vervangende machtiging is verleend met kosten gepaard gaat, 
speelt de redelijkheid en billijkheid vaak een rol. Dit geldt ook als de rechter een 
kostenverdeling vaststelt voor de kosten van onderhoud van een nieuw werk of 
installatie.  

Zo moesten appartementseigenaars gelet op de redelijkheid en billijkheid 
voor gelijke delen bijdragen aan het noodzakelijk herstel van de fundering van 
een tussenmuur, omdat partijen een gelijk belang hadden.128 Een verschil in on-
derhoudsstaat kan er echter ook op grond van de redelijkheid en billijkheid toe 
leiden dat de kantonrechter bepaalt dat één appartementseigenaar de kosten voor 
het noodzakelijk onderhoud aan de gemeenschappelijke gedeelten alleen moet 
dragen. Dit was aan de orde in een VvE met twee eigenaren waar de ene eige-
naar steeds zelf zijn woning op zijn eigen kosten had onderhouden.129  

Soms wordt de redelijkheid en billijkheid ingevuld door een afspraak tussen 
de appartementseigenaars over de verdeling van de kosten. Om die reden dien-
den de kosten voor vervanging van een kelderbak geheel door een eigenaar van 
een benedenwoning te worden gedragen. Een verzoek om te bepalen dat de eige-
naar van de bovenwoning voor de helft aan de kosten van het vernieuwen van de 
kelderbak moest bijdragen was niet toewijsbaar.130  
 
Tussenconclusie  
De invulling van de criteria ‘zonder redelijke grond’ en ‘naar maatstaven van re-
delijkheid en billijkheid onaanvaardbaar’ leveren een beperkte invloed van de 
redelijkheid en billijkheid op de bijdrageverplichting op. De criteria zijn in beide 
gevallen streng. De kostenverdeling zoals vastgesteld in de akte van splitsing 
staat voorop. Dit zou ook moeten gelden voor de vernietiging van een besluit de 
kostenverdeling conform de akte van splitsing vast te stellen.  

De redelijkheid van de kostenverdeling is in alle gevallen van belang, maar 
niet doorslaggevend. Het profijtbeginsel bepaalt in grote mate of de kostenver-
deling redelijk is. Bij de beoordeling van een weigering mee te werken aan een 
wijziging van een onredelijke kostenverdeling zal een financieel nadeel al snel 
een redelijke grond om te weigeren opleveren. Of een beroep op de nietigheid 
van het besluit de bijdrage in strijd met de akte van splitsing vast te stellen naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, moet daarnaast 
worden beoordeeld op grond van de termijn dat de VvE het afwijkende beleid 

                                                        
127 Rb. Groningen (sector kanton) 29 april 2009, LJN BL5703. 
128 Hof Amsterdam 24 januari 2008, LJN BO0050. 
129 Rb. Utrecht 7 maart 2009, LJN BJ7029.  
130 Hof Amsterdam 24 januari 2008, LJN BO0050. 
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steunt, de mate waarin de afwijking de rechtspositie van derden beïnvloedt en 
overige voor- en nadelen.  

Bij de vaststelling van een kostenverdeling door de rechter speelt de rede-
lijkheid en billijkheid wel een grote rol en worden de belangen volledig tegen el-
kaar afgewogen. Ook de omvang van de gemeenschappelijke kosten wordt meer 
ingevuld door de redelijkheid en billijkheid. Het belang met het grootste soorte-
lijk gewicht is doorslaggevend. Dit bestaat meestal uit een gemeenschappelijk 
belang zoals de uniforme uitstraling van het gebouw of de veiligheid.  
 
5.5.2. Stemrecht 
 
Artikel 2:8 BW: redelijkheid en billijkheid 
Inherent aan het democratisch karakter van de VvE is dat de minderheid zich 
moet houden aan een besluit. Het overheersen van de vergadering is dus niet per 
definitie in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Van belang kan zijn in hoe-
verre het lid in het verleden gebruik heeft gemaakt van zijn meerderheidsposi-
tie.131  

Misbruik van meerderheidsmacht is voornamelijk aan de orde in kwesties 
rond de benoeming en het ontslag van een aan de appartementseigenaar gelieer-
de bestuurder of beheerder met een meerderheid van stemmen. Het enkele feit 
dat er sprake is van tegenstrijdig belang levert geen strijd met de redelijkheid en 
billijkheid op. Er is wel een hoge mate van zorgvuldigheid vereist waarbij het 
betrachten van openheid en het gescheiden houden van de te onderscheiden be-
langen zoveel mogelijk moet worden nagestreefd. In een geval waar het bestuur 
de offertes niet ter inzage had gelegd bij de leden heeft het bestuur te weinig re-
kening gehouden met het belang van de eigenaren bij een eigen oordeelsvor-
ming met als gevolg dat het besluit is vernietigd wegens strijd met de redelijk-
heid en billijkheid.132  

Voorts spelen de gevolgen van een besluit een rol. Een nadeel in de vorm 
van een management fee vastgesteld op een percentage dat twee derde meer be-
draagt dan hetgeen gebruikelijk is in de markt, zorgde ervoor dat het besluit in 
strijd met de redelijkheid en billijkheid was. Dit geldt ook voor een geldlening 
waarbij de overeengekomen rente hoger is dan in de markt gebruikelijk en de 
appartementseigenaar met een meerderheidspositie bovendien gelieerd is aan de 
profiterende ondernemingen.133 Soms is het nadeel veel minder evident. Bij-
voorbeeld in een geval waarin slechts een reëel risico bestond dat belangenver-
strengeling tot problemen kon leiden. Toch werd het besluit tot benoeming van 
een aan de appartementseigenaar met een meerderheid van de stemmen gelieer-
de beheerder vernietigd. De benoeming van de nieuwe beheerder was in strijd 
met de redelijkheid en billijkheid, omdat de huidige beheerder zijn taak goed 
                                                        
131 O.a. Ktg. Utrecht 4 juli 2007, JRV 2008, 423; Rb. Amsterdam 8 maart 2007, EA-061177 

(niet gepubliceerd); Ktg. Zutphen 15 januari 1998, Prg. 1998, 5002. 
132 Rb. Utrecht 30 maart 2009, LJN BJ6989. 
133 HR 29 september 2006, NJ 2006, 639. 
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uitvoerde en een veelvuldig en op korte termijn wisselen van beheerder de kwa-
liteit van het te voeren beheer niet ten goede komt.134 Een stuk verder gaat de 
overweging dat absoluut in strijd met de bedoeling of strekking van het apparte-
mentsrecht is dat een grootaandeelhouder meer dan de helft van de stemmen 
verwerft. Zeker als deze ongewenste situatie door de malaise op de woningmarkt 
is ontstaan. De vraag is echter of het enkele feit dat door de macht van het getal 
de democratische wijze van besluitvorming dreigt te worden ondermijnd wel een 
rol behoort te spelen. Naar mijn mening is dat niet het geval.135 
 
 
5.6. Conclusie 
 
In de praktijk is de aandelenverhouding van groot belang voor de rechtspositie 
in de VvE, omdat de kostenverdeling en de stemverhouding hier vaak op zijn 
gebaseerd. De aandelenverhouding heeft bij uitstek een goederenrechtelijk ka-
rakter in juridische zin, waardoor de rechtspositie van een appartementseigenaar 
zodanig moet worden beschermd dat in beginsel zonder zijn medewerking geen 
wijziging kan plaatsvinden en publicatie in de openbare registers is vereist. Wij-
ziging van de aandelenverhouding kan daarom alleen plaatsvinden via een wijzi-
ging van de akte van splitsing. Een beroep op de rechter is ter bescherming van 
een belang bij de aandelenverhouding mogelijk, maar van doorwerking van de 
redelijkheid en billijkheid is nauwelijks sprake. 

Ook de bijdrageverplichting maakt in goederenrechtelijke zin onlosmake-
lijk onderdeel uit van het appartementsrecht. Toch is het vaststellen van een af-
zonderlijke kostenverdeling voor bepaalde bijzondere uitgaven in het huishoude-
lijk reglement of door de rechter via een verzoek op grond van artikel 5:121 BW 
mogelijk. De redelijkheid en billijkheid spelen een belangrijke rol bij de vast-
stelling van een kostenverdeling door de rechter. In andere gevallen werkt de re-
delijkheid en billijkheid minder ver door op de kostenverdeling. Een financieel 
nadeel voor één of enkele appartementseigenaars staat al snel aan afwijking van 
de kostenverdeling zoals opgenomen in de splitsingsakte in de weg. Op de om-
vang van de gemeenschappelijke kosten heeft de redelijkheid en billijkheid meer 
invloed, waarbij het belang met het grootst soortelijk gewicht doorslaggevend is. 
Dit is meestal een gemeenschappelijk belang als de uniforme uitstraling van het 
gebouw of de veiligheid.  

De statuten worden in grote mate beheerst door het verenigingsrecht, omdat 
de statuten vooral bepalingen bevatten met betrekking tot de organisatie van de 
VvE. Naar analogie met het verenigingsrecht uit Boek 2 BW is het mogelijk en 
wenselijk wijziging van de statuten toe te staan met twee derde meerderheid van 
de stemmen in de vergadering van eigenaars. Dit geldt niet voor de stemverhou-
ding, terwijl de stemverhouding wel onderdeel van de statuten is. De stemver-
houding is van meer invloed op goederenrechtelijke wijzigingen. Wijziging van 
                                                        
134 Rb. Amsterdam (sector kanton) 12 maart 2008, NJF 2008, 293. 
135 Rb. Maastricht 16 mei 2011, LJN BQ7678. 
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de stemverhouding is mogelijk door een wijziging van de statuten met een drie 
vierde meerderheid van de stemmen.  

Stemovereenkomsten mogen alleen in strijd zijn met statutaire bepalingen 
die het tot stand komen van besluiten regelen. Strijd met andere statutaire bepa-
lingen is niet toegestaan. Bij de doorwerking van de redelijkheid en billijkheid 
op het stemrecht geldt dat de minderheid zich moet neerleggen bij een besluit 
van de meerderheid. Als een appartementseigenaar meer dan de helft van de 
stemmen in de vergadering bezit, is bij een verstrengeling of verwevenheid van 
belangen een grotere mate van zorgvuldigheid vereist. Een nadeel voor de min-
derheid in de vergadering van eigenaars zal er dan snel voor zorgen dat een be-
sluit in strijd met de redelijkheid en billijkheid is.  
 
Een appartementsrecht blijft dus in de kern goederenrechtelijk, maar er zijn as-
pecten die in meer of mindere mate worden beheerst door het verenigingsrecht. 
Vereenvoudiging van de besluitvormingsprocedure is mogelijk voor zowel de 
stemverhouding als de organisatorische bepalingen. Voor de overige bepalingen 
blijft wijziging van de akte van splitsing vereist. Dit zorgt voor een transparanter 
onderscheid tussen de goederenrechtelijke en de daarvan deel uitmakende vere-
nigingsrechtelijke aspecten van het appartementsrecht. In het verlengde daarvan 
verdient het aanbeveling de statuten inhoudende de stemverhouding en de orga-
nisatorische bepalingen als apart notarieel document te publiceren in de openba-
re registers.  
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6. Het functioneren van de VvE
 
 
6.1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk staat het functioneren van de VvE bij woongebouwen in Neder-
land centraal. De focus ligt op de invloed van de wettelijke regeling op de prak-
tijk. Er zijn verschillende onderzoeksmethoden toegepast. Ten eerste vond in-
ventarisatie en bestudering van reeds uitgevoerde onderzoeken op het terrein van 
de VvE plaats. Ook heeft ter oriëntatie een substantieel aantal interviews plaats-
gevonden met verschillende deskundigen uit de wereld van de VvE. Vervolgens 
is een beschrijvend onderzoek verricht door een questionnaire met vijftig vragen 
af te nemen bij honderd appartementseigenaars. Daarna vond specifieke kwanti-
tatieve dataverzameling plaats via een korte vragenlijst. Tot slot zijn enkele ge-
sprekken gevoerd met notarissen.1 

Met dit onderzoek wordt beoogd aan het voorgaande juridische perspectief 
een belangrijke meerwaarde toe te voegen door feitelijke bevindingen uit de da-
gelijkse praktijk. Over veel van de hiervoor beschreven juridische aspecten 
blijkt ook feitelijk het een en ander vast te stellen en bovendien ontstaat een 
beeld van de effectiviteit van de wettelijke regeling. Uiteindelijk wordt hiermee 
getracht onderscheid aan te brengen tussen goed en slecht functionerende VvE’s 
en de daarbij behorende kenmerken. Die kenmerken bieden een aanknopings-
punt ter verbetering van de gebrekkig functionerende VvE’s.  

Het eerstvolgende onderdeel omvat de resultaten van bestaande onderzoe-
ken tegen welke achtergrond het onderzoek is uitgevoerd. Daarna volgen de on-
derzoeksvragen voor dit onderdeel. Ter beantwoording van de eerste deelvraag 
is gebruik gemaakt van de questionnaire. De korte vragenlijst is bestemd ter be-
antwoording van de tweede deelvraag. Over de aanpak en de resultaten van de 
deelonderzoeken wordt vervolgens eerst afzonderlijk verslag gedaan. Aan het 
slot worden de onderzoeken waar mogelijk geïntegreerd. Vervolgens worden de 
knelpunten bij het functioneren van de VvE benadrukt. Oplossingen voor de 
knelpunten zijn terug te vinden in hoofdstuk 7.  
 
 
6.2. Achtergrondgegevens 
 
Het functioneren van de VvE is verschillende keren in kaart gebracht. Het meest 
uitgebreid is dat in 20022 en 20073 in opdracht van het Ministerie van VROM 
                                                        
1 Bij het opzetten van het onderzoek hebben verschillende medewerkers van de Rijkuni-

versiteit Groningen advies gegeven. Ook namen twee student-assistenten deel aan het 
onderzoeksproject. Het digitaliseren van de vragenlijst is uitbesteed aan X42 Internet 
Development.  

2 In 2002 is door Laagland’advies een zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar koopappar-
tementen in Nederland (hierna: Laagland’advies 2002). Aanleiding voor dit onderzoek 
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gedaan. Het grootste deel van de achtergrondgegevens komt uit deze onderzoe-
ken en is dus enigszins verouderd. In 2010 is een klein onderzoek naar de stand 
van zaken van VvE’s in Nederland uitgevoerd.4 Met laatst genoemd onderzoek 
kon bij de opzet van dit onderzoek geen rekening worden gehouden, maar indien 
relevant worden de resultaten in deze paragraaf gepresenteerd. Daarnaast zijn 
kleine onderzoeken gedaan door bijvoorbeeld Stichting VvE Belang of het On-
derzoeksinstituut van de Technische Universiteit Delft en meer algemene onder-
zoeken door de Kwalitatieve Woning Registratie en het Woonbehoefte-onder-
zoek, vanaf 2005 het WoON, en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de 
resultaten van dergelijke onderzoeken is gebruik gemaakt indien expliciet aan-
gegeven.  
 
6.2.1. Appartementen 
 
In Nederland staan ongeveer zeven miljoen zelfstandige woningen. Hiervan zijn 
bijna zestig procent koopwoningen en veertig procent huurwoningen. De helft is 
gebouwd voor 1960, maar dit aandeel neemt af. Dat is niet alleen het resultaat 
van het toevoegen van nieuwe woningen, maar ook van het slopen en samenvoe-
gen van bestaande woningen.5 Appartementen bevinden zich relatief veel in ou-

                                                                                                                                  
was het slechte imago van koopappartementen in Nederland, de aangekondigde wijzi-
ging van het appartementsrecht, de algemene indruk van onbekendheid met de markt en 
tot slot de verwachting dat de omvang van de koopappartementen de komende jaren nog 
flink zal gaan stijgen. Het doel was een actueel beeld te schetsen van de markt van koop-
appartementen in Nederland en inzicht te verwerven in het functioneren, de omvang en 
de aard van de VvE’s van koopappartementen. Er zijn drie deelonderzoeken verricht: 
onderzoek op basis van bestaande databronnen, schriftelijke enquête onder ruim 3.500 
eigenaren en interviews onder een selectie van twaalf sleutelinformanten uit de markt.  

3 In 2007 heeft Companen in opdracht van het Ministerie van VROM onderzoek gedaan 
naar het functioneren van VvE’s (hierna: Companen 2007). Aanleiding voor het onder-
zoek was dat het positieve beeld met betrekking tot de onderhoudsstaat van koopappar-
tementen en woongebouwen en in het verlengde met betrekking tot het functioneren van 
VvE’s niet meer door alle partijen werd gedeeld. Voornamelijk de grote steden en enke-
le belangenorganisaties hadden zorgen over het zwak functioneren van een deel van de 
VvE’s, omdat in specifieke deelsegmenten sprake was van ernstig achterstallig onder-
houd. Er is een eerste verkenning uitgevoerd op basis van beschikbare documenten, ver-
volgens zijn gesprekken gevoerd met koepelorganisaties Vereniging Eigen Huis, Stich-
ting VvE Belang en Stichting Consen (belangenorganisatie voor beroepsmatige beheer-
ders van VvE’s). Ten slotte zijn drie expertmeetings gehouden verspreid over het land 
met deskundigen van grote en middelgrote gemeenten. 

4 In 2010 is door Companen (hierna: Companen 2010) in opdracht van het Ministerie van 
VROM onderzoek gedaan naar de effecten van de sinds 2005 getroffen maatregelen om 
VvE’s te stimuleren invulling te geven aan hun bestuursverantwoordelijkheid en daar-
mee achterstallig onderhoud in appartementencomplexen te voorkomen. Er zijn gesprek-
ken gevoerd met organisaties die te maken hebben met VvE’s (G4, Stichting VvE Be-
lang, enkele makelaars en notarissen) en er is onder 121 VvE’s een schriftelijke enquête 
gehouden via een aselecte steekproef.  

5 De resultaten van het Woononderzoek 2009, p. 14. 
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dere woningen. Veel zijn gebouwd als huurwoning en hebben in een later sta-
dium door splitsing en verkoop hun huidige status gekregen. 

Koopappartementen zijn relatief sterk geconcentreerd in het westen van het 
land. Voornamelijk in de steden Den Haag en Rotterdam. Appartementensplit-
singen zijn bij uitstek een stedelijk verschijnsel. De spanning op de woning-
markt in de grote steden zorgt ervoor dat een appartement daar wordt gezien als 
een volwaardig alternatief van een eengezinswoning. De Amsterdamse markt 
onderscheidt zich door een hoog prijsniveau.6 
 
6.2.2. Bewoners 
 
Er wonen ongeveer 2,2 miljoen huishoudens in een appartement, waarvan 
600.000 huishoudens lid zijn van een VvE.7 Koopappartementen worden relatief 
vaak bewoond door jongere mensen (tot 35 jaar). Buiten het westen van het land 
geldt dat ouderen (75 jaar en ouder) relatief vaak in koopappartementen wonen. 
Verder zijn een- en tweepersoonshuishoudens en hoger opgeleiden oververte-
genwoordigd in de koopappartementenmarkt.  

Ongeveer 35 procent van alle eigenaar-bewoners had in 1998 een beneden 
modaal inkomen. In koopappartementen wonen relatief veel huishoudens met 
een middeninkomen. Ook de hoge inkomensgroepen zijn enigszins overver-
tegenwoordigd. Toch hebben appartementseigenaars, na aftrek van netto woon-
lasten, doorgaans wat minder bestedingsruimte over voor onderhoud aan de wo-
ning dan eigenaren van eengezinskoopwoningen.  

Het verblijfsduurperspectief van bewoners van koopappartementen is door-
gaans kort: meer dan de helft van de huishoudens bewoont het appartement niet 
langer dan vijf jaar. De komst van kinderen in een gezin leidt veelal tot verhui-
zing. Dat verklaart het relatief lage aandeel gezinnen met kinderen (minder dan 
twintig procent). 

Allochtonen (met name niet-westerse allochtonen) wonen relatief vaker in 
een koopappartement dan in een eengezinswoning. Enerzijds heeft dat te maken 
met de lagere koopprijzen van koopappartementen, anderzijds met het feit dat 
veel allochtonen in de grote steden wonen en het aanbod koopwoningen hier 
overwegend uit appartementen bestaat.8 De verdeling autochtoon/allochtoon in 
appartementencomplexen is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.9  
 
6.2.3. Onderhoudsstaat 
 
Uit verschillende metingen van de Kwalitatieve Woning Registratie blijkt dat de 
kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad tussen 1990 en 2000 sterk is ver-
beterd. De gemiddelde herstelkosten voor de gehele Nederlandse woningvoor-
                                                        
6 Laagland’advies 2002, p. 5. 
7 De resultaten van het Woononderzoek 2009, p. 8 en p. 20. 
8 Laagland’advies 2002, p. 33-35. 
9 Laagland’advies 2002, p. 7. 
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raad zijn met veertig procent gedaald van € 4.200,- naar € 2.500,- per woning. 
De absolute en relatieve herstelkosten van koopappartementen liggen lager dan 
die van eengezinskoopwoningen.10  

Achterstallig onderhoud is sterk geconcentreerd onder vooroorlogse boven- 
en benedenwoningen met een slechte energetische kwaliteit. Verder komt ach-
terstallig onderhoud relatief veel voor bij vooroorlogse en naoorlogse middelho-
ge appartementencomplexen (tot vier/vijf bouwlagen) met name in de steden 
Den Haag en Rotterdam, waar deze appartementencomplexen meestal gecon-
centreerd zijn in bepaalde buurten/wijken. Achterstallig onderhoud is een kleiner 
probleem in Amsterdam hetgeen zeker samenhangt met het hogere prijsniveau 
van appartementen ten opzichte van de andere grote steden. In de middelgrote 
steden komt een slechte onderhoudsstaat incidenteel voor in complexen die dicht 
bij elkaar liggen.11  

Bewonerskenmerken hebben een belangrijke invloed op de onderhoudsacti-
viteit.12 Vooral de 35-55-jarigen wonen in slecht onderhouden appartementen. 
De ‘bewoningshorizon’ is vaak te kort om te besluiten tot een forse investering 
in het verbeteren van de energetische kwaliteit. De kosten worden maar gedeel-
telijk terugverdiend door een besparing in energiekosten en de waardestijging 
van de woning.13 Ook huishoudens met een lager inkomen wonen relatief vaak 
in een appartement met een slechte onderhoudsstaat. Het appartement vormt de 
top van de wooncarrière waardoor het minder goed onderhouden kan worden. In 
appartementencomplexen waar appartementen in het verleden werden verhuurd 
is veelal minder aan groot onderhoud gedaan.14 

Gemiddeld heeft niet meer dan vijftien procent van alle bewoners aangege-
ven ontevreden te zijn over de onderhoudstoestand van de woning. Opvallend is 
dat ook in woningen met een slechte onderhoudstoestand veel bewoners tevre-
den over het onderhoud zijn. Daarbij zal zeker een rol spelen dat niet iedere be-
woner beseft dat de woning een problematische onderhoudsachterstand heeft. 
Bovendien zullen er bewoners zijn die weliswaar op de hoogte zijn van het ach-
terstallig onderhoud, maar die op grond van financiële overwegingen of leeftijd 
bewust hebben gekozen voor het uitstellen van groot onderhoud.15  

Bewoners van koopappartementen zijn over het algemeen minder tevreden 
over de technische onderhoudsstaat van hun woning dan bewoners van eenge-
zinswoningen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat appartementseigenaars 
voor het onderhoud van (delen van) hun woning afhankelijk zijn van derden, te 
weten de andere eigenaren in de VvE. Dit maakt het aannemelijk dat men een 
kritische houding aan de dag legt en eventuele ergernissen over het functioneren 

                                                        
10 Basisrapportage Kwalitatieve Woningregistratie 2000, p. 31. 
11 Laagland’advies 2002, p. 9-10. 
12 Laagland’advies 2002, p. 18. 
13 Companen 2007, p. 11-13. Uitgebreider: Laagland’advies 2002, p. 8-10. 
14 Laagland’advies 2002, p. 11. 
15 Basisrapportage Kwalitatieve Woningregistratie 2000, p. 32. 
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van de VvE of over het onderhoud laat meewegen in het oordeel over de onder-
houdsstaat.16  
 
6.2.4. Samenstelling VvE’s 
 
Op grond van cijfers van het Kadaster bestaat inzicht in de samenstelling van 
VvE’s. Ongeveer veertig procent van de VvE’s bestaat uit één of twee apparte-
menten, terwijl 25 procent bestaat uit elf of meer appartementen. 
 

Aantal appartementen Aantal VvE’s 
1-2 
3-10 
11 en meer 

ca. 48.000 
ca. 40.000 
ca. 30.000 

Totaal ca. 118.000 
 
De meeste VvE’s bevinden zich in de vier grote steden en de middelgrote ste-
den. In de vier grote steden zijn de VvE’s als volgt verdeeld: 
 

Stad Aantal VvE’s 
Den Haag 
Amsterdam 
Rotterdam 
Utrecht 

ca. 20.000 
ca. 15.000 
ca. 10.000 
ca. 5.000 

Totaal ca. 50.000 
 
Een derde van de VvE’s is gemengd en bestaat uit zowel koop- als huurapparte-
menten.17  
 
6.2.5. Functioneren 
 
In de reeds uitgevoerde onderzoeken worden verschillende definities gebruikt 
om het functioneren vast te stellen. De meest simpele definitie sluit aan bij het 
plaatsvinden van activiteiten. Zodra de VvE op een of andere wijze actief is, 
functioneert deze ook. In 2002 was driekwart van de VvE’s actief, terwijl dit in 
2009 meer dan negentig procent was. Niet-actieve VvE’s bevinden zich met na-
me in de vier grote steden. Het maakt geen verschil of de VvE gemengd is of 
niet.18 

Uit een nadere analyse blijkt dat in complexen met meer dan vier verdiepin-
gen vrijwel altijd sprake is van een actieve VvE. Het betreft galerijflats en hoge-
re portiekflats met gemeenschappelijke bouwdelen, zoals een lift, waarvoor jaar-
lijks kosten gemaakt worden die onder elkaar verdeeld moeten worden. De 
                                                        
16 Laagland’advies 2002, p. 8-9. 
17 Companen 2010, p. 5-6; De resultaten van het Woononderzoek 2009, p. 20; Laagland’ 

advies 2002, p. 14. 
18 Laagland’advies 2002, p. 14 en p. 16. 
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meeste niet-actieve VvE’s hebben betrekking op appartementen die over een ei-
gen opgang of ingang aan de straat beschikken. Hierbij kan gedacht worden aan 
boven- en benedenwoningen die meestal voor 1945 gebouwd zijn. Er is dan nau-
welijks sprake van gemeenschappelijke gedeelten waarvoor gemeenschappelijke 
kosten worden gemaakt. De bewoners van dergelijke appartementen kennen el-
kaar over het algemeen goed en zullen bij uitvoering van onderhoud, van geval 
tot geval een afspraak kunnen maken over de verdeling van kosten. Tot slot is er 
nog de groep appartementen met een voordeur in een gedeelde portiek in een 
complex van maximaal vier verdiepingen. Daar was in 2007 in vijftien procent 
van de gevallen sprake van een niet-actieve VvE.19 
 
Formeel functioneren 
Het formeel functioneren komt tot uitdrukking in de volgende factoren: jaarlijk-
se vergadering, periodieke bijdrage, meerjarenonderhoudsplan, reservefonds, ge-
zamenlijke verzekering en de aanwezigheid van een bestuur. Deze criteria zijn 
tot stand gekomen op basis van een samenwerking van de belangenorganisaties 
Vereniging Eigen Huis en Stichting VvE Belang, verschillende brancheorgani-
saties, Consen en het Ministerie van VROM. Deze factoren, behalve het meerja-
renonderhoudsplan (MOP), zijn ook terug te vinden in de wet. Het MOP is al-
leen op grond van het model-reglement 2006 verplicht. In 2010 voldeed bijna 
tachtig procent aan vier van de vijf eisen. Het MOP was hierbij het grootste 
breekpunt, want slechts vijftig procent beschikte over een MOP. Achtentachtig 
procent vergaderde minimaal één keer per jaar, 91 procent betaalde een perio-
dieke bijdrage en 89 procent had een collectieve opstalverzekering afgesloten. 
De aanwezigheid van een bestuur was in 2010 niet als factor meegenomen.20 Ter 
vergelijking: in 2002 vergaderde ruim zestig procent minstens één maal per jaar. 
Bijna driekwart van de VvE’s kende een periodieke, financiële bijdrage, terwijl 
bijna een derde beschikte over een reservefonds. Ook ongeveer een derde van de 
VvE’s had een schriftelijk MOP. Bijna twee derde van de VvE’s had een be-
stuurder.21 
 
Materieel functioneren 
In 2002 functioneerde 56 procent van alle VvE’s materieel. Onder het materieel 
functioneren wordt verstaan het uitvoeren van groot onderhoud aan de gemeen-
schappelijke gedeelten. Het materieel functioneren geeft een belangrijke indica-
tie van de onderhoudsstaat van de gemeenschappelijke gedeelten van het appar-
tementencomplex, omdat de onderhoudsactiviteit het verbeteren van de onder-
houdsstaat tot uitdrukking brengt. Bovendien is het materieel functioneren de 
sterkste indicator voor de tevredenheid over de onderhoudsstaat van de gemeen-
schappelijke gedeelten van het appartementencomplex. Het minst tevreden zijn 

                                                        
19 Companen 2007, p. 10. 
20 Companen 2010, p. 6 en p. 12. 
21  Laagland’advies 2002, p. 15. 
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de leden van middelgrote en kleine VvE’s. Uitzondering vormen de allerkleinste 
VvE’s (vier of minder). Ook onder grote VvE’s (meer dan vijftig leden) wordt 
de onderhoudsstaat van het woongebouw vaak goed beoordeeld.22  
 
Verband formeel functioneren en materieel functioneren  
Ter bestrijding van achterstallig onderhoud stimuleert de overheid met name het 
formeel functioneren. Er wordt dan vanuit gegaan dat er een positief verband be-
staat tussen het formeel functioneren en het materieel functioneren. Dit verband 
wordt in eerder onderzoek deels bevestigd. Het onderzoek uit 2007 acht het aan-
nemelijk dat er bij de complexen met achterstallig onderhoud sprake is van een 
niet-actieve VvE.23 In 2002 bleek dat niet alleen het formeel functioneren van de 
VvE van invloed is op het materieel functioneren, maar ook andere kenmerken 
van belang zijn. Bovendien was het bij minstens een derde deel van de formeel 
functionerende VvE’s langer dan twee jaar geleden dat er groot onderhoud is 
uitgevoerd aan gemeenschappelijke bouwdelen van het woongebouw. Formeel 
functioneren hoeft dus niet tot materieel functioneren te leiden. 

In 2002 bleek verder dat een aantal indicatoren van formele activiteit in 
meer of mindere mate bijdragen tot het recent plegen van groot onderhoud. Dit 
zijn in volgorde van afnemende sterkte: meerjarenonderhoudsplan, jaarlijkse 
vergaderen, periodieke financiële bijdrage en de aanwezigheid bestuurder. Het 
verband tussen de aanwezigheid van een bestuurder en de onderhoudsactiviteit 
is betrekkelijk zwak. Opmerkelijk is dat het innen van een periodiek bedrag voor 
een reservefonds in het geheel geen verband blijkt te houden met de onder-
houdsactiviteit. Ook is in vijftig procent van de VvE’s zonder MOP wel minder 
dan twee jaar geleden nog groot onderhoud gepleegd. Dit geldt voor 45 procent 
waar niet vergaderd wordt. Bij VvE’s zonder periodieke financiële bijdrage is 
dit 58 procent. Kortom, niet formeel functionerende VvE’s kunnen materieel 
zeer wel functioneren.24 In onderstaande lijst zijn de kenmerken in volgorde van 
afnemende verklaringskracht van de onderhoudsactiviteit terug te vinden, waar-
bij de factoren van het formeel functioneren cursief zijn gedrukt:25 
 
1. type en omvang van het woongebouw 
2. woonduur van de eigenaar-bewoners 
3. meerjarenonderhoudsplan 
4. woonmilieu 
5. frequentie vergaderen 
6. bouwperiode van het woongebouw 
7. periodieke financiële bijdrage 
8. inkomen van de eigenaar-bewoners 
 
                                                        
22 Laagland’advies 2002, p. 14-15; Laagland’advies 2002, deel II, p. 58. 
23 Companen 2007, p. 5. 
24 Laagland’advies 2002, p. 15-18 en p. 48. 
25 Laagland’advies 2002, deel II, p. 47. 
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9. leeftijd 
10. gemeentegrootte 
11. voormalig huurder van het appartement 
12. aanwezigheid bestuurder 
13. huishoudensamenstelling 
14. etniciteit 
15. periodieke bijdrage voor onderhoud 
 
6.2.6. Inschrijving Handelsregister  
 
VvE’s moesten zich op uiterlijk 31 december 2009 inschrijven in het Handelsre-
gister bij de Kamer van Koophandel. VvE’s zijn door kennisname van verschil-
lende media op de hoogte geraakt van deze verplichte inschrijving. De informa-
tieverstrekking was het meest succesvol via indirecte wegen zoals bekenden, de 
bank en de notaris. Minder succesvol was de brief van de Kamer van Koophan-
del.26 Toch heeft de Kamer van Koophandel in april 2010 opnieuw getracht alle 
VvE’s aan te schrijven.  

Begin januari 2010 hadden ongeveer 37.000 VvE’s zich ingeschreven en 
per 1 april 2010 lag dit aantal op 41.000. Langer dan vijf jaar daarvoor had 
slechts één procent zich ingeschreven.27 Na inschrijving is het mogelijk een 
bankrekening te openen op naam van de VvE. In 2010 had 95 procent van de 
VvE’s een dergelijke rekening. Waarschijnlijk zal de rekening soms niet op 
naam van de VvE, maar op naam van één van de VvE-leden zijn gesteld.28  
 
6.2.7. De rol van de notaris 
 
Per 1 mei 2005 dient de notaris er voor te zorgen dat aan de akte van overdracht 
of toedeling een door het bestuur van de VvE afgegeven verklaring wordt ge-
hecht inzake achterstallige bijdragen en omvang van het reservefonds. Van de in 
2010 ondervraagde VvE’s zegt 57 procent wel en 43 procent van de VvE’s niet 
door de notaris te zijn benaderd.29  

Daarnaast heeft de notaris de plicht partijen bij de splitsing en de overdracht 
van een appartementsrecht voor te lichten. In overleg met de KNB is in 2007 af-
gesproken na te gaan hoe notarissen een grotere rol kunnen spelen bij het ver-
strekken van adequate voorlichting aan nieuwe appartementseigenaars.30 
 

                                                        
26 Companen 2010, p. 4. 
27 Companen 2010, p. 4. Overigens was het toen de vraag of een VvE zich wel kon in-

schrijven. 
28 Companen 2010, p. 7. De VvE is niet verplicht een bankrekening te openen, maar ge-

zien de verplichting een reservefonds in stand te houden is het in de praktijk wel nood-
zakelijk. 

29 Companen 2010, p. 8. 
30 Companen 2007, p. 27. 
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6.2.8. Het beleid van de gemeente 
 
De afgelopen jaren hebben voornamelijk de grote gemeenten verschillende in-
strumenten ingezet om achterstallig onderhoud van appartementencomplexen 
aan te pakken. In grote lijnen is het beleid van de gemeente veranderd van subsi-
diëren naar faciliteren.31 Goede informatievoorziening staat daarbij voorop. De 
afgelopen jaren is er daarom flink geïnvesteerd in informatiecampagnes. Door 
de hoge doorstroming binnen VvE’s, moet er blijvend geïnformeerd worden.32 
Hiervoor zou een landelijk informatiepunt kunnen worden opgericht.33 De infor-
matieverstrekking met betrekking tot de sinds 2005 bestaande verplichting om 
over een reservefonds te beschikken is vooral via krant, tijdschrift, brochure of 
informatieblad verlopen.34 

Daarnaast heeft de gemeente een krachtig middel in handen in de vorm van 
een aanschrijving op grond van de Woningwet. Als (delen van) het gebouw niet 
voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het Bouwbesluit 2003, kan de ge-
meente de uitvoering van onderhoud afdwingen met behulp van bestuursdwang 
of een last onder dwangsom. Ook is het mogelijk krachtens artikel 33 van de 
Huisvestingswet bepaalde onderhoudseisen aan het gebouw te stellen voordat 
het gebouw in appartementsrechten gesplitst mag worden. Sinds 1 juli 2011 
heeft de gemeente de mogelijkheid de besluitvorming in de VvE te stimuleren 
en het opstellen van een onderhoudsplan of het uitbesteden van het beheer aan 
een professionele beheerder af te dwingen.  

Opmerkelijk is dat zowel uit het onderzoek in 2002 als dat in 2010 blijkt dat 
gemeenten niet altijd een representatief beeld hebben van de werkelijke stand 
van zaken. Gemeenten hebben vaak een te negatief beeld. Zij stellen op basis 
van dit negatieve beeld de volgende vrij ingrijpende maatregelen voor.  
 
Adequate voeding reservefonds 
De gemeenten Den Haag en Rotterdam achten het in samenwerking met VvE 
Belang gewenst om de hoogte van de voeding van het onderhoudsfonds af te 
dwingen.35 Als de reservering hier niet aan voldoet, zal de notaris de reservering 
aan moeten vullen door het bedrag in mindering te brengen op de verkoopprijs.36 
De Minister van VROM heeft aangegeven dat de onderhoudsstaat van VvE’s 
dusdanig van elkaar verschilt dat het onmogelijk is een algemene maatstaf voor 
de hoogte van het reservefonds op te stellen.37 
 
 

                                                        
31 Companen 2010, p. 15. 
32 Companen 2010, p. 13-14. 
33 Companen 2007, p. 27. 
34 Companen 2010, p. 9. 
35 Companen 2010, p. 14; Companen 2007, p. 25. 
36 Companen 2007, p. 26. 
37 Kamerstukken II 2007/08, 31 200-XVIII, nr. 8. 
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Certificering  
Een kwaliteitsregistratie van VvE’s kan de consument beter informeren en in 
positieve zin bijdragen aan professionalisering van VvE’s. Gevolg is dat appar-
tementen in slecht beheerde VvE’s vermoedelijk minder kopers zullen aantrek-
ken. Certificering vindt plaats op basis van een procescertificaat ontwikkeld 
door Stichting Samen Kwaliteit Waarborgen (SKW) in samenwerking met enke-
le vertegenwoordigers van belanghebbende partijen. Kernpunt van de certifice-
ring van VvE’s is, dat er een relatie gelegd wordt tussen de kwaliteit van het ge-
bouw, de onderhoudsplanning, de benodigde reservering, het dagelijks beheer 
van het pand en het bestuurlijk en organisatorisch functioneren van de VvE. Op 
dit moment zijn 28 VvE’s door SKW gecertificeerd. Voor kleine VvE’s is certi-
ficering al snel te duur en dus geen bruikbaar instrument om de kwaliteit van de 
VvE tot uitdrukking te brengen. Sinds november 2011 bestaat daarom een nieuw 
keurmerk dat door SKW wordt afgegeven als de VvE kan aantonen dat het ach-
terstallige onderhoud is uitgevoerd en dat er voldoende middelen in kas zijn om 
het onderhoud in de komende vijf jaar uit te voeren. Ook certificering van de 
professionele beheerder is mogelijk. Op dit moment zijn achttien van de ruim 
driehonderd beheerders door SKW gecertificeerd. Certificering van de beheer-
der kan een effectief middel zijn om het kaf van het koren te scheiden. Niette-
min reageert een aantal beheerders vanwege de kosten, het gebrek aan kwali-
teitswaarborg en commerciële overwegingen niet enthousiast op certificering.38 
De gemeente Rotterdam stelt bij de subsidiëring van particuliere woningverbete-
ring de voorwaarde dat de VvE het beheer moet onderbrengen bij een gecertifi-
ceerde beheerder.39  
 
Schaalvergroting 
Onder meer de gemeente Rotterdam bepleit om onder specifieke omstandighe-
den het mogelijk te maken fusie van kleine VvE’s af te dwingen. Dit vereist een 
wetswijziging omdat dit in feite neerkomt op een gedwongen samenvoeging van 
splitsingen. De idee is dat professioneel beheer wel mogelijk is en in de praktijk 
ook plaatsvindt als de VvE voldoende omvang heeft om een professionele 
beheerder te kunnen inschakelen. Het schaalvoordeel raakt niet alleen het beheer 
maar ook het onderhoud dat tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd.40 
 
Brede gebiedsgerichte aanpak 
De idee is dat gemeente, woningcorporaties en andere marktpartijen gaan sa-
menwerken in een wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM). Vervolgens kunnen 
alle partijen hun grond en vastgoed samenbrengen in de WOM en kan de WOM 
zelfstandig functioneren. De WOM kan ook panden aankopen en op deze wijze 

                                                        
38 Companen 2012, p. 16-18. 
39 Companen 2010, p. 13; Companen 2007, p. 26-28. 
40 Companen 2007, p. 25. 
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een stem krijgen in een VvE, zodat andere appartementseigenaars direct kunnen 
worden gestimuleerd tot vernieuwing van het pand.41  
 
6.2.9. Standpuntbepalende weergave achtergrondgegevens 
 
Koopappartementen bevinden zich voornamelijk in de vier grote steden. Am-
sterdam onderscheidt zich door een hoog prijsniveau. Het is een markt met twee 
gezichten. Enerzijds veilig en geriefelijk wonen voor ouderen in complexen die 
na 1970 zijn gebouwd. Anderzijds een mogelijkheid voor personen met een la-
ger inkomen een koopwoning te verwerven in kleinere vaak oudere complexen.  

De onderhoudsstaat is sterk verbeterd. De onderhoudsstaat is het slechtst in 
de middelgrote en kleine VvE’s. Van deze VvE’s is vijftien procent niet actief. 
Vijfenveertig procent van de allerkleinste VvE’s is niet actief, maar daar is min-
der sprake van een slechte onderhoudsstaat. Niet formeel functionerende VvE’s 
kunnen dus goed materieel functioneren. Toch is het beleid van de gemeente 
met name gericht op het stimuleren van het formeel functioneren van VvE’s.  

In de voorgaande onderzoeken is het formeel functioneren van een VvE te 
eenzijdig onderzocht. Ook al functioneert een VvE formeel, zij kan problemen 
ondervinden in de transparantie, besluitvorming, handhaving en het beheer. Bo-
vendien kan juist een niet formeel functionerende VvE op deze vier terreinen 
geen problemen hebben.  
 
 
6.3. Onderzoeksvragen 
 
Het doel van het in het kader van dit proefschrift uitgevoerde onderzoek is in-
zicht te verwerven in het werkelijk functioneren van de VvE bij woongebouwen 
in Nederland om oplossingen in verband met de juridische vormgeving van de 
VvE te formuleren voor slecht functionerende VvE’s. De centrale onderzoeks-
vraag luidt:  
 
– Hoe functioneert de VvE in Nederland?  
 
Deze onderzoeksvraag valt in twee deelvragen uiteen:  
 
– In welke mate houdt de juridische vormgeving van de VvE verband met het 

functioneren van de VvE?  
– In welke mate bestaat er een verband tussen het formeel functioneren en het 

materieel functioneren van de VvE? 
 
De eerste deelvraag heeft een exploratief karakter. Het doel is inzicht te verwer-
ven in de verschillende mechanismen binnen een VvE. Het onderzoek wordt 

                                                        
41 Companen 2007, p. 22-23. 



HOOFDSTUK 6 

190 
 

verricht vanuit een juridisch perspectief waardoor de rol die de juridische vorm-
geving van de VvE speelt centraal staat. Twee aspecten zijn van bijzonder be-
lang. Houdt de VvE zich aan de wettelijke regeling? Leidt het zich houden aan 
de wettelijke regeling tot het functioneren van de VvE of heeft dit andere oorza-
ken?  

De tweede deelvraag heeft een toetsend karakter. Het doel van de tweede 
deelvraag is de omvang van het verband tussen het formeel functioneren en het 
materieel functioneren vast te stellen, zodat over het nut van het formeel functio-
neren meer duidelijkheid bestaat.  
 
6.3.1. Attenderende begrippen 
 
Voor een uniform begrip van het onderzoek worden de volgende begrippen na-
der toegelicht.  
 
– Activeren: de VvE gaat voldoen aan ten minste één factor meer van het for-

meel functioneren. 
– Formeel functioneren: de VvE heeft een bestuur, vergadert minimaal één 

keer per jaar, int periodiek een financiële bijdrage, houdt een reservefonds 
in stand, beschikt over een meerjarenonderhoudsplan en een gezamenlijke 
verzekering.  

– Functioneren: het vervullen van de opgedragen taak. Idealiter draagt de 
VvE zorg voor transparantie, flexibele besluitvorming en beheer.  

– Krachtwijk: een gebied waar zich complexe maatschappelijke problemen 
voordoen veroorzaakt door fysieke, sociale en economische factoren.  

– Leefbaarheid: geschikt om erin te kunnen leven. Indicatoren zijn de mate 
van verloedering, overlast en sociale cohesie. 

– Materieel functioneren: het onderhouden van de gemeenschappelijke ge-
deelten en zaken van een appartementencomplex.  

– ‘Slapende’ VvE: de VvE voldoet aan geen enkel aspect van het formeel 
functioneren. 

 
6.3.2. Het onderzoek in perspectief 
 
Het functioneren van de VvE bij woongebouwen wordt beïnvloed door het han-
delen van de appartementseigenaars en de overheid. De appartementseigenaars 
zijn zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de VvE. Binnen het wette-
lijke kader zijn de appartementseigenaars vrij te bepalen welke regels er in de 
VvE gelden. Een overtreding van de regels heeft niet direct consequenties. Zo 
zal een notaris bij het ontbreken van het reservefonds mee moeten werken aan 
de overdracht van een appartementsrecht. Een appartementseigenaar heeft 
meestal de mogelijkheid tegen een overtreding op te komen bij de burgerlijke 
rechter. In de praktijk zal het daardoor in grote mate van de appartementseige-
naars afhangen in hoeverre de geldende regelingen worden nageleefd. De over-
heid grijpt pas in als er een publiek belang in het geding is. Het publieke belang 
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om in te grijpen wordt gevonden in het voorkomen van verpaupering en verloe-
dering van wijken en buurten in het kader van het vergroten van de leefbaarheid. 
In de grote steden, voornamelijk in Rotterdam, is de leefbaarheid het slechtst.42 
Daar zal ingrijpen door de overheid in het functioneren van de VvE vaker kun-
nen worden gerechtvaardigd. 
 
 
6.4. Methode questionnaire 
 
6.4.1. Keuze onderzoekseenheden 
 
Er is voor gekozen honderd VvE’s verantwoordelijk voor het beheer van gelaag-
de woonbouw in het onderzoek te betrekken. Dit is voor een in hoofdzaak be-
schrijvend (kwalitatief) onderzoek voldoende om vergelijkingen tussen VvE’s te 
maken.43  

Bij de benadering van de VvE’s is in eerste instantie zoveel mogelijk ge-
tracht naar rato het totaal aantal VvE’s in Nederland in het onderzoek te betrek-
ken, omdat uit eerdere onderzoeken is gebleken dat bepaalde kenmerken van 
VvE’s van invloed zijn op het functioneren. Daarbij is onderscheid gemaakt naar 
regio (Amsterdam, Rotterdam/Den Haag, overige grote gemeenten,44 de rest van 
Nederland) en naar omvang (1-2, 3-10, 11-50, 50 of meer). Later in het onder-
zoek is de selectie meer tot stand gekomen op basis van de bereikbaarheid en de 
bereidwilligheid van de appartementseigenaars. Dit heeft geresulteerd in een 
oververtegenwoordiging van de middelgrote tot grote VvE’s en de VvE’s in 
Amsterdam en Rotterdam/Den Haag in de populatie. Ondervertegenwoordigd 
zijn de hele kleine VvE’s en die in de rest van Nederland.  

De VvE’s zijn benaderd via Stichting VvE Belang, XS VvE Beheer, oproep 
op internetfora, het Kadaster en de eigen kennissenkring. De persoonlijke bena-
dering via Stichting VvE Belang, XS VvE Beheer en de eigen kennissenkring 
had een hoge respons. Het willekeurig telefonisch benaderen van zeer kleine 
VvE’s via adressenbestanden uit het Kadaster had een lage respons. 
 
 

 

 

 

                                                        
42 De resultaten van het Woononderzoek 2009. In dit rapport zijn deelaspecten van de leef-

baarheid in de perceptie van de burger gemeten. 
43 Hanteren van de methode van een steekproef vraagt hier een onevenredige tijdsinveste-

ring.  
44 Overige grote gemeenten zijn Utrecht, Groningen, Haarlem, Arnhem, Nijmegen, Schie-

dam, Leidschendam-Voorburg (op basis van het aantal VvE’s). 



HOOFDSTUK 6 

192 
 

Grafiek 6.1.  Regio VvE 

 
 
Grafiek 6.2.  Omvang VvE 

 
 
6.4.2. Beschrijving en verantwoording van de dataverzamelingsmethode 
 
Er is gekozen voor het afnemen van een questionnaire, omdat op deze manier 
veel informatie kan worden verkregen over het functioneren van de VvE. Een 
questionnaire biedt een voordeel ten opzichte van een open interview, omdat de 
gegevens eenvoudiger verwerkt kunnen worden. Vervolgens kunnen enerzijds 
verschillende gegevens aan elkaar gekoppeld worden. Anderzijds kunnen de ge-
gevens van verschillende VvE’s met elkaar worden vergeleken. Daarnaast be-
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stond op basis van de achtergrondgegevens en de oriënterende gesprekken met 
een aantal appartementseigenaars al een redelijk beeld over het functioneren van 
de VvE in Nederland. Het afnemen van een questionnaire is dan een goede ma-
nier om gericht veel informatie te verkrijgen over belangrijke aspecten van het 
functioneren van een VvE. Bovendien is het mogelijk om bepaalde vooronder-
stellingen te toetsen. Een korte vragenlijst is niet geschikt, omdat dan geen com-
pleet beeld ontstaat van het functioneren van de VvE.  

De questionnaire is opgesteld aan de hand van vier probleemgebieden met 
betrekking tot het functioneren van de VvE: transparantie, besluitvorming, hand-
having en beheer. Bij de transparantie staat centraal in hoeverre de bewoners op 
de hoogte zijn van de geldende regelingen en de geldende regelingen begrijpen. 
Bovendien speelt de toegankelijkheid van de regelingen een rol. De besluitvor-
ming heeft enerzijds betrekking op de onduidelijke bevoegdheidsafbakening tus-
sen de VvE en de gemeenschap van eigenaars met in het verlengde daarvan de 
verplichte vier vijfde meerderheid voor een wijziging van de akte van splitsing. 
Anderzijds is de invloed van tegenstrijdige belangen van de appartementseige-
naars op de besluitvorming onderzocht. De handhaving heeft betrekking op het 
toezicht van de VvE op het naleven van de regelingen. Ook de rechtsbescher-
ming van de appartementseigenaar en de huurder speelt hierbij een rol. Ten slot-
te het beheer, waarbij allerlei zaken aan de orde zijn zoals onprofessioneel be-
stuur, ‘slapende’ VvE’s en achterstallig onderhoud.  

De probleemgebieden zijn in de oriënterende fase van het onderzoek naar 
voren gekomen op grond van de literatuur en de achtergrondgegevens. Om het 
onderwerp beter in de vingers te krijgen zijn in de periode van mei 2008 tot en 
met mei 2009 interviews afgenomen met praktijkdeskundigen van Stichting 
VvE Belang, Vereniging Eigen Huis, VvE Balie, VvE Beheer Vestia, VvE Be-
heer PandGarant, VvE Beheer Meeùs, het Ministerie van VROM, Gedeeld Ei-
gendom Enzo en de Gemeente Groningen. De focus in deze gesprekken lag met 
name op niet functionerende VvE’s.  

Vervolgens is nagegaan in hoeverre de vooronderstelde problematiek daad-
werkelijk in de praktijk speelt door het afnemen van interviews. Er waren in eer-
ste instantie dertig appartementseigenaars bereid mee te werken, waaruit negen 
VvE’s op basis van een oriënterende vragenlijst (bijlage 1) zijn geselecteerd, 
welke konden worden onderscheiden in omvang, functioneren en gebruik. Voor 
zover mogelijk zijn uit elke VvE meerdere appartementseigenaars geïnterviewd 
om ter oriëntatie een beeld te krijgen van het functioneren van de betreffende 
VvE. De interviews vonden plaats in de woning van de appartementseigenaar 
gedurende ongeveer negentig minuten aan de hand van een topic-lijst (bijlage 2). 
Daarnaast zijn documenten zoals notulen, agenda’s en reglementen bestudeerd 
en vergaderingen van de betreffende VvE’s bijgewoond.  

Uit de interviews kwamen de vier probleemgebieden opnieuw duidelijk 
naar voren. Bovendien kon uit de interviews worden afgeleid dat er geen eendui-
dig verband bestaat tussen het naleven van de wettelijke regelingen en het func-
tioneren van de VvE. Allerlei varianten kwamen naar voren. Zo was er een VvE 
waarin de regelingen niet werden nageleefd, maar waar geen sprake was van 
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achterstallig onderhoud. Er was ook een VvE waar men de regelingen wel na-
leefde, terwijl er juist veel klachten waren over de leefbaarheid. Deze informatie 
vormde het startpunt voor het opstellen van de questionnaire. 

Vervolgens is eerst een lijst met relevante variabelen opgesteld en zijn voor 
elke variabele een of meer vragen opgesteld om de variabele te kunnen meten. 
Indien mogelijk is een uitputtende antwoordschaal opgenomen. Dit heeft gere-
sulteerd in vijftig vragen (bijlage 3). De eerste tien vragen zijn gericht op het 
verkrijgen van algemene informatie met betrekking tot het appartementencom-
plex, de VvE en de bewoner. Dan volgt een aantal vragen over het onderhoud 
van het appartementencomplex. Vervolgens een aantal vragen over de kennis en 
de naleving van de regelingen die gelden in het appartementencomplex. Ten 
tijde van het opstellen van de questionnaire was de VvE nog niet verplicht zich 
in te schrijven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en daarom is 
deze verplichting niet meegenomen. Daarna volgen enkele vragen over de ver-
schillende organen in de VvE, in het bijzonder over de besluitvorming in de ver-
gadering van eigenaars. Tot slot is een aantal vragen gesteld over de tevreden-
heid en betrokkenheid van de appartementseigenaar met betrekking tot de VvE. 
De questionnaire bevat op deze manier zowel vragen naar de oorzaken als vra-
gen naar de gevolgen van de vier probleemgebieden. 
 
6.4.3. Materiaal verzamelen 
 
De honderd questionnaires zijn hoofdzakelijk in een telefoongesprek van 30 à 
45 minuten door de onderzoeker afgenomen in de periode van 1 november 2009 
tot 1 maart 2010 op een door de geïnterviewde gewenst tijdstip. Na duidelijke 
instructies heeft een student-assistent zestien interviews afgenomen. De geïnter-
viewden kregen de questionnaire van tevoren toegestuurd. Tijdens de gesprek-
ken zijn de questionnaires direct ingevuld door de interviewer. De gesprekken 
zijn zeer prettig verlopen. Voor een groot deel zijn de gesprekken opgenomen.  

Nadat alle gesprekken hadden plaatsgevonden, zijn de antwoorden per 
questionnaire ingevoerd in het softwarepakket voor de invoer en statistische ana-
lyse van gegevens ‘Statistical Products and Service Solutions’ (SPSS). Er is 
eerst een codeerschema gemaakt en de ingevoerde gegevens zijn meerdere keren 
gecontroleerd. Per vraag zijn vervolgens de antwoorden gepresenteerd, waarbij 
soms nieuwe antwoordcategorieën zijn aangebracht. Daarna vond de analyse 
van de antwoorden plaats met behulp van SPSS.  
 
6.4.4. Betrouwbaarheid en geldigheid 
 
Een groot aantal van de appartementseigenaars is benaderd via Stichting VvE-
Belang of XS VvE Beheer. Dit zijn over het algemeen actieve appartementseige-
naars die streven naar een goed functionerende VvE. Via het willekeurig bellen 
van appartementseigenaars is geprobeerd ook appartementseigenaars van niet-
actieve VvE’s te benaderen. Dat is deels gelukt.  
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Door het mondeling afnemen van de questionnaire kon indien nodig extra uitleg 
over een vraag worden gegeven. Bovendien zijn bij belangrijke vragen controle-
vragen gesteld die geen onderdeel uitmaken van de questionnaire. Hierbij be-
stond niet de indruk dat de appartementseigenaars sociaal wenselijk probeerden 
te antwoorden. Het van tevoren opsturen van de questionnaire heeft ervoor ge-
zorgd dat de appartementseigenaars zich konden voorbereiden waardoor er min-
der op het geheugen hoefde te worden vertrouwd. Met behulp van de opnames 
van de gesprekken zijn ingevulde antwoorden gecheckt en kon uitleg bij de ant-
woorden worden teruggeluisterd.  

Het meten van eenvoudige begrippen vond plaats door steeds per begrip 
één vraag te stellen. De vragen en antwoordcategorieën zijn voorgelegd aan een 
deskundige op het terrein van rechtssociologisch onderzoek. Naar aanleiding 
van het commentaar is besloten een deel van de antwoordcategorieën aan te pas-
sen. Wanneer de antwoordcategorieën uit aantallen bestonden is van de gesloten 
vraag een open vraag gemaakt en pas een classificering aangebracht nadat een 
overzicht van de resultaten was verkregen.45 Vervolgens zijn de antwoordcate-
gorieën gecodeerd in SPSS. Soms moest per vraag aan elke antwoordcategorie 
eerst een socre worden verbonden. 

Het meten van complexe begrippen heeft plaatsgevonden door meerdere 
vragen in de questionnaire op te nemen die hetzelfde begrip beogen te meten. De 
antwoorden zijn in SPSS gecombineerd en vervolgens samengenomen in een 
schaal. De mate waarin een aantal vragen hetzelfde meet is in een getal uitge-
drukt, de Cronbachs alpha. Cronbachs alpha kan een waarde hebben die loopt 
van 0.00 tot 1.00. Bij de waarde 0.00 is er totaal geen samenhang tussen de vra-
gen: 1.00 betekent dat de vragen elkaar volledig overlappen. Afhankelijk van de 
complexiteit van het te meten begrip wordt meestal uitgegaan van een gewenste 
minimale alpha van 0.60 bij complexe begrippen en van 0.80 bij minder com-
plexe begrippen. Soms bleek de combinatie van vragen geen homogeen resultaat 
op te leveren. Deze resultaten zijn dan verder niet gebruikt of de combinatie van 
antwoorden is in die zin gewijzigd totdat het een homogeen en daarmee bruik-
baar resultaat opleverde.  

Voor de analyse van de resultaten is een lijst met frequentie-, verschil- en 
samenhangvragen opgesteld. In beginsel is sprake van een beschrijvend onder-
zoek waardoor de frequentievragen veel bruikbare informatie bevatten. Als de 
aantallen in percentages zijn gegeven, geldt dat een percentage gelijk is aan een 
percentage in de groep onderzochte VvE’s en niet in de gehele populatie VvE’s 
in Nederland. Soms gaat het niet om een aantal VvE’s (cases), maar om een aan-
tal appartementseigenaars (respondenten). 

Voor de verschil- en samenhangvragen is het meetniveau van de resultaten 
vastgesteld. Op basis van het meetniveau is een statistische analysetechniek 
gekozen. In beginsel is bij nominale variabelen gekozen voor het Chi-kwadraat 
                                                        
45 Dit geldt voor de vragen 1, 2, 3, 6, 11, 13 en 21. Bij de vragen 6, 9, 10, 15 en 50 zijn 

antwoordcategorieën ter bevordering van de overzichtelijkheid samengevoegd. Vraag 11 
is opgesplitst in soort en bedrag en vraag 36 in aantal en soort. 
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en de Cramér’s V, bij ordinale variabelen voor de Kruskal-Wallistoets en de 
Spearman’s rangcorrelatie en bij variabelen op rationiveau voor de Pearson’s 
productmomentcorrelatiecoëfficiënt. Er is steeds tweezijdig getoetst, omdat er 
onvoldoende idee bestond over de richting van het verschil of de samenhang. 
Voor de interpretatie van de associatiemaat C en de correlatiecoëfficiënten wor-
den de volgende vuistregels gehanteerd: 
 

1 volledige samenhang 
0.75 sterke samenhang 
0.50 matig sterke samenhang 
0.25 zwakke samenhang 
0 geen samenhang 

 
Om uit te sluiten dat het verschil of de samenhang niet op toeval berust, is het 
van belang de significantie van het verschil of de samenhang te onderzoeken. Er 
is in dit deelonderzoek sprake van significantie als de overschrijdingswaarde 
kleiner is dan vijf procent (p < 0.05). De populatie van het onderzoek bleek re-
gelmatig te klein om significante uitkomsten te genereren. Dat betekent dat het 
verschil of de samenhang onvoldoende afwijkt van het resultaat dat op grond 
van toeval verwacht kan worden. Meerdere keren zijn daarom vragen van de 
lijst met verschil- en samenhangvragen geschrapt en is de lijst aangevuld met 
nieuwe vragen. Bij de weergave van de resultaten zal per onderdeel nader op de 
geldigheid en betrouwbaarheid van de specifieke methode in worden gegaan.46 
 
 
6.5. Resultaten questionnaire 
 
Een aantal kenmerken zijn in het bijzonder van belang voor het functioneren van 
de VvE. Dit zijn multifunctioneel gebruik, ondersplitsing en bewonerskenmer-
ken. In appartementencomplexen waar sprake is van multifunctioneel gebruik 
zullen de verhoudingen vaak anders liggen dan in complexen met alleen bewo-
ning. Ondersplitsing is in de wet niet of nauwelijks goed uitgewerkt en leidt tot 
zeer ingewikkelde structuren en bestuurslagen. Bewonerskenmerken zijn onder 
meer van invloed op het materieel functioneren.  

Er hebben 77 appartementencomplexen waar alleen sprake is van gebruik 
voor bewoning meegewerkt. In de overige 23 complexen is sprake van multi-
functioneel gebruik, want daar wordt naast bewoning ook nog op één of meer 
andere manieren van de privé-gedeelten gebruik gemaakt. Meestal als winkel of 
kantoor.  
 
 
 

                                                        
46 In bijlage 6 worden de verschillende toetsen in SPSS nader toegelicht. 
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Tabel 6.1.  Aard gebruik 
Winkel Kantoor Horeca Zorg Opslag Anders 
9 10 3 1 5 7 
(N = 35) 

 
In tien VvE’s is sprake van ondersplitsing. De questionnaire is dan steeds voor 
de onder-VvE beantwoord, maar de verhouding met de hoofd-VvE is vanzelf-
sprekend wel in het interview naar voren gekomen. In één VvE is sprake van 
een bijzondere structuur. Daar bestaan in de wijk een aantal vergelijkbare com-
plexen waarvan de vergaderingen van eigenaars worden gecombineerd.47 

De bewonerskenmerken lopen te sterk uiteen om categorieën aan te bren-
gen. Niettemin betreft een specifiek kenmerk van de appartementseigenaar het 
opleidingsniveau. Veel appartementseigenaars hebben ten minste een HBO-ni-
veau. 
 

Tabel 6.2.  Opleidingsniveau 
Middelbaar onderwijs VMBO HBO WO 
12 7 42 39 
(N = 100) 

 
Een appartementseigenaar kan meedere functies in de VvE bezitten. Het ligt 
voor de hand dat de functie van de geïnterviewde appartementseigenaar het 
beeld over het functioneren van de VvE kleurt.  
 

Tabel 6.3.  Functie in de VvE 
Lid Actief  Bestuur RvC Voorzitter Anders 
42 31 53 5 28 7 
(N = 166)  
Actief = actief bezoeker van de vergadering / voorzitter = voorzitter van de vergadering 

 
Ruim drie kwart van de appartementseigenaars zijn betrokken tot zeer betrokken 
bij het complex. Zij vinden zaken waarvoor de VvE de verantwoordelijkheid 
heeft belangrijk tot zeer belangrijk. Er is maar één geïnterviewde appartements-
eigenaar die dit totaal niet vindt. De rest is neutraal. Waardoor betrokkenheid 
precies veroorzaakt wordt is moeilijk vast te stellen. Er blijkt geen significant 
verband te zijn tussen de betrokkenheid en de woonduur of de omvang van de 
VvE.48 De functie van veel geïnterviewde appartementseigenaars als bestuurslid 
van de VvE heeft er waarschijnlijk wel aan bijgedragen dat de betrokkenheid 
hoog uitvalt. 
 
 
                                                        
47 Voor de analyse in SPSS is deze VvE gecodeerd als ondergesplitst. 
48 Omvang VvE: Pearsons r = 0.12, p = 0.27, N = 91. Bestaansduur: Spearmans rs = 0.02, 

p = 0.84. 
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Grafiek 6.3.  Betrokkenheid appartementseigenaar 

 
 
6.5.1. Transparantie 
 
Er zijn verschillende vragen in de questionnaire opgenomen die betrekking 
hebben op de transparantie. Een eerste indicatie geeft het antwoord op vraag 19: 
Bent u op de hoogte van uw rechten en verplichtingen? De beantwoording van 
die vraag laat zien dat maar twee appartementseigenaars slecht op de hoogte 
zijn. Vraag 26 ziet vervolgens op de begrijpelijkheid van de regelingen.  
 

Tabel 6.4.  Kennis rechten en verplichtingen 
Zeer goed Goed Voldoende  Zeer slecht 
22 42 32 2 
(N = 99, missing = 1) 

 
Tabel 6.5.  Begrijpelijkheid geldende regelingen 
Zeer goed Goed Voldoende Slecht 
14 52 27 5 
(N = 98, missing = 2) 

 
Appartementseigenaars beoordelen hun eigen kennis over de regelingen behoor-
lijk positief. De begrijpelijkheid is iets minder, maar nog steeds blijkt voor ten 
minste drie kwart van de appartementseigenaars de rechtspositie transparant. Dit 
is veel meer dan het beeld dat naar voren kwam uit de gehouden interviews in 
het vooronderzoek. Veel geïnterviewde appartementseigenaars hebben echter 
aangegeven dat de andere leden in de VvE minder goed van de regelingen op de 
hoogte zijn. Eén appartementseigenaar gaf aan dat de allochtone bewoners van 
het appartementencomplex vanzelfsprekend een taalbarrière ervaren.  
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Daarnaast hebben veel appartementseigenaars erop gewezen dat door de juridi-
sche terminologie het splitsingsreglement geen eenvoudig te begrijpen regelin-
gen bevat. In die zin vormen de geïnterviewde appartementseigenaars een bij-
zondere groep, die zich meer dan gemiddeld in de juridische materie hebben 
verdiept. Dat is niet verwonderlijk als wordt bedacht dat meer dan de helft van 
de geïnterviewde appartementseigenaars deel uitmaakt van het bestuur van de 
VvE. De transparantie valt tot slot hoog uit, omdat de appartementseigenaars 
soms zelf niet wisten of niet toegaven dat ze iets niet wisten of niet begrepen. In 
het vooronderzoek was er meer tijd om ter controle hiervan extra vragen te stel-
len.  

Naast de kennis en begrijpelijkheid van de regelingen, vormt de kenbaar-
heid van door de VvE genomen besluiten een belangrijk aspect van de transpa-
rantie. Slechts één appartementseigenaar geeft aan dat nieuwe besluiten niet 
kenbaar worden gemaakt. Deze appartementseigenaar is daarentegen zeer goed 
op de hoogte van de geldende regelingen en vindt de regelingen ook begrijpe-
lijk. De beperkte rol van de VvE in combinatie met een goede onderlinge ver-
houding tussen beide eigenaren zorgt ervoor dat het volgens de geïnterviewde 
eigenaar niet nodig is om de besluiten expliciet kenbaar te maken.  

Bijna drie kwart van de VvE’s geeft aan dat de besluiten tijdens de vergade-
ring mondeling kenbaar worden gemaakt. Vrijwel altijd zijn deze dan ook terug 
te vinden in de notulen. In 38 procent van de VvE’s wordt gebruik gemaakt van 
een (nieuws)brief waarin de besluiten zijn opgenomen. Het gebruik van een in-
ternetsite is niet zo populair, maar is wel groter dan het gebruik van een medede-
lingenbord.  

Kenbaarheid alleen is niet genoeg voor een transparante rechtspositie. De 
besluiten moeten ook volgens afspraak worden uitgevoerd. Ongeveer de helft 
van de appartementseigenaars zegt dat de afspraken zoals opgenomen in de no-
tulen geheel worden nagekomen. Een kwart zegt grotendeels en zeven gedeelte-
lijk. Geen enkele eigenaar geeft aan dat de afspraken zoals opgenomen in de no-
tulen in het geheel niet worden nagekomen.  

Door koppeling van verschillende vragen aan elkaar ontstaat er een meer 
compleet beeld van de transparantie. De combinatie van vragen over de kenbaar-
heid van de besluiten en het nakomen van de besluiten leverde echter geen ho-
mogeen resultaat op.49 Door ook de kennis van de regelingen, de begrijpelijk-
heid van de regelingen en enkele controlevragen te betrekken, ontstaat een meer 
homogeen resultaat. De controlevragen hebben betrekking op de kennis van de 
                                                        
49 Score: vraag 21 (hoe worden nieuwe besluiten kenbaar gemaakt): niet = -2, mondeling 

tijdens de vergadering = 0, via de notulen van de vergadering = 1, via een brief aan be-
woners = 2, via een brief aan bewoners en toekomstige bewoners = 3, anders = 2, weet 
niet = -1; vraag 43 (worden de gebeurtenissen tijdens de vergadering genotuleerd): ja = 
3, nee = -3, weet niet = 0; vraag 44 (wat is de waarde van de notulen): de afspraken in de 
notulen worden niet nagekomen = -3, de afspraken worden gedeeltelijk nagekomen = 0, 
de afspraken worden grotendeels nagekomen = 2, de afspraken worden geheel nage-
komen = 3. Schalen: 12-9 = zeer transparant, 8-6 = transparant, 5- -4 = niet transparant. 
Cronbachs alpha = 0.13. 
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appartementseigenaar over enkele specifieke aspecten ten aanzien van de wette-
lijke structuur van de VvE. In tabel 6.6. is deze transparantie terug te vinden.50 
 

Tabel 6.6.  Transparantie 
Zeer goed Goed Voldoende Slecht 
1 36 45 2 
(N = 84, missing = 16) 

 
Verondersteld wordt dat de transparantie slechter is in VvE’s die zijn onderge-
splitst. Het aantal ondersplitsingen was echter te klein om een statistische analy-
se uit te voeren. Uit kruistabel 6.1. valt voorzichtig af te leiden dat de transpa-
rantie juist beter is in VvE’s die zijn ondergesplitst. Niettemin kan dit verschil 
op toeval berusten. Andere oorzaken van een transparante structuur zijn niet ont-
dekt. Er blijkt geen significant verband te zijn tussen de transparantie en het op-
leidingsniveau51 of de betrokkenheid52 van de appartementseigenaar. 
 

Kruistabel 6.1.  Ondersplitsing en transparantie  
 Wel ondersplitsing Geen ondersplitsing 
Slecht 0 0% 2 3% 
Voldoende 4 36% 41 56% 
Goed 6 55% 30 41% 
Zeer goed 1 9% 0 0% 
(N = 74, missing = 16) 

                                                        
50 Score: vraag 19 (bent u op de hoogte van uw rechten en verplichtingen als apparte-

mentseigenaar): zeer goed = 2, goed = 1, voldoende = 0, slecht = -1, zeer slecht = -2; 
vraag 21 (hoe worden nieuwe besluiten kenbaar gemaakt): niet = -3, mondeling tijdens 
de vergadering = 0, via de notulen van de vergadering/persoonlijk = 1, via een brief/via 
een nieuwsbrief = 2, via internet/mededelingenbord/brief aan toekomstige bewoners = 3; 
vraag 23 (is de VvE verantwoordelijk voor het onderhoud van de kozijnen): ja, want dat 
zijn gemeenschappelijke zaken = 2, ja, want zo staat dat in het reglement = 1, ja, want 
zo heeft de VvE dat geregeld = 0, gedeeltelijk, want dat zijn gedeeltelijk gemeenschap-
pelijke zaken = 2, gedeeltelijk, want zo staat dat in het reglement = 1, gedeeltelijk, want 
zo heeft de VvE dat geregeld = 0, nee, want dat zijn privé-zaken = -2, nee, want zo staat 
dat in het reglement = 0, nee, want zo heeft de VvE dat geregeld = 0, weet niet = -1; 
vraag 24 (hebt u toestemming van de VvE nodig voor de aanleg van centrale verwar-
ming [of een andere verbouwing] in uw appartement): ja = 1, nee = 1, weet niet = -1; 
vraag 25 (mag uw buurman een schotelantenne bevestigen aan zijn appartement): ja = 1, 
ja, mits toestemming van de VvE = 1, nee = 1, weet niet = -1; vraag 26 (vindt u de gel-
dende regelingen in uw appartementencomplex begrijpelijk): zeer goed = 2, goed = 1, 
voldoende = 0, slecht = -1, zeer slecht = -2; vraag 43 (worden de gebeurtenissen tijdens 
de vergadering genotuleerd): ja = 0, nee = -1, weet niet = -1; vraag 44 (wat is de waarde 
van de notulen): de afspraken in de notulen worden niet nagekomen = -3, de afspraken 
worden gedeeltelijk nagekomen = 0, de afspraken worden grotendeels nagekomen = 2, 
de afspraken worden geheel nagekomen = 3. Schalen: 19 = zeer goed, 18-10 = goed, 9-1 
= voldoende, 0- -8 = slecht, -9 = zeer slecht. Cronbachs alpha = 0.54.  

51 Spearmans rs = -0.10, p = 0.18. 
52 Spearmans rs = 0.15, p = 0.09. 
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Na analyse van de afzonderlijke vragen verband houdend met de transparantie 
blijkt dat één vraag van bijzonder belang is. Dit is vraag 20: welke regelingen 
gelden er in het appartementencomplex? Wanneer een appartementseigenaar de-
ze vraag niet kon beantwoorden bleek dat zijn rechtspositie in het geheel niet 
transparant was. Vrijwel alle geïnterviewde appartementseigenaars waren er 
echter van op de hoogte dat er een splitsingsreglement en indien van toepassing 
een huishoudelijk reglement geldt binnen het appartementencomplex. Boven-
dien wisten opvallend veel appartementseigenaars welk model-reglement van 
toepassing is verklaard.  

Vijf appartementseigenaars gaven aan niet te weten welke regelingen er 
gelden. Deze appartementseigenaars vinden het niet nodig hiervan op de hoogte 
te raken. De reden verschilt al naar gelang de omvang van de VvE. Er zijn drie 
appartementseigenaars lid van een kleine VvE. De appartementseigenaars rege-
len in die VvE’s de gemeenschappelijke zaken informeel. Kennis van de wette-
lijke regelingen is hierbij volgens hen niet nodig. Daarnaast zijn er twee apparte-
mentseigenaars lid van een grotere VvE. De VvE functioneert goed. Wegens het 
vertrouwen dat deze appartementseigenaars in de VvE hebben, vinden zij het 
persoonlijk niet nodig kennis van de wettelijke regeling te verwerven. 

Veel appartementseigenaars geven aan dat ze transparantie belangrijk vin-
den in de VvE. Hiermee wordt dan bedoeld dat het bestuur in zijn handelen 
transparant moet zijn naar de appartementseigenaars. Als het bestuur geen ver-
antwoording van zijn handelen aflegt in de vergadering van eigenaars ontstaan 
er vaak problemen. Mede om die reden is transparantie niet alleen een onderdeel 
van het functioneren, maar ook een doel op zich.  

Tot slot blijkt er een tussen zwakke en matig sterke positieve samenhang te 
bestaan tussen de transparantie en het formeel functioneren. Een transparante 
structuur draagt bij aan het formeel functioneren van de VvE. De hypothese dat 
meer transparante VvE’s actiever zijn, wordt dan ook bevestigd.53 Anderzijds 
hebben verschillende appartementseigenaars opgemerkt dat zij de regelingen pas 
gaan raadplegen als de VvE actief is. Het formeel functioneren draagt blijkbaar 
ook bij aan een transparante structuur. 
 
Al met al is het beeld van de transparantie behoorlijk positief. Verbetering is met 
name mogelijk door de akte van splitsing, inclusief het splitsingsreglement, 
meer begrijpelijk te maken. De akte van splitsing vormt namelijk de belangrijk-
ste informatiebron. Als een appartementseigenaar na raadpleging van de akte 
van splitsing iets over het appartementencomplex niet weet, raadpleegt hij 
meestal een belangenorganisatie. Verder zijn het bestuur en de beheerder be-
langrijke aanspreekpunten. Tot slot heeft een behoorlijk aantal appartements-
eigenaars aangegeven dat de beantwoording van de questionnaire de transparan-
tie in de VvE heeft verbeterd. 
 

                                                        
53 Spearmans rs = 0.31, p = 0.002.  
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6.5.2. Besluitvorming 
 
Vergadering 
Besluitvorming vindt formeel en informeel plaats. Uit de wet vloeit voort dat 
VvE’s verplicht zijn besluiten te nemen in overeenstemming met de wettelijke 
of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen. Dergelij-
ke besluitvorming vindt formeel plaats. Vijfentachtig VvE’s vergaderen structu-
reel minimaal één keer per jaar formeel, terwijl negen VvE’s alleen informeel 
overleg heeft. In twaalf VvE’s vergaderen de eigenaren ad hoc. Naar aanleiding 
van een bepaalde gebeurtenis wordt daar formeel vergaderd. In vier VvE’s ver-
gaderen de eigenaren nooit. Hoe groter de VvE, hoe meer er wordt vergaderd.54 
De betrokkenheid van de geïnterviewde appartementseigenaar bij het complex 
hangt niet significant samen met het aantal vergaderingen.55 
 

Tabel 6.7.  Soort bijeenkomst 
Nooit Informeel Ad hoc Ad hoc  

en  
informeel 

1x  
per jaar 

1x per 
jaar en  
ad hoc 

Meer dan 
1x  
per jaar 

4 2 2 7 45 3 37 
(N = 100) 

 
Er bestaat geen significante samenhang tussen het aantal vergaderingen en de te-
vredenheid.56 Er geldt wel hoe meer er formeel wordt vergaderd, hoe doelmati-
ger de VvE.57 Het regelmatig houden van formele vergaderingen heeft dus wel 
degelijk nut. Het feit dat er alleen in een formele vergadering formele besluit-
vorming kan plaatsvinden zou een verklaring kunnen zijn. In ieder geval is het 
behartigen van de gemeenschappelijke belangen beter mogelijk in een duurzame 
organisatie. Toch is er geen significant verband ontdekt tussen het aantal verga-
deringen en het materieel functioneren.58 Het uitvoeren van groot onderhoud is 
niet alleen mogelijk in een duurzame organisatie.  

Op een formele vergadering is gemiddeld zestig procent van de apparte-
mentseigenaars aanwezig. Hierbij geldt hoe groter de VvE hoe meer eigenaren 
op de vergadering aanwezig zijn.59 Het effect van het aantal aanwezige eigena-
ren op een vergadering was moeilijk te meten, omdat de aanwezigheid op de 
vergadering niet per VvE in statistische toetsen kon worden betrokken.  

Alle geïnterviewde appartementseigenaars zijn op de hoogte van het aantal 
stemmen dat zij kunnen uitbrengen in de vergadering. In meer dan de helft van 
de vergaderingen heeft iedere eigenaar één stem. In bijna een kwart van de 

                                                        
54 Spearmans rs = 0.26, p = 0.006. 
55 Pearsons r = 0.07, p = 0.47, N = 90; Spearmans rs = 0.07, p = 0.52. 
56 Pearsons r = 0.13, p = 0.24, N = 85.  
57 Pearsons r = 0.36, p < 0.001, N = 93. 
58 Spearmans rs = -0.09, p = 0.36. 
59 Pearsons r = 0.75, p < 0.001, N = 99. 
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VvE’s is de stemverhouding gelijk aan de aandelenverhouding. In beide geval-
len bestaat voor de appartementseigenaars een reële mogelijkheid voor hun be-
langen in de VvE op te komen. In vijf procent van de VvE’s is dat minder het 
geval. Daar heeft iedere eigenaar één stem, maar is er een eigenaar met meer dan 
de helft van de stemmen.  

Huurders spelen nauwelijks een rol op de vergadering. In overeenstemming 
met de wet hebben huurders in geen enkele VvE stemrecht, tenzij hen door een 
appartementseigenaar een volmacht om het stemrecht uit te oefenen in de verga-
dering is verleend. 

In de vergadering kunnen verschillende besluitvormingsprocedures gelden. 
De gewone gang van zaken is dat besluiten worden genomen met een meerder-
heid van stemmen. Slechts 63 procent van de appartementseigenaars geeft aan 
dat er besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van stemmen. 
Dit komt doordat in VvE’s met minder dan vijf leden de meerderheid automa-
tisch neer komt op een zwaardere besluitvormingsprocedure. In bijvoorbeeld een 
VvE met drie leden worden besluiten ten minste met een twee derde meerder-
heid van stemmen genomen. Daarnaast gelden in veel VvE’s zwaardere besluit-
vormingsprocedures voor bepaalde bijzondere besluiten.  

Tijdens de interviews bestond de indruk dat er niet altijd volgens de juiste 
besluitvormingsprocedure in de vergadering wordt gestemd. Vijf eigenaren ga-
ven expliciet aan niet te weten hoeveel eigenaren moeten instemmen om een be-
sluit te nemen tijdens de vergadering. Besluiten genomen in strijd met de be-
sluitvormingsprocedure zijn nietig of vernietigbaar, maar zo lang appartements-
eigenaars hier geen beroep op doen zal het besluit gewoon worden uitgevoerd. 
Dit brengt rechtsonzekerheid mee.  
 
Overeenstemming 
Bijna de helft geeft aan altijd de benodigde overeenstemming te bereiken in de 
vergadering om een besluit te nemen. Hiermee wordt bedoeld dat er wordt inge-
stemd met een voorstel. De invloed van een grootaandeelhouder, meestal een 
woningcorporatie, met meerdere of zelfs meer dan de helft van de stemmen is 
niet groot. Meestal stemt de woningcorporatie mee met de meerderheid van de 
overige aanwezige particuliere eigenaren in de vergadering. Het behalen van 
overeenstemming is van belang om tot de uitvoering van groot onderhoud over 
te kunnen gaan. Hoe meer overeenstemming wordt bereikt op de vergadering, 
hoe beter de VvE materieel functioneert. Deze samenhang is echter zwak.60 Er 
blijkt geen significante samenhang te bestaan tussen de doelmatigheid van de 
VvE en de overeenstemming.61 

In slechts vier procent van de VvE’s wordt de benodigde overeenstemming 
tussen de eigenaren tijdens de vergadering om een besluit te nemen soms of zel-
den bereikt. Dit is juist niet het geval in de kleine of middelgrote VvE’s, omdat 

                                                        
60 Spearmans rs = 0.30, p = 0.003. 
61 Spearmans rs = 0.09, p = 0.42. 
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er een negatief matig sterke samenhang tussen de omvang van de VvE en de 
overeenstemming bestaat. Er geldt hoe groter de VvE, hoe minder overeenstem-
ming.62 De redenen waarom de overeenstemming niet wordt bereikt lopen uit-
een. Het enkel opkomen voor het eigen belang is een belangrijke oorzaak. Daar-
mee hangt samen dat veel eigenaren zich niet betrokken voelen bij de VvE en 
niet op de vergadering komen waardoor geen quorum aanwezig is om besluiten 
te kunnen nemen. Een aantal keren komt naar voren dat geen overeenstemming 
wordt bereikt, omdat de eigenaren tijdens de vergadering over onvoldoende in-
formatie beschikken om tot besluitvorming over te gaan.  

Als de benodigde overeenstemming niet wordt bereikt, wordt het voorstel 
vaak afgewezen. Meestal komt het voorstel in een volgende vergadering op-
nieuw aan de orde. Door het verschaffen van extra informatie wordt dan soms 
wel met het voorstel ingestemd. In vijftien procent van de gevallen waarin de 
benodigde overeenstemming niet wordt bereikt roept de VvE direct een tweede 
vergadering uit waarin geen quorum aanwezig hoeft te zijn. Dat is vaak een goe-
de oplossing. Opvallend is dat in acht procent van de VvE’s de eigenaren er tij-
dens de vergadering alsnog uit proberen te komen. Soms door een compromis te 
sluiten, maar in zes procent van de VvE’s door in strijd met de formele besluit-
vormingsprocedure de meeste stemmen te laten gelden. Een andere mogelijk-
heid is om extern advies in te winnen. In vijf procent van de VvE’s geeft de ap-
partementseigenaar aan dat te zullen doen als de benodigde overeenstemming 
om een besluit te nemen niet wordt bereikt. 

Aan het onderzoek lag de vooronderstelling ten grondslag dat met name in 
appartementencomplexen met multifunctioneel gebruik door tegenstrijdige be-
langen besluitvorming moeizaam tot stand komt. In VvE’s met multifunctioneel 
gebruik bestaan er inderdaad tegenstrijdige belangen tussen eigenaren van ap-
partementen met bestemming wonen en eigenaren van appartementen met een 
andere bestemming. Voornamelijk als alle appartementen met een afwijkend ge-
bruik worden verhuurd door een particuliere belegger zijn er vervolgens proble-
men in de besluitvorming. Een particulier belegger heeft vaak alleen een inves-
teringsbelang, terwijl de andere eigenaar-bewoners ook besluiten willen nemen 
die de leefbaarheid ten goede komen. In een aantal VvE’s regelen de eigenaren 
van de appartementen met een afwijkend gebruik daarom in strijd met de akte 
van splitsing hun zaken zelf. Ondersplitsing biedt daarvoor een passende struc-
tuur. In vijf van de 23 appartementencomplexen met multifunctioneel gebruik is 
voor ondersplitsing gekozen. Niettemin leidt de bevoegdheidsafbakening en de 
stemverhouding tussen de hoofd- en onder-VvE dan soms tot problemen. Bo-
vendien wordt de overlast veroorzaakt door het gebruik anders dan bewoning 
door ondersplitsing niet opgelost.  
 
 
 

                                                        
62 Spearmans rs = -0.42, p < 0.001. 
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Intermezzo multifunctioneel gebruik 
Een VvE in Den Haag bestaat uit ongeveer honderd woonappartementen en één 
winkel, een Albert Heijn. De Albert Heijn heeft meerdere stemrechten in de ver-
gadering, maar verschijnt nooit ter vergadering. De geïnterviewde apparte-
mentseigenaar geeft aan dat de Albert Heijn zich geen bewoner voelt en niet be-
trokken is. Niettemin heeft de Albert Heijn voor een verbouwing wel toestem-
ming gevraagd en gekregen van de VvE. De verbouwing zorgde voor veel over-
last. Daarnaast veroorzaakt de Albert Heijn overlast door de bevoorrading en 
de rondslingerende winkelwagentjes. Gelukkig treedt de beheerder van het ap-
partementencomplex hier heel daadkrachtig tegen op.  
 
Wijziging akte van splitsing 
De meeste eigenaren zijn er van op de hoogte dat in bepaalde gevallen de akte 
van splitsing moet worden gewijzigd en dat daar ten minste vier vijfde meerder-
heid van de stemmen voor nodig is. Een wijziging van het splitsingsreglement of 
een wijziging van de aandelenverhouding wordt als voorbeeld vaak genoemd. 
De appartementseigenaars zijn er minder goed van op de hoogte dat voor een 
wijziging van de begrenzing van de privé-gedeelten de akte van splitsing althans 
de splitsingstekening, moet worden gewijzigd. Zo werd een aantal keren tijdens 
de interviews vragen gesteld of de akte van splitsing moest worden gewijzigd 
om een privé-dakterras aan te leggen op een gemeenschappelijk dak.  

Daarnaast worden in een kwart van de VvE’s regelmatig besluiten genomen 
in strijd met de splitsingsakte. Deze besluiten zijn nietig. Ter oplossing zou de 
akte van splitsing gewijzigd moeten worden. In 82 procent van de VvE’s is de 
akte van splitsing nog nooit gewijzigd. Een signaal dat het wijzigen van de akte 
van splitsing praktisch niet eenvoudig is door hoge kosten en de benodigde vier 
vijfde meerderheid. Tien appartementseigenaars hebben dit expliciet benadrukt.  
 
Intermezzo kozijnen in akte van splitsing I 
Het splitsingsreglement van een VvE in Den Haag bevat de bepaling dat de VvE 
verantwoordelijk is voor het onderhoud van de kozijnen. Jarenlang is in strijd 
met de splitsingsakte een besluit in de vergadering genomen het onderhoud van 
de kozijnen voor rekening van elke appartementseigenaar individueel te laten 
komen. Inmiddels wil een deel van de zeventien eigenaren de akte van splitsing 
gaan wijzigen. Een mooi moment om ook de bijdrage te wijzigen en het split-
singsreglement aan te passen aan het model-reglement 2006. Maar de eigena-
ren komen er niet uit. ‘We krijgen nooit een vier vijfde meerderheid bij elkaar 
om de akte van splitsing te wijzigen’. 
 
Besluitvorming vindt meestal minstens één keer per jaar plaats in een formele 
vergadering. Een dergelijke duurzame organisatie draagt bij aan de doelmatig-
heid van de VvE. Op de vergadering zijn gemiddeld iets meer dan de helft van 
de eigenaren aanwezig. Tegenstrijdige belangen zijn in de vergadering niet een 
groot probleem. Hierbij geldt hoe groter de VvE, hoe minder overeenstemming 
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tussen de eigenaren wordt bereikt. Wijziging van de akte van splitsing is wel 
problematisch. 
 
6.5.3. Handhaving 
 
Bijna een derde van de VvE’s is in een rechterlijke procedure verwikkeld of is in 
het verleden in een rechterlijke procedure verwikkeld geweest. Het gaat in onge-
veer de helft van de rechterlijke procedures om een geschil met een externe par-
tij. Het geschil heeft dan meestal betrekking op het onderhoud van een gemeen-
schappelijk gedeelte van het appartementencomplex. De overige procedures spe-
len zich intern tussen de VvE en een lid van de VvE af en gaan over zeer uiteen-
lopende onderwerpen.  
 

Tabel 6.8.  Rechterlijke procedure 
Ja Nee Weet niet 
29 69 2 
(N = 100) 

 
Twee procedures betroffen de plaatsing van een antenne. Ook gingen er twee 
procedures over de interne organisatie van de VvE. In de eerste zaak stond de 
decharge van het bestuur ter discussie. De geïnterviewde appartementseigenaar 
had een verzoek gedaan het decharge-besluit te vernietigen, omdat er te weinig 
openheid van zaken was gegeven. In de tweede zaak betwistte de appartements-
eigenaar dat zij zelf ontslag had genomen. Zij wilde graag haar plek in het be-
stuur behouden.  

Opvallend is dat er drie rechterlijke procedures zijn gevoerd om een appar-
tementseigenaar het gebruik te ontzeggen. Dit is in vergelijking met het totaal 
aantal gepubliceerde uitspraken om een appartementseigenaar of een gebruiker 
van een appartement het gebruik te ontzeggen veel. Ernstige overlast was in alle 
gevallen de reden om het gebruik te ontzeggen. De overlast werd veroorzaakt 
door respectievelijk illegale verhuur, een psychiatrische patiënt en het gebruik 
van het appartement als een soort kroeg.  

Meer dan eens hebben de geïnterviewde appartementseigenaars commen-
taar gegeven op de mate van rechtvaardigheid van de uitkomst van de rechterlij-
ke procedure.  
 
Intermezzo deskundigheid rechter 
Een keer heeft een VvE een procedure gevoerd tegen een appartementseigenaar, 
omdat de eigenaar een gedeelte van het dak in strijd met de akte van splitsing 
gebruikte als privé-dakterras. In deze procedure kreeg de VvE geen gelijk, om-
dat de situatie al zo lang bestond. De VvE had eerder moeten reageren en moest 
de bestaande situatie nu maar accepteren aldus de rechter. ‘Het is een oen van 
een rechter’ volgens de geïnterviewde appartementseigenaar.  

In een andere procedure had het bestuur toestemming verleend een harde 
vloerbedekking aan te leggen. De rechter heeft dit besluit op verzoek van de 
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overlast ondervindende appartementseigenaar niet vernietigd. De wil van de 
VvE moest gevolgd worden volgens de rechter. De gedupeerde appartementsei-
genaar had het gevoel dat een afwijkende mening nauwelijks een kans krijgt en 
dat de rechter altijd de wil van de meerderheid volgt. 
 
Lang niet in alle gevallen waarin andere bewoners van het appartementencom-
plex regelingen uit het splitsingsreglement niet naleven, stapt een appartements-
eigenaar naar de rechter. De meest voorkomende gang van zaken is dat de bewo-
ner eerst informeel wordt aangesproken op zijn gedrag, dan komt zijn gedrag 
aan de orde in de eerstvolgende vergadering. Als dat niet helpt wordt juridisch 
advies ingewonnen. Tussentijds wordt het gedrag soms besproken met een be-
stuurslid van de VvE. Vijf procent van de appartementseigenaars is van plan uit-
eindelijk naar de rechter te stappen, terwijl twee procent eerst tot alternatieve ge-
schilbeslechting over zal gaan.  

Overigens geeft zeven procent van de appartementseigenaars aan dat hij 
niets doet als een andere bewoner het splitsingsreglement niet naleeft. Veertig 
procent van de appartementseigenaars geeft aan in derde instantie geen actie 
meer te ondernemen. Deels kan deze passieve houding verklaard worden door-
dat de bewoner de regeling inmiddels naleeft. Een andere reden zou kunnen zijn 
dat men geen ruzie met de buren wenst. 

Als de VvE een regel uit het splitsingsreglement niet naleeft dan onder-
neemt 21 procent van de appartementseigenaars niets. Een groot gedeelte geeft 
daarbij als reden dat ze zelf al dan niet als bestuurder verantwoordelijk zijn voor 
het handelen van de VvE. Als een appartementseigenaar wel actie onderneemt, 
zal hij de niet-naleving meestal aan de orde brengen op de eerstvolgende verga-
dering. Ook wordt de kwestie vaak informeel besproken met een bestuurslid van 
de VvE. Iets minder vaak wordt de kwestie besproken met een beheerder. In vier 
procent van de gevallen stapt de appartementseigenaar uiteindelijk naar de rech-
ter, terwijl één eigenaar eerst zal proberen het geschil via alternatieve geschilbe-
slechting op te lossen. In derde instantie doet 66 procent van de appartementsei-
genaars niets meer. Opnieuw kan dit komen doordat de VvE inmiddels de rege-
ling naleeft. Een andere verklaring is dat de appartementseigenaar het niet be-
langrijk vindt of de regelingen door de VvE wel of niet worden nageleefd. Vier 
appartementseigenaars hebben expliciet aangegeven dat zij de gang naar de 
rechter hoogdrempelig vinden. Zij pleiten voor een onafhankelijke toezichthou-
der op het functioneren van de VvE. 

Een laatste aspect van de handhaving betreft de rol van huurders in de VvE. 
In veertig procent van de VvE’s bevatten de woongebouwen geen huurders. In 
drie VvE’s mogen de huurders het woord voeren in de vergadering. Voor de rest 
hebben huurders geen rechten in de vergadering en worden zij niet uitgenodigd 
om de vergadering bij te wonen. Huurders moeten in beginsel via de apparte-
mentseigenaars van de besluiten in de vergadering op de hoogte worden ge-
bracht. Meerdere malen kwam tijdens de gesprekken expliciet naar voren dat er 
bepaald geen voorkeur is voor huurders in het appartementencomplex. Huurders 
hebben geen eigen verantwoordelijkheid en veroorzaken overlast, aldus de be-
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treffende appartementseigenaars. Het ligt voor de hand dat deze appartements-
eigenaars er geen voorstander van zijn huurders stemrecht in de vergadering van 
eigenaars te verlenen. 
 
In een derde van de VvE’s zijn één of meer appartementseigenaars ter beharti-
ging van hun belangen opgekomen bij de rechter. In die zin hoeft de toegang tot 
de rechter niet als hoogdrempelig te worden beschouwd. Hierbij moet de kantte-
kening worden gemaakt dat het aantal in vergelijking met de hoeveelheid lande-
lijk gevoerde appartementsrechtelijke procedures hoog is. Bovendien gaat het 
vaak niet om de rechtsbescherming van een individuele appartementseigenaar, 
maar van de VvE in haar geheel. Aan een vorm van alternatieve geschilbeslech-
ting is weinig behoefte, maar een aantal appartementseigenaars benadrukt wel 
expliciet dat een toezichthoudend orgaan op het functioneren van de VvE nood-
zakelijk is. Daarnaast bestaat er op de deskundigheid van de rechters de nodige 
kritiek.  
 
6.5.4. Beheer 
 
Formeel functioneren 
Vierenzestig procent van de VvE’s functioneert formeel. Deze VvE’s beschik-
ken over een reservefonds, een gezamenlijke verzekering en een bestuur. Verder 
betalen de appartementseigenaars in deze VvE’s een periodieke financiële bij-
drage en vergaderen zij minimaal één keer per jaar in een formele vergadering. 
Dit laatste is het grootste breekpunt. Het ontbreken van een reservefonds respec-
tievelijk het ontbreken van een bestuur zijn daarna de belangrijkste redenen dat 
een VvE niet formeel functioneert. Zes appartementseigenaars geven aan geen 
periodieke financiële bijdrage te betalen. Dit is zelfs minder dan de zeven VvE’s 
die geen gezamenlijke verzekering hebben. De beschikking over een meerjaren-
onderhoudsplan is niet meegenomen als factor van het formeel functioneren.63 
 

Tabel 6.9.  Formeel functioneren 
Formeel Niet formeel 
64 36 
(N = 100) 

                                                        
63 Er is getracht het formeel functioneren zoveel mogelijk vast te stellen op basis van de-

zelfde definitie als die is gebruikt in de onderzoeken van het Ministerie van VROM. Het 
MOP is niet meegenomen, omdat die vraag de homogeniteit van het resultaat ver naar 
beneden haalde. Dit is niet onoverkomelijk, omdat het MOP geen wettelijke verplichting 
is. Uiteindelijk is de volgende methode gebruikt: score vraag 11 (zijn de appartementsei-
genaars verplicht een financiële bijdrage te betalen): ja (behalve incidenteel) = 1; vraag 
13 (hoeveel geld zit er in het reservefonds): alles (behalve niks) = 1; vraag 15 (hebben 
de appartementseigenaars gezamenlijk een verzekering): ja (zie boven) = 1; vraag 32 (is 
het bestuur op de omschreven wijze vorm gegeven): alles (behalve nee, er is geen be-
stuur) = 1; vraag 36 (hoe vaak vergadert de vergadering van eigenaars): minimaal 1x per 
jaar = 1. Schalen: 0-4 = niet formeel, 5 = formeel. Cronbachs alpha = 0.54.  
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Als de leden verplicht zijn een financiële bijdrage te betalen dan is het meest 
voorkomend een bedrag van € 150,- per maand. Gemiddeld betalen de leden 
€ 162,75 per maand. De verdeling is verder aangegeven in grafiek 6.4. Hierbij 
geldt hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de financiële bijdrage.64 Ook geldt 
hoe nieuwer de huisvesting, hoe hoger de financiële bijdrage.65 Ruim zeventig 
procent is tevreden over de hoogte van de financiële bijdrage. Vier procent vindt 
deze te hoog en achttien procent te laag. De gewenste omvang van de financiële 
bijdrage is moeilijk vast te stellen gezien de grote mate van verscheidenheid in 
de appartementencomplexen.  
 
Grafiek 6.4.  Maandelijkse financiële bijdrage in VvE 

 
 
Elf procent van de VvE’s heeft geen reservefonds. Nog eens elf procent van de 
appartementseigenaars heeft geen idee hoeveel geld er in het reservefonds zit. 
Soms wist een appartementseigenaar niet hoeveel geld er precies in het reserve-
fonds zat, in dat geval is het bedrag gebaseerd op een grove schatting van de 
geïnterviewde appartementseigenaar.  

De inhoud van het reservefonds loopt sterk uiteen en varieert van € 100,- tot 
€ 2.500.000,-. Een reservefonds van € 2.500.000,- lijkt buitensporig hoog. Deze 
VvE bestaat uit 247 appartementsrechten met een gemiddelde waarde van 
€ 180.000,- per appartement. De geïnterviewde appartementseigenaar meent dat 
deze inhoud van het reservefonds op basis van het MOP voor het onderhoud no-
dig zal zijn. Het een na hoogste bedrag in het reservefonds is € 650.000,-.  

De inhoud van het reservefonds wordt door 35 appartementseigenaars als 
goed beoordeeld, terwijl maar één eigenaar het reservefonds onzin vindt. Door-

                                                        
64 Pearsons r = 0.46, p < 0.001, N = 83. 
65 Spearmans rs = 0.35, p = 0.001. 
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dat de bedragen sterk uiteen lopen, is het moeilijk iets te zeggen over de gemid-
delde of wenselijke hoogte van het reservefonds. Er is geen significant verband 
tussen de WOZ-waarde en de inhoud van het reservefonds.66 Er is wel een matig 
sterke samenhang tussen het bouwjaar en de hoogte van het reservefonds.67 Hoe 
nieuwer de huisvesting hoe meer geld er in het reservefonds zit.  
 
Grafiek 6.5.  Oordeel reservefonds appartementseigenaar 

 
 
Als de appartementseigenaars gezamenlijk een verzekering hebben dan is dat op 
één VvE na een opstalverzekering. Daarnaast hebben 68 VvE’s een glasverzeke-
ring en 62 een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Verder hebben 44 
VvE’s een bestuursaansprakelijkheidsverzekering en dertien een rechtsbijstand-
verzekering.  

Het formeel functioneren kan een doel op zich zijn. Uit het onderzoek blijkt 
namelijk dat er tussen een zwakke en matig sterke positieve samenhang is tussen 
de mate waarin VvE’s formeel functioneren en de doelmatigheid.68 Dit betekent 
aan hoe meer factoren van het formeel functioneren de VvE voldoet, hoe doel-
matiger de VvE is. Er blijkt een zwak significant verband te zijn tussen de mate 
waarin VvE’s formeel functioneren en de tevredenheid van de appartementsei-
genaar over de VvE. Appartementseigenaars in formeel functionerende VvE’s 
zijn meer tevreden over het functioneren.69 Eerder kwam naar voren dat meer 
transparante VvE’s vaker formeel functioneren.70 
 
                                                        
66 Pearsons r = -0.02, p = 0.88, N = 88. 
67 Spearmans rs = 0.55, p < 0.001. 
68 Spearmans rs = 0.35, p < 0.001. 
69 Pearsons r = 0.22, p = 0.02, N = 86. 
70 Spearmans rs = 0.31, p = 0.002.  
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Grafiek 6.6.  Verband formeel functioneren en doelmatigheid VvE 

 
 
De kenmerken van formeel functionerende VvE’s lopen uiteen. De regio houdt 
niet significant verband met het formeel functioneren.71 Er blijkt wel een matig 
sterk, positief verband te zijn tussen het formeel functioneren en de omvang van 
de VvE.72 Dit betekent hoe groter de VvE, hoe actiever de VvE. In overeenstem-
ming met ander onderzoek functioneren voornamelijk kleine VvE’s niet for-
meel. Dit volgt ook uit het resultaat dat de drie VvE’s die alleen een verzekering 
gezamenlijk hebben, bestaan uit maximaal drie leden. Er zijn twee kleine VvE’s 
die aan geen enkel aspect van het formeel functioneren voldoen. Dit zijn ‘sla-
pende’ VvE’s.  

Verschillende appartementseigenaars hebben de intentie de VvE binnen 
korte tijd te activeren. Dit betekent dat de VvE ten minste aan één aspect meer in 
het formeel functioneren gaat voldoen. Belangrijkste reden voor de apparte-
mentseigenaars is dat zij met een meer actieve VvE meer zekerheid verwachten 
met betrekking tot de uitvoering van onderhoud. Aanleiding is vaak de verplich-
te inschrijving op grond van de Handelsregisterwet bij de Kamer van Koophan-
del. Een aantal andere appartementseigenaars heeft expliciet aangegeven de ver-
plichte inschrijving onzin te vinden. 

Vijf VvE’s zijn in de afgelopen vijf jaar geactiveerd. In drie VvE’s met drie 
leden was de situatie in het verleden niet stabiel genoeg om tot activering over te 
gaan. Het nut van een goed lopende VvE zien ook zij voornamelijk in het af-
                                                        
71 Cramérs V = 0.13, Chi² = 1.59, df = 3, p = 0.66. 
72 Spearmans rs = 0.49, p < 0.001. 
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dwingen van de uitvoering van onderhoud aan de gemeenschappelijke gedeel-
ten. Eén VvE met twee leden is op grond van de wettelijk verplichte inschrijving 
in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel tot activering overgegaan. 
De andere VvE heeft achttien leden en is met hulp van de gemeente geactiveerd 
om het achterstallig onderhoud weg te werken. 
 
Materieel functioneren  
Het materieel functioneren is het belangrijkste aspect in het functioneren van de 
VvE. De VvE moet de gemeenschappelijke gedeelten van het appartementen-
complex onderhouden. Resultaten uit het onderzoek ondersteunen deze visie. 
Ten eerste blijkt er een matig sterke significante samenhang te zijn tussen de 
mate waarin VvE’s materieel functioneren en de doelmatigheid van de VvE.73 
Hoe beter de VvE materieel functioneert, hoe doelmatiger de VvE. Ten tweede 
is er een tussen matig sterke en sterke positieve samenhang tussen de mate waar-
in VvE’s materieel functioneren en de mate waarin appartementseigenaars tevre-
den zijn over het functioneren van de VvE.74 Dit geeft aan dat het materieel 
functioneren een belangrijke factor is voor de mate van tevredenheid.  

In totaal functioneert 87 procent van de VvE’s materieel. Het materieel 
functioneren is tot stand gekomen door een combinatie van de vragen over de 
onderhoudsachterstand in het appartementencomplex en de tevredenheid over 
het onderhoud.75 In die zin was het te verwachten dat er een sterke samenhang 
met de tevredenheid zou zijn. 
 

Tabel 6.10.  Materieel functioneren 
Materieel Niet materieel 
87 13 
(N = 100) 

 
Net als bij het formeel functioneren is het moeilijk iets te zeggen over de ken-
merken van materieel functionerende VvE’s. Er blijkt geen significante samen-
hang te zijn tussen de regio en het materieel functioneren.76 Tussen de omvang 
van de VvE en het materieel functioneren blijkt ook geen significante samen-
hang te zijn.77 Dit is opvallend, omdat achterstallig onderhoud vaak als een ken-
merk wordt gezien van kleine VvE’s.  

                                                        
73 Spearmans rs = 0.42, p < 0.001. 
74 Spearmans rs = 0.62, p < 0.001. 
75 Score: vraag 16 (heeft het appartementencomplex een onderhoudsachterstand): geen 

achterstand = 2, kleine achterstand = 1, grote achterstand = -2, geen oordeel/weet niet = 
0; vraag 18 (bent u tevreden over het onderhoud van het appartementencomplex): zeer 
tevreden = 2, tevreden = 1, ontevreden = -1, zeer ontevreden = -2. Schaal: -4-0 = niet 
materieel functioneren, 1-4 = materieel functioneren. Cronbachs alpha = 0.70.  

76 Cramérs V = 0.12, Chi² = 1.45, df = 3, p = 0.70. 
77 Pearsons r = -0.06, p = 0.28, N = 99. 
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Na bestudering van de dertien niet materieel functionerende VvE’s blijkt dat 
maar één VvE betrekking heeft op een woongebouw dat gelegen is in een zoge-
naamde krachtwijk. Verder valt op dat de gebouwen van vier niet-materieel 
functionerende VvE’s zijn gelegen in het (winkel)centrum van een grote stad. 
De bewonerskenmerken kunnen vervolgens verklaren dat de complexen voorna-
melijk tijdelijk worden bewoond waardoor investeringen voor onderhoud uitblij-
ven. Er is één appartementseigenaar die nadrukkelijk aangeeft dat het gebrek aan 
solidariteit ertoe heeft geleid dat de VvE materieel slecht functioneert.  

Er kunnen ook factoren van het formeel functioneren van de VvE ten 
grondslag liggen aan het slecht materieel functioneren van de VvE. Opvallend is 
dat het formeel functioneren in zijn geheel niet significant samenhangt met het 
materieel functioneren. Uit kruistabel 6.2. blijkt wel dat niet formeel functione-
rende VvE’s vaker niet materieel functioneren en formeel functionerende VvE 
vaker materieel functioneren. Er is echter een behoorlijke kans dat dit verschil 
op toeval berust.78 
 

Kruistabel 6.2.  Formeel functioneren en materieel functioneren 
 Niet formeel Formeel 
Niet materieel 7 19% 6 9% 
Materieel 29 81% 58 91% 
(N = 100) 

 
In vier VvE’s waar niet of nauwelijks enige vorm van formele activiteit plaats-
vindt, blijkt de VvE materieel goed te functioneren. Deze situaties vertonen veel 
gelijkenissen. Het appartementencomplex is een vooroorlogs woonhuis met 
twee appartementseigenaars. De twee leden van de VvE hebben goed contact 
met elkaar en regelen het onderhoud voor zover noodzakelijk gezamenlijk. In 
drie VvE’s omvat dit niet het onderhoud van de kozijnen. Alle appartements-
eigenaars zien op dit moment het nut van een verplichte wettelijke structuur niet 
in. In een VvE waar twee appartementsrechten toebehoren aan één eigenaar, wil 
de geïnterviewde eigenaar wel tot activering van de VvE overgaan zodra de VvE 
drie leden krijgt. 

Niettemin is er ten minste één aspect in het formeel functioneren positief 
van invloed op het materieel functioneren. Er is namelijk een zwakke positieve 
samenhang tussen de mate waarin VvE’s materieel functioneren en de instand-
houding van het reservefonds.79 De wettelijk verplichte instandhouding van het 
reservefonds draagt dus bij aan het materieel functioneren. Het is vervolgens 
enigszins eigenaardig dat er geen verband blijkt te bestaan tussen het betalen van 
een financiële bijdrage en het materieel functioneren.80 Zoals eerder vermeld be-
staat er ook geen significant verband tussen het aantal en soort bijeenkomsten en 
het materieel functioneren, maar draagt het behalen van overeenstemming wel 
                                                        
78 Cramérs V = 0.22, Chi² = 4.73, df = 4, p = 0.32. 
79 Cramérs V = 0.24, Chi² = 5.97, df = 1, p = 0.02. 
80 Cramérs V = 0.27, Chi² = 0.75, df = 1, p = 0.78. 
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bij aan het materieel functioneren. Er bestaat geen significant verband met het 
hebben van een gezamenlijke verzekering81 of de aanwezigheid van een be-
stuur.82 
 
Achterstallig onderhoud 
Achterstallig onderhoud kan leiden tot verpaupering van wijken en buurten en is 
daarmee een maatschappelijk probleem. Ernstig achterstallig onderhoud is niet 
vaak aan de orde. Slechts acht appartementencomplexen hebben een grote on-
derhoudsachterstand. Zij behoren alle tot de materieel niet functionerende 
VvE’s. Ook hier is het moeilijk enkele kenmerkende eigenschappen van het ap-
partementencomplex te noemen. Zo varieert het aantal appartementsrechten van 
twee tot meer dan vijfhonderd.  

Kenmerkend aan de geïnterviewde eigenaren wonende in de appartemen-
tencomplexen met achterstallig onderhoud is, dat zij zich in grote mate betrok-
ken voelen bij het complex. Twee eigenaren noemen de ernstige onderhoudsach-
terstand dan ook als grootste ergernis in het appartementencomplex. Daarnaast 
hebben al deze appartementseigenaars een behoorlijke kennis van de geldende 
regelingen. 

Na doorvragen geven de meeste appartementseigenaars aan dat de achter-
stand vermoedelijk veroorzaakt is door onwetendheid. Het ontbrak de VvE aan 
bouwkundige kennis. De opstelling van een MOP door een bouwkundig specia-
list biedt hiervoor een eenvoudige oplossing. Deze oplossing is echter niet hei-
lig. Een slechte beheerder wordt namelijk door vier appartementseigenaars ge-
noemd als oorzaak van de onderhoudsachterstand. Een nieuwe beheerder kan 
dan een oplossing bieden, daar is in drie VvE’s recent voor gekozen.  

Vier VvE’s beschikken sinds kort over een MOP en zijn begonnen met het 
wegwerken van het onderhoud. In drie VvE’s wordt conform het MOP een fi-
nanciële bijdrage betaald en geld gespaard in het reservefonds. De verwachting 
is daar dan ook dat het achterstallig onderhoud door de VvE in de toekomst 
wordt weggewerkt. In één VvE bestaan hier twijfels over, omdat op dit moment 
de financiële bijdrage nog te laag is. Het zal van de vergadering afhangen of de 
bijdrage naar het gewenste niveau kan worden gebracht. Mogelijk gaat dit luk-
ken, omdat het in het verleden niet moeilijk bleek de eigenaren te overtuigen van 
het nemen van besluiten ter bevordering van groot onderhoud. De WOZ-waarde 
van de appartementen is echter laag wat erop kan duiden dat de financiële ruim-
te van de appartementseigenaars beperkt is. Of er voldoende geld bij elkaar 
komt is daarom de vraag. 

Er blijven vier VvE’s over waar de situatie zorgelijk is. In de eerste VvE is 
sprake van een bekend fenomeen. De VvE voert het beheer over een oud pand 
dat is gesplitst in twee appartementsrechten waarvan de bovenste wordt ver-
huurd aan studenten. De geïnterviewde eigenaar van de benedenwoning wil het 

                                                        
81 Cramérs V = 0.13, Chi² = 1.61, df = 1, p = 0.20. 
82 Cramérs V = 0.03, Chi² = 0.10, df = 1, p = 0.76. 
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pand graag opknappen, maar de andere eigenaar/verhuurder wil geen euro te 
veel betalen. De stemmen staken voortdurend en er worden geen besluiten geno-
men. Er is geen reservefonds. Er is geen bestuur en er wordt niet vergaderd. In 
de jaren negentig heeft de gemeente nog veel geïnvesteerd onder voorwaarde dat 
de VvE actief werd. Er is toen een MOP opgesteld, maar daar is nooit uitvoering 
aan gegeven. Er is onder druk van de gemeente ook een gezamenlijke opstalver-
zekering afgesloten. Naast het bedrag voor de opstalverzekering wordt er geen 
financiële bijdrage betaald, daarom is er geen geld om gezamenlijk onderhoud 
uit te voeren. De geïnterviewde appartementseigenaar heeft overwogen de uit-
voering van groot onderhoud via de rechter af te dwingen, maar heeft er uitein-
delijk voor gekozen het appartement inclusief twee lekkages te verkopen.  

In de tweede VvE wordt er ook geen geld gespaard in een reservefonds. Het 
vooroorlogse appartementencomplex bestaat uit twaalf appartementsrechten en 
heeft een grote achterstand aan de balkons. Dit is in een groter deel van de wijk 
het geval, daarom biedt de gemeente aan een MOP op te stellen. Op basis daar-
van zal de financiële bijdrage flink moeten stijgen. Het is de vraag of dit zal luk-
ken, omdat in de laatste vergadering de meerderheid tegen een verhoging van de 
financiële bijdrage heeft gestemd.  

De derde VvE functioneert formeel volledig. Er bevindt zich alleen weinig 
geld in het reservefonds. De VvE voert het beheer over een vooroorlogs apparte-
mentencomplex bestaande uit zeventien appartementsrechten. De onderhouds-
achterstand is deels tot stand gekomen doordat een aantal eigenaren niet tot 
nauwelijks bereid is te investeren. Dit leidt tot moeizame besluitvorming rond 
het onderhoud. Er is tot nu toe nog niet tot onderhoud van de gevels overgegaan, 
terwijl dit hard nodig is. In het verleden is hier een foutief bouwkundig rapport 
over opgesteld. Daarnaast is er achterstallig onderhoud aan de kozijnen. Dit 
wordt niet gezamenlijk aangepakt, omdat in strijd met de akte van splitsing de 
kozijnen als privé-zaken worden beschouwd. Tot slot is op dit moment het be-
heer uitbesteed aan een slechte beheerder. Die heeft regelmatig voor een goed-
kope, maar slechte uitvoering van het onderhoud gekozen. De geïnterviewde ap-
partementseigenaar denkt dat er snel een nieuwe beheerder komt, maar vreest 
dat verdere besluitvorming rond het onderhoud moeizaam tot stand zal komen.  

De laatste VvE is een bijzonder geval. De VvE voert het beheer over een 
complex met 46 appartementsrechten. Formeel functioneert de VvE bijna volle-
dig. Er zit alleen geen geld in het reservefonds, terwijl elk lid wel een financiële 
bijdrage betaalt van ongeveer € 200,- per maand. Dit vindt zijn verklaring in een 
schuld van de VvE van € 260.000,-. Deze situatie is ontstaan door een slecht 
functionerend bestuur, dat zeer zelfstandig te werk is gegaan. Het is volgens de 
geïnterviewde appartementseigenaar lastig uit deze situatie te ontsnappen. Het 
inschakelen van een externe beheerder is te duur en de bewoners van het appar-
tementencomplex zijn zelf grotendeels te oud om bestuurstaken uit te voeren. 

Voorgaande situaties verschillen sterk van elkaar. Toch valt op dat in drie 
VvE’s geen reservefonds aanwezig is. Aan de andere kant zijn er acht VvE’s die 
ook zonder reservefonds in staat zijn op een goede manier voor het onderhoud 
zorg te dragen. Niettemin bestaat er een matig sterke samenhang tussen het re-
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servefonds en een onderhoudsachterstand. VvE’s met een reservefonds hebben 
minder vaak een onderhoudsachterstand dan VvE’s zonder reservefonds.83 In die 
zin is de sinds 2005 bestaande wettelijke verplichting een reservefonds in stand 
te houden een goed voorschrift. 
 
Grafiek 6.7.  Reservefonds en onderhoudsachterstand VvE 

 
Daarnaast is in drie van de vier VvE’s sprake van een slechte onderlinge verhou-
ding. Daar lijkt de werkelijke oorzaak van de onderhoudsachterstand te liggen. 
In de vierde VvE is de oorzaak een onprofessioneel bestuur. Een aantal instellin-
gen biedt sinds enkele jaren actief voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor 
bestuurders aan. De toekomst zal uitwijzen of dit tot de gewenste resultaten 
leidt.  

Het valt op dat in twee VvE’s de VvE niet zelf, maar de gemeente op het 
wegwerken van de onderhoudsachterstand heeft aangedrongen. Een dergelijke 
aanpak is in overeenstemming met het publiek belang dat hiermee gemoeid is. 
Zodra private personen zelf niet meer in staat zijn voor het onderhoud zorg te 
dragen, is de gemeente verplicht in te grijpen. De aanpak door de gemeente le-
vert echter niet altijd het gewenste resultaat op. In vier andere VvE’s heeft de 
gemeente in het verleden wel met succes een subsidie verleend ter opstelling van 
een MOP.  

In de VvE’s waar geen of een kleine onderhoudsachterstand is, valt in meer 
dan de helft van de gevallen ook geen onderhoudsachterstand in de toekomst te 
verwachten. Daar is een MOP dat ook wordt uitgevoerd. In nog eens bijna een 

                                                        
83 Cramérs V = 0.34, Chi² = 11.30, df = 1, p = 0.001. 
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kwart van de VvE’s is de kans op een onderhoudsachterstand klein, omdat er 
aan een MOP wordt gewerkt of omdat er al een MOP is dat slechts met vertra-
ging wordt uitgevoerd. In de overige VvE’s zal het voor een groot deel aan het 
initiatief van de bewoners liggen of zij tot de uitvoering van groot onderhoud 
over zullen gaan.  
 
Bestuur en beheerder 
In 64 VvE’s wordt het bestuur door de vergadering benoemd en draagt het be-
stuur zorg voor de tenuitvoerlegging van de besluiten. Dat is de wettelijk voor-
geschreven gang van zaken. In negen VvE’s is er in strijd met de wet helemaal 
geen bestuur. Dit levert in VvE’s met twee of drie appartementsrechten geen 
problemen op. Ook in een VvE met dertien appartementsrechten verloopt dit 
zonder problemen, maar daar is wel één persoon aangewezen om de financiën 
bij te houden. Er is slechts één VvE zonder bestuur die slecht materieel functio-
neert. De geïnterviewde appartementseigenaar gaf aan dat de wisselende samen-
stelling van de vijf eigenaren leidt tot weinig betrokkenheid bij het appartemen-
tencomplex. Er is weinig regelmaat en structuur waardoor de VvE materieel niet 
goed functioneert. Het ontbreken van een bestuur heeft hier zeker aan bijgedra-
gen.  

In de overige 27 VvE’s is gebruik gemaakt van de mogelijkheid op een an-
dere manier invulling te geven aan het bestuur. In kleine VvE’s met twee of drie 
appartementsrechten vallen het bestuur en de vergadering vaak samen. Alle ver-
enigingsaangelegenheden worden in één vergadering besproken en tegelijkertijd 
wordt besloten wie tot tenuitvoerlegging van een besluit overgaat. De indruk be-
staat dat dit niet is vastgelegd in het splitsingsreglement, maar ook niet tot pro-
blemen leidt. 

Er is één VvE waar het bestuur meer zelfstandigheid heeft dan het uitvoeren 
van de besluiten. Dit heeft geleid tot ernstig achterstallig onderhoud. Soms is 
een bestuurslid ook voorzitter van de vergadering. In een andere VvE is het be-
stuur niet door de vergadering benoemd. Voor grote VvE’s geldt regelmatig dat 
een beheerder een aantal taken van het bestuur heeft overgenomen. 

Drie kwart van de appartementseigenaars vindt dat het bestuur goed tot zeer 
goed functioneert. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat meer 
dan de helft van deze appartementseigenaars zelf in het bestuur zit. Het blijkt 
vaak lastig vrijwilligers te vinden die een bestuurstaak willen uitoefenen, omdat 
zeker het besturen van een grote VvE veel tijd kost.  

Twaalf appartementseigenaars vinden het functioneren van het bestuur 
slecht tot zeer slecht. Dit lijkt met name het geval in VvE’s waar het bestuur niet 
op de gewone wijze is vormgegeven. Opvallend is dat er twee appartementseige-
naars het functioneren van het bestuur slecht beoordelen, terwijl zij zelf in het 
bestuur zitten. Beide eigenaren geven aan dat ze geen steun krijgen van de ver-
gadering bij de uitoefening van hun taak. Verder wordt een slecht oordeel over 
het functioneren van het bestuur meestal veroorzaakt door verwevenheid tussen 
de positie van het bestuur en de beheerder.  
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In acht van de dertien niet materieel functionerende VvE’s functioneert het be-
stuur slecht tot zeer slecht. Het functioneren van de VvE hangt daarmee voor 
een groot deel af van de personen die als bestuurder worden gekozen. Meestal 
was het slecht functioneren van het bestuur echter niet de enige oorzaak voor het 
niet materieel functioneren.  
 
Bijna de helft van de VvE’s heeft geen van de bestuurstaken uitbesteed aan een 
professionele partij. Tien van de 53 VvE’s bestaande uit maximaal tien apparte-
mentsrechten hebben een deel van de bestuurstaken uitbesteed aan XS VvE Be-
heer. De hulp van XS VvE Beheer bij de benadering van kleine VvE’s heeft dit 
hoge aantal veroorzaakt. Het dienstenpakket van XS VvE Beheer bestaat voor 
een VvE met maximaal tien appartementsrechten uit het opstarten van de VvE 
aan de hand van de splitsingsakte en het vervolgens bijhouden van zowel de ge-
hele financiële- als de ledenadministratie in een softwaresysteem.  

Deze vorm van extern beheer wordt door alle appartementseigenaars goed 
beoordeeld. Belangrijkste reden is dat er via XS VvE Beheer onderscheid is aan-
gebracht tussen privé- en zakelijk contact met mede-eigenaren. Met name op fi-
nancieel gebied wordt dit als prettig ervaren. Er zijn zeven VvE’s met meer dan 
tien appartementsrechten die om dezelfde reden alleen hun administratie hebben 
ondergebracht bij een professionele partij. Blijkbaar is er voldoende bouwkundi-
ge kennis aanwezig om zelf voor het onderhoud zorg te dragen.  

Dertig VvE’s hebben het beheer volledig uitbesteed aan een beheerder. 
Daarvan bestaan vijf VvE’s uit minder dan tien appartementsrechten. Dat is op-
vallend, omdat in verhouding voor een kleine VvE aan het uitbesteden van het 
totaal beheer hoge kosten verbonden zijn. Aan de andere kant zijn er zeven 
VvE’s met meer dan tien appartementsrechten die helemaal geen hulp hebben 
ingeschakeld van een beheerder. Dan hangt het functioneren van de VvE erg af 
van de appartementseigenaars die als bestuurslid zijn gekozen. Als dat actieve 
en betrokken personen zijn dan functioneert de VvE goed. Alleen de VvE van 
een woongebouw met meer dan tien appartementsrechten gelegen in een minde-
re buurt wordt gekenmerkt door een nalatig bestuur en functioneert slecht. Ap-
partementseigenaars zijn blijkbaar eerder geneigd zich in te zetten in een appar-
tementencomplex waar de leefbaarheid groot is.  

Er is één VvE waar voor de administratie en het onderhoud afzonderlijk een 
beheerder is ingeschakeld. Dit maakt de beheersituatie complex. Bij ondersplit-
sing bestaat vaak ook een complexe situatie. In twee VvE’s is er voor de hoofd-
VvE wel een beheerder, maar in de onder-VvE niet. In één ondersplitsing is juist 
voor de onder-VvE wel een beheerder, maar voor de hoofd-VvE niet. Meest 
eenvoudig is als in de hoofd-VvE en de onder-VvE voor dezelfde beheersituatie 
is gekozen. Dat is in de overige hoofd- en ondersplitsingen het geval. Het komt 
dan ook voor dat er in zowel de hoofd- als onder-VvE helemaal geen beheerder 
is ingeschakeld. 

In het algemeen is het lastig iets te zeggen over het functioneren van de be-
heerder. Dit komt doordat het takenpakket van een beheerder zeer uiteenloopt. 
Door het oordeel over alle taken op te tellen, blijkt niemand het functioneren van 
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de beheerder slecht te beoordelen. Zes appartementseigenaars vinden het func-
tioneren van de beheerder voldoende, dertien goed en twee zeer goed.84 Maar als 
men per taak kijkt, dan ziet het beeld er veel minder rooskleurig uit. Zeven ap-
partementseigenaars vinden dat de beheerder de algemene bestuurstaken slecht 
tot zeer slecht uitvoert. Vijf beoordelen het financieel beheer slecht tot zeer 
slecht. Vier appartementseigenaars vinden het technisch onderhoud slecht tot 
zeer slecht en vier vinden de deskundigheid van de beheerder slecht tot zeer 
slecht. Tot slot beoordelen drie geïnterviewden de bereikbaarheid van de beheer-
der slecht tot zeer slecht.  

Het aantal VvE’s met een beheerder is te klein om een statistische analyse 
mee uit te voeren. Uit de grafiek is opvallend genoeg wel af te leiden dat in ver-
houding meer VvE’s niet materieel functioneren als ze wel een beheerder heb-
ben. Dit verschil kan op toeval berusten. Vier appartementseigenaars noemden 
het slecht functioneren van de beheerder expliciet als oorzaak van een onder-
houdsachterstand.  
 
Grafiek 6.8.  Beheerder en materieel functioneren VvE 

 
De meest voorkomende klacht over de beheerder is dat zijn positie niet transpa-
rant is. Dit probleem werd ook bij het functioneren van het bestuur gesignaleerd. 
Verwevenheid tussen de positie van de beheerder en het bestuur ligt hieraan ten 
grondslag. Een andere oorzaak is het sterk wisselen van de bestuurders en be-
heerders. Gevolg is dat er moeizaam controle op het functioneren van het be-
stuur en de beheerder mogelijk is. De administratie is niet inzichtelijk, waardoor 
                                                        
84 Er waren slechts 21 appartementseigenaars die hun oordeel over alle vijf de taken had-

den gegeven en die mee konden worden genomen in de samengestelde score. 
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in de praktijk het bestuur en de beheerder zelfstandig hun gang gaan. Besluiten 
komen niet geldig tot stand en notulen bevatten onjuiste informatie. De reden 
kan gelegen zijn in ondeskundigheid van de beheerder. Zodra een appartements-
eigenaar een bestuurder of beheerder op het slecht functioneren aanspreekt, wij-
zen bestuurder en beheerder vaak naar elkaar. 

De geïnterviewde appartementseigenaars ervaren het slecht functioneren 
van de bestuurder of beheerder als zeer ernstig en weten niet goed wat ze hier te-
gen kunnen doen. Volgens vier appartementseigenaars zou een onafhankelijke 
toezichthouder een oplossing zijn. Dit is volgens hen, zoals eerder vermeld, 
meer effectief dan de gang naar de rechter. Het kan ook goed gaan. In twee 
VvE’s worden zonder problemen alle taken van het bestuur door de beheerder 
uitgeoefend. De beheerder functioneert daar goed. 
 
Al met al zijn er nauwelijks VvE’s helemaal niet actief. De inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel vormt een aanleiding om tot activering van de VvE over 
te gaan. Vierenzestig procent van de VvE’s functioneert formeel, terwijl 83 pro-
cent materieel functioneert. Er bestaat geen samenhang tussen het formeel func-
tioneren en het materieel functioneren van de VvE. Niettemin draagt de aanwe-
zigheid van een reservefonds of een MOP bij aan het materieel functioneren. 
Het materieel functioneren is belangrijker dan het formeel functioneren. 

Ernstig achterstallig onderhoud is nauwelijks aan de orde. Een goed gevuld 
reservefonds voorkomt in behoorlijke mate achterstallig onderhoud. Achterstal-
lig onderhoud komt met name voor in kleine VvE’s door een slechte onderlinge 
verhouding. In grote VvE’s ontstaat achterstallig onderhoud door een slecht 
functionerend bestuur.  

Kleine VvE’s kunnen goed functioneren zonder bestuur. In VvE’s met drie 
tot en met tien appartementsrechten is een goede mogelijkheid het financieel be-
heer uit te besteden aan een beheerder. VvE’s met meer dan tien appartements-
rechten zijn afhankelijk van een actieve inzet van enkele personen in het bestuur 
of een goede beheerder. Een ondoorzichtige rechtspositie van het bestuur of de 
beheerder leidt tot meer ontevredenheid over het functioneren van het bestuur of 
de beheerder.  
 
6.5.5. Doelmatigheid 
 
De doelmatigheid is gemeten door te vragen naar de betekenis van de VvE voor 
negen factoren die op grond van het vooronderzoek onder de gemeenschappelij-
ke belangen van de appartementseigenaars als doel van de VvE vallen. De facto-
ren zijn: onderhoud, eenheid uiterlijk, voorkomen overlast, veiligheid, nakoming 
regelingen, duidelijkheid, rechtvaardigheid, gemak en waardestijging apparte-
ment.85 In ongeveer tachtig procent van de VvE’s worden deze gemeenschappe-
                                                        
85 Score per item: zeer ondoelmatig = -2, ondoelmatig = -1, neutraal = 0, doelmatig = 1, 

zeer doelmatig = 2. Schalen: 18 = zeer doelmatig, 17-9 = doelmatig, 8-0 = neutraal, -1- 
-9 = ondoelmatig, -10- -18 = zeer ondoelmatig. 
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lijke belangen behartigd. De VvE draagt dan in ieder geval zorg voor goed on-
derhoud. Voor eenheid in het uiterlijk en duidelijkheid wordt in drie kwart van 
de VvE’s zorggedragen. Dit geldt ook voor gemak en rechtvaardigheid. Iets 
meer dan de helft van de VvE’s draagt goed tot zeer goed zorg voor overlast, 
veiligheid en nakoming van de regelingen.  
 
Grafiek 6.9.  Doelmatigheid VvE 

 
 
De doelmatigheid is al verschillende keren naar voren gekomen. Zowel het ma-
terieel functioneren als het formeel functioneren blijkt positief bij te dragen aan 
de doelmatigheid. Verder is het moeilijk aan te geven welke VvE’s doelmatig 
zijn. In ieder geval houden de regio en de omvang van de VvE niet significant 
verband met de doelmatigheid.86  

In het verlengde van de doelmatigheid ligt de tevredenheid. Er blijkt een 
matig sterke samenhang te zijn tussen de doelmatigheid en de tevredenheid.87 
Dit betekent hoe doelmatiger een VvE, hoe meer tevreden een appartementsei-
genaar over het functioneren van de VvE is. De tevredenheid is tot stand geko-
men door de tevredenheid over de financiële bijdrage, het reservefonds, het on-
derhoud en het bestuur aan elkaar te koppelen.88 Zoals eerder aangegeven hangt 
                                                        
86 Regio: minder dan tachtig procent van de verwachte celfrequenties hebben een verwach-

te waarde die groter is dan 5. Omvang: Pearsons r = 0.09, p = 0.42, N = 92. 
87 Pearsons r = 0.55, p < 0.001, N = 80. 
88 In eerste instantie was in de totaalscore de tevredenheid over de beheerder ook meege-

nomen, maar de homogeniteit viel dan erg laag uit. Veel VvE’s hebben helemaal geen 
beheerder waardoor deze vraag kon worden weggelaten. Score: vraag 12 (wat vindt u 
van de verplichte financiële bijdrage aan de VvE): goed = 2, te hoog = -1, te laag = -1; 
vraag 14 (hoe beoordeelt u de inhoud van het reservefonds): te groot = -1, goed = 2, 
voldoende = 1, krap bemeten = -1, onvoldoende = -2; vraag 18 (bent u tevreden over het 
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het materieel functioneren tussen matig sterk en sterk samen met de tevreden-
heid en het formeel functioneren zwak samen met de tevredenheid. Er is geen 
significant verband tussen het formeel functioneren of de bestaansperiode van de 
VvE en de tevredenheid ontdekt.89  
 
Grafiek 6.10.  Tevredenheid appartementseigenaar 

 
 
Grootste ergernissen 
Alle appartementseigenaars zijn gevraagd naar hun top drie grootste ergernissen 
binnen het appartementencomplex. Het antwoord geeft inzicht in wat een appar-
tementseigenaar belangrijk vindt in het appartementencomplex. Vervolgens ge-
ven de antwoorden een indruk van de doelmatigheid van de VvE, omdat de VvE 
ten doel heeft de gemeenschappelijke belangen te behartigen. Hoe minder erger-
nissen, hoe beter de VvE blijkbaar functioneert. Er zijn heel veel verschillende 
ergernissen genoemd, waardoor onderstaande top vijf slechts een indicatie is. De 
eerste twee zijn wel overtuigend naar voren gekomen. Er waren zes apparte-
mentseigenaars zonder ergernissen binnen het appartementencomplex. 
 
1. Geluidshinder 
2. Vervuiling van de gemeenschappelijke ruimten 
3. Hinder door huisdieren 
                                                                                                                                  

onderhoud van het appartementencomplex): zeer tevreden = 2, tevreden = 1, ontevreden 
= -1, zeer ontevreden = -2; vraag 33 (hoe functioneert het bestuur): zeer tevreden = 2, te-
vreden = 1, ontevreden = -1, zeer ontevreden = -2. Schalen: 8 = zeer tevreden, 7-4 = 
tevreden, 3- -3 = voldoende, -4 -7 = ontevreden, -8 = zeer ontevreden. Cronbachs alpha 
= 0.73. 

89 Spearmans rs = 0.10, p = 0.37. 



HET FUNCTIONEREN VAN DE VVE 

223 
 

4. Overlast door huurders 
5. Achterstallig onderhoud  
 
6.5.6. Juridische vormgeving 
 
Het is voor mijn onderzoek van belang nader onderzoek te doen naar het ver-
band tussen de juridische vormgeving van de VvE en het functioneren van de 
VvE. Twee aspecten zijn van bijzonder belang. Houdt de VvE zich aan de wet-
telijke regeling? Leidt het houden aan de wettelijke regeling tot het functioneren 
van de VvE of heeft dit andere oorzaken? 

Om een indruk te krijgen in hoeverre de VvE zich aan de wettelijke rege-
ling houdt, is in eerste instantie gekozen voor het combineren van verschillende 
vragen die alle betrekking hebben op een specifieke wettelijke verplichting. De 
homogeniteitstoets van deze vragen laat echter zien dat de vragen te weinig sa-
menhang vertonen om de resultaten verder te gebruiken.90  

Niettemin is een aantal specifieke wettelijke verplichtingen al eerder naar 
voren gekomen. Zo moet de VvE een reservefonds in stand houden. Elf van de 
honderd VvE’s hebben geen reservefonds. Daarnaast verplicht de wet tot verga-
deren, de vorming van een bestuur, het hebben van een gezamenlijke verzeke-
ring en het betalen van een financiële bijdrage. Zes VvE’s vergaderen nooit en 
negen VvE’s hebben geen bestuur. Zeven VvE’s hebben geen gezamenlijke ver-
zekering. Vijf appartementseigenaars betalen helemaal geen financiële bijdrage 
en acht appartementseigenaars betalen geen periodieke financiële bijdrage aan 
de VvE. De indruk die hieruit naar voren komt, is dat slechts een klein aantal 
VvE’s zich niet aan de wettelijke verplichtingen houdt.  

Een ander aspect van de juridische vormgeving is dat de VvE alleen het be-
heer voert over de gemeenschap, met uitzondering van de gedeelten die bestemd 
zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Beschikking is voorbehou-
den aan de gemeenschap van eigenaars. Naar aanleiding van de beantwoording 
van de vraag wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de kozijnen be-
staat enig inzicht in dit aspect. Sommige appartementseigenaars blijken niet 

                                                        
90 Score: vraag 15 (hebben de appartementseigenaren gezamenlijk een verzekering): ja = 1, 

nee = -1, weet niet = -1; vraag 23 (is de VvE verantwoordelijk voor het onderhoud van 
de kozijnen): ja, want dat zijn gemeenschappelijke zaken = 2, ja, want zo staat dat in het 
reglement = 1, ja, want zo heeft de VvE dat geregeld = -2, gedeeltelijk, want dat zijn ge-
deeltelijk gemeenschappelijke zaken = 2, gedeeltelijk, want zo staat dat in het reglement 
= 1, gedeeltelijk, want zo heeft de VvE dat geregeld = -2, nee, want dat zijn privé-zaken 
= -1, nee, want zo staat dat in het reglement = -2, nee, want zo heeft de VvE dat gere-
geld = -3; vraag 24 (hebt u toestemming van de VvE nodig voor de aanleg van centrale 
verwarming [of een andere verbouwing] in uw appartement): ja = 1, nee = 0; vraag 32 
(is het bestuur op de omschreven wijze vorm gegeven): ja = 1, nee = -2, nee, meer zelf-
standigheid, anders et cetera = -1; vraag 40: (hoeveel eigenaren moeten instemmen om 
een besluit te nemen tijdens de vergadering van eigenaars): 4/5 of allemaal = 1. Schalen: 
6 = zeer goed, 5-1 = goed, 0 = voldoende, -1- -5 = slecht, -6 = zeer slecht. Cronbachs 
alpha = 0.46. 
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goed op de hoogte te zijn hoe deze verantwoordelijkheid is geregeld. Twintig 
procent van de appartementseigenaars geeft aan dat de VvE heeft geregeld wie 
verantwoordelijk is voor het onderhoud van de kozijnen. Op grond van de wet 
mag de VvE dit niet regelen, maar moet in het splitsingsreglement zijn opgeno-
men of de kozijnen behoren tot de gemeenschappelijke of de privé-zaken.  

Daarnaast blijkt dat ongeveer vijftien appartementseigenaars zelf verant-
woordelijk zijn voor het onderhoud van de kozijnen, terwijl in het splitsingsreg-
lement is opgenomen dat de VvE verantwoordelijk is. Een aantal appartements-
eigenaars is zich ervan bewust dat er in strijd met het splitsingsreglement wordt 
gehandeld. Als reden noemen vier appartementseigenaars de verschillende on-
derhoudsstaat van de kozijnen. Een andere reden is gelegen in de efficiency. Met 
name in kleine VvE’s vinden de appartementseigenaars het vaak minder effi-
ciënt om voor een gezamenlijke aanpak van het onderhoud te kiezen. Alleen 
voor zover een gezamenlijke aanpak noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het dak, 
wordt hier dan voor gekozen. Soms zijn dergelijke afwijkingen van de normale 
structuur opgenomen in de splitsingsakte. In één appartementencomplex is in de 
splitsingsakte zelfs het dak gesplitst in twee privé-gedeelten. Het is de vraag of 
dit mogelijk is. Alles bij elkaar blijkt dat vijftien tot twintig procent van de 
VvE’s zich wat het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft niet 
houdt aan de wettelijke structuur.  
 
Intermezzo kozijnen in akte van splitsing II 
In het splitsingsreglement van de eerdergenoemde VvE in Den Haag is de bepa-
ling opgenomen dat de VvE verantwoordelijk is voor het onderhoud van de ko-
zijnen. Niettemin kwam jarenlang in strijd met de splitsingsakte het onderhoud 
van de kozijnen voor eigen rekening. In 2007 zei een nieuwe eigenaar: ‘Ik houd 
me aan het splitsingsreglement. Ik zit met oude verrotte kozijnen en de VvE be-
taalt maar gewoon. Iedere keer zit je met de mogelijkheid dat een nieuwe eige-
naar zich hierop beroept, dus het splitsingsreglement moet gewijzigd worden’. 
Aldus de geïnterviewde appartementseigenaar.  
 
Naleving regelingen 
Aan de appartementseigenaars is gevraagd in hoeverre de andere leden in de 
VvE de geldende regelingen in het appartementencomplex naleven. Slechts 
twaalf appartementseigenaars geven aan dat de andere leden in de VvE de rege-
lingen slecht tot zeer slecht naleven. Dit geeft een indicatie dat in veel VvE’s de 
wettelijke regelingen worden nageleefd. 
 

Tabel 6.11.  Naleving regelingen andere leden 
Zeer goed Goed Voldoende Slecht Zeer slecht Geen 

mening 
17 38 28 9 3 5 
(N = 100)  
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Het soort regelingen dat slecht tot zeer slecht wordt nageleefd is sterk verschil-
lend. Er kunnen twee categorieën worden aangebracht. In de eerste categorie 
vallen gebruiksregels, zoals het schoonhouden van de gemeenschappelijke ge-
deelten en het voorkomen van geluidsoverlast. In de tweede categorie vallen 
meer institutionele regels, zoals het niet betalen van de financiële bijdrage of het 
onderscheid tussen het gemeenschappelijke en het privé-gedeelte. In het alge-
meen wordt niet-naleving van regelingen in de eerste categorie vaker genoemd. 
Dit zal er waarschijnlijk mee te maken hebben dat dit meer directe overlast ver-
oorzaakt. Volgens sommige appartementseigenaars draagt de opstelling van een 
huishoudelijk reglement eraan bij dat de gebruiksbepalingen beter worden nage-
leefd. 

De drie VvE’s waarin de regelingen zeer slecht werden nageleefd vertonen 
geen gelijkenissen. Vijf VvE’s waarin de andere leden de regelingen slecht nale-
ven, zijn gelegen in een krachtwijk. In twee andere VvE’s wordt expliciet gewe-
zen op een gebrek aan betrokkenheid wat ten grondslag ligt aan het niet naleven 
van de regelingen. Daarnaast wordt in vier VvE’s genoemd dat het slecht func-
tioneren van het bestuur ertoe leidt dat andere leden de regelingen niet naleven. 
Een gebrek aan transparantie kwam in twee VvE’s naar voren als reden waarom 
de regelingen niet werden nageleefd. Aan de andere kant werd een goede onder-
linge verhouding vaak als reden genoemd waarom andere leden de regelingen 
goed of zeer goed naleven.  

Er bestaat een matig sterke negatieve samenhang tussen de naleving van de 
regelingen en de omvang van de VvE. Hoe groter de VvE, hoe minder goed de 
regelingen worden nageleefd.91 Een andere oorzaak van de naleving van de re-
gelingen is de mate van overeenstemming tussen de appartementseigenaars tij-
dens de vergadering. Hoe meer overeenstemming, hoe beter de regelingen wor-
den nageleefd.92  

Interessant gevolg is de mate van materieel functioneren. Er blijkt een me-
dium positief verband te bestaan tussen de naleving en het materieel functione-
ren.93 Dit betekent hoe beter de andere leden de regelingen naleven, hoe beter de 
VvE materieel functioneert. Er blijkt ook een medium positief verband te be-
staan tussen de naleving en de tevredenheid.94 Dit betekent hoe beter de andere 
leden de regelingen naleven, hoe meer tevreden de appartementseigenaar is over 
de VvE. Het naleven van de regelingen door andere leden in de VvE heeft posi-
tieve betekenis voor het materieel functioneren en de tevredenheid.  

Opvallend is dat er een negatieve zwakke samenhang bestaat tussen de na-
leving van de regelingen en het formeel functioneren.95 Een verklaring kan ge-
vonden worden in het feit dat er een verschil bestaat in de soort regelingen die 
niet goed worden nageleefd. Het formeel functioneren heeft betrekking op wet-

                                                        
91 Spearmans rs = -0.36, p < 0.001. 
92 Spearmans rs = 0.24, p = 0.023. 
93 Spearmans rs = 0.30, p = 0.003.  
94 Spearmans rs = 0.32, p = 0.004.  
95 Spearmans rs = -0.20, p = 0.048. 
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telijke verplichtingen, terwijl de naleving van de regelingen meer betrekking 
heeft op afspraken tussen de appartementseigenaars al dan niet neergelegd in 
een reglement. Als deze laatste regelingen niet goed worden nageleefd kan er 
pas behoefte ontstaan de wettelijke verplichtingen na te komen en formeel te 
functioneren. Omgekeerd kan gelden dat als de meer informele regelingen goed 
worden nageleefd, het niet nodig is formeel te functioneren. 
 
Grafiek 6.11.  Naleving regelingen en formeel functioneren VvE 

 
 
Tot slot zegt de mate waarin de besluiten worden nagekomen ook iets over de 
naleving van regelingen. Zoals eerder vermeld zegt ongeveer de helft van de ap-
partementseigenaars dat de afspraken zoals opgenomen in de notulen geheel 
worden nagekomen, 26 appartementseigenaars zeggen grotendeels en zeven ge-
deeltelijk. Geen enkele eigenaar geeft aan dat de afspraken niet worden nageko-
men. Toch worden door verschillende eigenaren zorgen geuit met betrekking tot 
het uitvoeren van de besluiten zoals besproken in de vergadering. Dergelijke 
zorgen zijn terecht, want het nakomen van de afspraken zoals opgenomen in de 
notulen draagt bij aan het materieel functioneren.96 Er is geen significante sa-
menhang met het formeel functioneren.97 
 
Wettelijke structuur 
Een wettelijke structuur waarin het appartementsrecht is ondergebracht is vol-
gens bijna 95 procent van de geïnterviewde appartementseigenaars gewenst. Be-

                                                        
96 Spearmans rs = 0.27, p = 0.011. 
97 Spearmans rs = 0.04, p = 0.75. 
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langrijkste reden hiervoor is dat een verplichte wettelijke structuur houvast biedt 
om andere leden op hun verplichtingen te wijzen. Vier appartementseigenaars 
willen liever een andere structuur dan de VvE. Zes appartementseigenaars wil-
len de VvE liever onderbrengen in een overkoepelende vereniging, zodat men 
het onderhoud van een groter gedeelte van de straat gezamenlijk aan kan pak-
ken. Eén VvE werkt op dit moment al samen met twee andere VvE’s zonder een 
overkoepelende vereniging. Slechts drie appartementseigenaars willen liever he-
lemaal geen wettelijke structuur. 

Zoals eerder vermeld pleiten vier appartementseigenaars voor een onafhan-
kelijke toezichthouder. In de betreffende VvE’s worden op dit moment de rege-
lingen slecht tot zeer slecht nageleefd. Toezicht is volgens hen voornamelijk no-
dig op het niet naleven van regelingen door bestuurders en beheerders. Het ver-
plichte lidmaatschap brengt mee dat er geen mogelijkheid is voor de vier appar-
tementseigenaars zich aan de VvE te onttrekken zonder het appartement te ver-
kopen. Verkoop van het appartement is voor hen geen optie, waardoor een toe-
zichthoudend orgaan volgens hen noodzakelijk is. 
 
Het is moeilijk te bepalen of de VvE zich aan de wettelijke regeling houdt, om-
dat verschillende wettelijke verplichtingen een rol spelen. Naar mijn mening 
geeft de naleving van de regelingen door de andere leden een goed beeld. Hier-
uit blijkt dat meer dan de helft van de VvE’s zich goed aan de wettelijke regelin-
gen houden. Een goede onderlinge verhouding ligt hier meestal aan ten grond-
slag. Niettemin draagt onderlinge samenhang er juist ook toe bij dat men zich 
niet aan de wettelijke regelingen houdt, omdat men onderling kiest voor een 
meer efficiënte oplossing. Dit is in twintig VvE’s het geval. Het aantal VvE’s 
dat zich aan de wettelijke regelingen houdt zal daarom tussen de vijftig en tach-
tig liggen. In aanmerking genomen dat 64 VvE’s formeel functioneren ligt het 
aantal VvE’s dat zich aan de wettelijke regelingen houdt waarschijnlijk rond de 
65 procent. 

Het houden aan de wettelijke regelingen draagt zeker bij aan het functione-
ren van de VvE. Alleen in hele kleine VvE’s is het mogelijk zonder de wettelij-
ke regelingen na te leven goed te functioneren. Dit wordt al moeizamer als de 
VvE bestaat uit drie appartementsrechten.  
 
 
6.6. Methode korte vragenlijst 
 
6.6.1. Keuze onderzoekseenheden 
 
Er is geprobeerd zoveel mogelijk appartementseigenaars de vragenlijst te laten 
invullen, zodat een steekproef uit de totale populatie VvE’s kon worden getrok-
ken. Appartementseigenaars zijn benaderd via de website van Stichting VvE Be-
lang, de website van het Ministerie van VROM en door er voor te zorgen dat de 
website met de vragenlijst in zoekmachines op internet één van de eerste resulta-
ten was. Daarnaast is een verzoek tot het invullen van de vragenlijst in VvE-ma-
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gazine, de nieuwsbrief van Vereniging Eigen Huis, de nieuwsbrief van Stichting 
Apart Wonen en verschillende internetfora geplaatst. Om appartementseigenaars 
te stimuleren de vragenlijst in te vullen, is onder de ingevulde vragenlijsten een 
cadeaubon verloot.  

De korte vragenlijst is 1.994 keer ingevuld, waarvan 1.811 keer door een 
appartementseigenaar die lid is van een VvE. Deze appartementseigenaars heb-
ben niet allen de vragenlijst volledig ingevuld, waardoor de onderzoekseenheden 
soms lager uitvallen. In alle gevallen is de omvang voldoende om een steekproef 
te trekken.98 De kenmerken van de VvE’s zijn volstrekt willekeurig. Ter indica-
tie zijn de regio waar de VvE gevestigd is en het aantal appartementsrechten in 
de VvE ingedeeld in dezelfde categorieën als bij het onderzoek aan de hand van 
de questionnaire.  
 
Grafiek 6.12.  Omvang VvE 

 
 
 
 

Tabel 6.12.  Regio VvE 
Amsterdam Rotterdam / Den 

Haag 
Overige grote 
gemeenten (*) 

Overig 

335 269 305 902 
(N = 1811) 
(*) Utrecht, Groningen, Haarlem, Arnhem, Nijmegen, Schiedam, Leidschendam-

Voorburg 
 
                                                        
98 Baarda & De Goede 2006, p. 167. 
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Figuur 6.1.  Regio VvE 

 
 
6.6.2. Beschrijving en verantwoording van de dataverzamelingsmethode 
 
Het onderzoek heeft een toetsend karakter, daarom was het van belang een groot 
aantal appartementseigenaars te bereiken door een laagdrempelige onderzoeks-
methode. Om die reden is gekozen voor een korte vragenlijst. Bovendien is het 
doel van het onderzoek een verband te ontdekken tussen twee relatief eenvoudi-
ge begrippen, die door het stellen van enkele vragen kunnen worden afgeba-
kend.  

De vragenlijst bestaat uit zeventien gesloten vragen (bijlage 4). Eerst een 
aantal vragen om een aantal feitelijke kenmerken van de appartementseigenaar 
en de VvE te onderscheiden in externe factoren. Vervolgens zes vragen om het 
formeel functioneren vast te stellen aan de hand van de zes factoren die het for-
meel functioneren bepalen. Dan een vraag over zowel het gepleegde onderhoud 
als de onderhoudsachterstand als de tevredenheid over het onderhoud om een 
beeld van het onderhoud in de gemeenschappelijke gedeelten te krijgen. Tot slot 
een vraag over de mate van conflicten over het onderhoud, zodat inzicht ontstaat 
in het belang van een juridische structuur.  
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6.6.3. Materiaal verzamelen 
 
De vragenlijst is online geweest via <www.functionerenvve.nl> van 23 april tot 
1 september 2010. In eerste instantie was het de bedoeling de vragenlijst drie 
maanden op internet te plaatsen, maar deze termijn is verlengd om voldoende 
respons te krijgen. Het bedrijf X42 Internet Development heeft de vragenlijst 
online geplaatst. Vervolgens zijn de gegevens verwerkt in SPSS tot bruikbare re-
sultaten.  
 
6.6.4. Betrouwbaarheid en geldigheid 
 
Om het risico te beperken dat een willekeurig persoon de vragenlijst meerdere 
keren invult, kon de vragenlijst maar één keer per IP-adres worden ingevuld. 
Daarnaast werd direct gevraagd of de respondent appartementseigenaar was. 
Wanneer dit niet het geval was, werd verzocht de vragenlijst niet verder in te 
vullen. Ook is het wetenschappelijk karakter van het onderzoek benadrukt door 
een sobere lay-out van de vragenlijst met het logo van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen.  

De vragen om het formeel functioneren te meten zijn afgeleid uit eerder on-
derzoek. Uit de gesprekken met deskundigen in de wereld van de VvE is boven-
dien gebleken dat over de invulling van het begrip in Nederland nauwelijks dis-
cussie bestaat. Alleen wordt tegenwoordig de inschrijving in het Handelsregister 
steeds vaker als factor om het formeel functioneren te bepalen genoemd. Op het 
moment dat de vragenlijst opgesteld is, bestond de indruk dat nog heel veel 
VvE’s niet ingeschreven waren, waardoor er voor gekozen is deze factor niet als 
bepalende factor voor het formeel functioneren mee te nemen in het onderzoek.  

Ter bevordering van de consistentie met de resultaten uit de questionnaire is 
in eerste instantie de vraag over het meerjarenonderhoudsplan geschrapt als fac-
tor van het formeel functioneren. Dit gaf een minder homogeen resultaat waar-
door het meerjarenonderhoudsplan toch als factor van het formeel functioneren 
is meegenomen. Alleen als de VvE aan alle zes formele kenmerken voldoet, is 
de VvE als geheel formeel functionerend geclassificeerd. Ter bevordering van 
de nauwkeurigheid is de statistische toets in beginsel toegepast op de rangscore. 
Er geldt dat is gemeten wat de oorzaak of het effect is van een VvE die aan meer 
factoren van het formeel functioneren voldoet. Bij de weergave van de resultaten 
is vervolgens ten behoeve van het overzicht vaak weer gebruik gemaakt van de 
categorieën wel of niet formeel functionerend. 

Voor het meten van de onderhoudsstaat van de gemeenschappelijke gedeel-
ten zijn drie vragen opgenomen: naar de onderhoudsactiviteit, de onderhouds-
achterstand en de tevredenheid over het onderhoud. Analyse van de onderhouds-
activiteit is van groot belang. Het geeft inzicht in de mate van materieel functio-
neren. De fysieke gesteldheid van het appartementencomplex kan het meest 
worden afgeleid uit de onderhoudsachterstand. Analyse van de beoordeling van 
de onderhoudsstaat is van aanvullende waarde, omdat het inzicht geeft in de be-
leving van appartementseigenaars. De samengestelde score van de drie vragen is 
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niet homogeen, daarom is met de drie vragen afzonderlijk verder gewerkt.99 
Voor het uitvoeren van analyses in SPSS zijn aan antwoordcategorieën van de 
vragen naar de externe factoren scores verbonden. 

Vervolgens is zowel het verband tussen een onderhoudsvraag en het for-
meel functioneren als tussen een onderhoudsvraag en een afzonderlijke factor 
van het formeel functioneren in SPSS onderzocht. Hierbij geldt de hypothese dat 
er geen volledige samenhang bestaat tussen het formeel functioneren en het ma-
terieel functioneren. Vervolgens is ook de invloed van externe kenmerken zoals 
omvang van de VvE, bouwjaar van het appartementencomplex en woonduur van 
de appartementseigenaar op het formeel functioneren en het onderhoud in kaart 
gebracht.  

Tot slot is de behoefte aan een juridische vormgeving voor het onderhoud 
van de gemeenschappelijke gedeelten gemeten door het antwoord nader te on-
derzoeken op de vraag: Zijn er binnen uw VvE conflicten over het onderhoud 
van de gemeenschappelijke delen? Hierbij geldt de hypothese dat hoe meer con-
flicten hoe groter de behoefte aan een juridische structuur. Deze hypothese is ge-
toetst door het verband tussen het formeel functioneren en het aantal conflicten 
te onderzoeken.  

Niettemin is er steeds tweezijdig getoetst, omdat over de richting van het 
verschil of de samenhang onvoldoende zekerheid bestond. Bij alle verschil- en 
samenhangsvragen is er van uitgegaan dat de uitkomst significant is en er geen 
sprake is van toeval als de overschrijdingswaarde kleiner is dan één procent (p < 
0.01).100 
 
 
6.7. Resultaten korte vragenlijst 
 
6.7.1. Formeel functioneren 
 
Bijna drie kwart van de VvE’s functioneert formeel.101 Deze VvE’s beschikken 
over een collectieve opstalverzekering, een reservefonds, een meerjarenonder-
houdsplan van minimaal tien jaar en een bestuur. Verder betalen de apparte-
mentseigenaars in deze VvE’s periodiek een financiële bijdrage en vergaderen 
zij minimaal één keer per jaar. Een meerjarenonderhoudsplan van minimaal tien 
                                                        
99 Cronbachs alpha = 0.37.  
100 In bijlage 6 wordt de analyse in SPSS nader toegelicht. 
101 Score: vraag 7 (heeft de VvE een collectieve opstalverzekering voor het appartementen-

complex afgesloten): ja; vraag 8 (zijn de appartementseigenaren verplicht een periodieke 
financiële bijdrage aan de VvE te betalen): ja € of ja; vraag 9 (beschikt uw VvE over een 
reservefonds): ja of ja, maar ik ken het bedrag niet; vraag 10 (voert uw VvE het onder-
houd uit op basis van een planning over minimaal 10 jaar): ja en het onderhoud wordt 
volgens planning uitgevoerd of ja, maar de planning wordt regelmatig aangepast; vraag 
15 (hoe vaak vergadert uw VvE): meer dan 1x per jaar of 1x per jaar; vraag 16 (heeft uw 
VvE een bestuur): ja, weet niet = missing. Schalen: 6 = formeel functioneren, 1-5 = niet 
formeel functioneren. Cronbachs alpha = 0.83. 
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jaar ontbreekt het vaakst in niet formeel functionerende VvE’s, een collectieve 
opstalverzekering het minst.  
 

Tabel 6.13.  Formeel functioneren 
Formeel  Niet formeel  
1092 403 
(N=1495) 

 
Slechts vier procent van de VvE’s heeft geen collectieve opstalverzekering. Een 
periodieke financiële bijdrage wordt door bijna 95 procent van de appartements-
eigenaars betaald, waarvan ongeveer twee derde op de hoogte is van het bedrag. 
De indruk bestaat dat de meeste bijdragen tussen € 100,- en € 200,- liggen per 
maand. Het laagste bedrag is € 30,- per jaar en bestaat alleen uit een bijdrage 
voor de collectieve opstalverzekering. Het hoogste bedrag is € 540,- per maand, 
maar daar vallen ook de kosten voor gas, water en licht met betrekking tot het 
privé-gedeelte onder. Ruim negentig procent van de VvE’s heeft een reserve-
fonds. Ongeveer de helft van de appartementseigenaars weet hoeveel geld in het 
reservefonds zit. Deze bedragen variëren sterk. Het laagste bedrag is € 1.900,- 
en het hoogste bedrag is € 1.400.000,-. 

Drie kwart van de VvE’s heeft een MOP over minimaal tien jaar. In iets 
meer dan de helft van die VvE’s wordt het onderhoud ook volgens planning uit-
gevoerd, terwijl in de overige VvE’s de planning regelmatig wordt aangepast. 
Twintig procent heeft een planning over minimaal vijf jaar en veertien procent 
van de VvE’s heeft helemaal geen MOP. De aanwezigheid van een MOP is de 
sterkste indicator voor het formeel functioneren. Dat betekent dat als er een 
MOP aanwezig is de VvE het meest formeel functioneert in vergelijking met an-
dere factoren van het formeel functioneren.102  

De wettelijke structuur van de VvE bestaande uit een bestuur en een verga-
dering is in veel VvE’s terug te vinden. Slechts drie procent geeft aan nooit te 
vergaderen. In nog eens drie procent wordt minder dan één keer per jaar verga-
derd. Bijna zestig procent voldoet aan het vereiste om één keer per jaar te verga-
deren. De rest vergadert meer dan één keer per jaar. Naast de vergadering is er 
in ruim negentig procent van de VvE’s een bestuur. De aanwezigheid van een 
bestuur is de zwakste indicator voor het formeel functioneren.103 Zestig procent 
van de VvE’s besteedt bepaalde taken uit aan een beheerder. 

Een aantal externe kenmerken houdt verband met het formeel functioneren 
van de VvE. Kleine VvE’s voldoen aan de minste factoren van het formeel func-
tioneren, terwijl grote VvE’s aan de meeste factoren voldoen.104 De hypothese 
dat grote VvE’s beter formeel functioneren wordt bevestigd.105 Ook bestaat er 
                                                        
102 Cramérs V = 0.87, Chi² = 1.14, df = 6, p < 0.001.  
103 Cramérs V = 0.64, Chi² = 6.06, df = 6, p < 0.001.  
104 Kruskal-Wallistoets Chi² = 330.54, df = 3, p < 0.001.  
105 Spearmans rs = 0.38, p < 0.001 (laagste gemiddelde rangscore = 193.45, hoogste gemid-

delde rangscore = 850.45). 
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een medium positief verband tussen het bouwjaar van het appartementencom-
plex en het formeel functioneren. Hoe nieuwer het appartementencomplex hoe 
beter de VvE formeel functioneert.106 Dit zou kunnen worden veroorzaakt door-
dat er de laatste jaren meer aandacht voor de activering van de VvE ten tijde van 
de splitsing is.107 Er bestaat in elk geval geen significant verband tussen de 
woonduur van de appartementseigenaar respectievelijk de verhuur van een of 
meer appartementen in het appartementencomplex en het formeel functioneren. 
De samenhang met de WOZ-waarde van het appartementsrecht is zeer klein, 
waarbij geldt dat hoe hoger de WOZ-waarde aan hoe meer factoren van het for-
meel functioneren de VvE voldoet.108 
 
Grafiek 6.13.  Omvang en formeel functioneren VvE  

 
 
 
Wanneer een VvE bepaalde taken uitbesteedt aan een professionele partij is de 
verwachting dat de VvE formeel functioneert. VvE’s met een beheerder functio-
neren inderdaad vaker formeel dan VvE’s zonder een beheerder. De hypothese 
dat een VvE met een beheerder altijd formeel functioneert wordt echter niet be-

                                                        
106 Spearmans rs = 0.37, p < 0.001; Kruskal-Wallistoets Chi² = 332.67, df = 4, p < 0.001 

(laagste gemiddelde rangscore voor 1945 = 359.32, hoogste gemiddelde rangscore voor 
1992-2005 = 855.19). 

107 Companen 2010, p. 1. 
108 Spearmans rs = 0.13, p < 0.001. 
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vestigd. Er zijn ook andere factoren die bepalen of een VvE formeel functio-
neert.109  
 

Kruistabel 6.3. Verschil formeel functioneren tussen wel of geen beheerder 
 Beheerder Geen beheerder 
Formeel 740 80% 344 39% 
Niet formeel 181 20% 217 61% 
(N = 1482) 

 
6.7.2. Materieel functioneren 
 
Ongeveer drie kwart van de VvE’s functioneert materieel.110 In deze VvE’s is 
aan ten minste één van de gemeenschappelijke delen van het appartementen-
complex in de laatste twee jaar groot onderhoud uitgevoerd. Dit betrof het 
vaakst schilderwerk. Onderhoud aan het dak, de gevel of de lift vond ook in re-
latief veel gevallen plaats. De verdeling staat in tabel 6.14. Deze tabel geeft de 
totaalscores. Als in een VvE bijvoorbeeld zowel aan het dak als aan de lift on-
derhoud is uitgevoerd dan telt dat bij beide onderdelen mee. Opvallend is dat er 
weinig samenhang bestaat tussen het materieel functioneren en de tevredenheid 
over het onderhoud. In materieel functionerende VvE’s zijn de appartementsei-
genaars wel vaker tevreden over het onderhoud.111 
 

Tabel 6.14. Uitvoering groot onderhoud aan gemeenschappelijke gedeelten 
 Aantal Percentage 

Dak 263 7 
Dakgoten 121 3 
Schilderwerk 879 24 
Gevel 258 7 
Balkon 177 5 
Kozijnen 176 5 
Riolering / leidingen 159 4 
Portieken / entree 215 6 
Lift 289 8 
Galerijen / trappenhuizen / gangen 173 5 
Tuin 206 6 
Bewakingssysteem / toegang 177 5 
Anders 191 5 
Geen 393 11 
Weet niet 37 1 

                                                        
109 Cramérs V = 0.30, Chi² = 1.32, df = 6, p < 0.001.  
110 Score: vraag 11 (aan welke gemeenschappelijke onderdelen in uw appartementencom-

plex heeft uw VvE de laatste twee jaar groot onderhoud uitgevoerd): dak, dakgoten, 
schilderwerk, gevel, balkon, kozijnen, riolering/leidingen, portiek/entree, lift, galerijen/ 
trappenhuizen/gangen, tuin, bewakingssysteem/toegangssysteem, anders = 1. 

111 Cramérs V = 0.13, Chi² = 27.72, df = 4, p < 0.001. 
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Een belangrijk onderdeel in het onderzoek is de samenhang tussen het materieel 
functioneren en het formeel functioneren. Er blijkt een zwakke samenhang te be-
staan tussen het materieel functioneren en het formeel functioneren. VvE’s die 
aan meer factoren van het formeel functioneren voldoen, functioneren vaker ma-
terieel. Een formeel functionerende VvE functioneert echter niet altijd materieel. 
De hypothese dat er geen volledige samenhang tussen het formeel functioneren 
en het materieel functioneren van de VvE bestaat wordt bevestigd. Er zijn blijk-
baar nog andere factoren die bepalen of een VvE materieel functioneert.112 
 
Grafiek 6.14.  Formeel functioneren en materieel functioneren VvE 

 
 
Per factor van het formeel functioneren is onderzocht hoeveel invloed het heeft 
op het materieel functioneren. Er geldt dat de aanwezigheid van elke factor van 
het formeel functioneren zorgt voor het vaker materieel functioneren. Bijvoor-
beeld een VvE met een bestuur functioneert vaker materieel dan een VvE zonder 
bestuur.113 De samenhang tussen een afzonderlijke factor van het formeel func-
tioneren en het materieel functioneren is steeds zeer klein. De volgorde is in af-
nemende sterkte als volgt: 
 
1. MOP van minimaal tien jaar114 
2. Periodieke financiële bijdrage115 

                                                        
112 Cramérs V = 0.21, Chi² = 65.23, df = 6, p < 0.001. 
113 Cramérs V = 0.11, Chi² = 19.44, df = 1, p < 0.001. 
114 Cramérs V = 0.20, Chi² = 66.40, df = 1, p < 0.001. 
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3. Minstens 1x per jaar vergaderen116 
4. Reservefonds117 
5. Bestuur118 
6. Collectieve opstalverzekering119 
 
De aanwezigheid van een MOP is dus de sterkste indicator voor het materieel 
functioneren, terwijl in de praktijk de aanwezigheid van een reservefonds vaak 
als sterkste indicator wordt gezien. Het verschil tussen de aanwezigheid van een 
reservefonds en het materieel functioneren is in grafiek 6.15. terug te vinden. 
 
Grafiek 6.15.  Reservefonds en materieel functioneren VvE 

 
 
Externe kenmerken hangen in beperkte mate samen met het materieel functione-
ren. In overeenstemming met de verwachting blijkt dat materieel functionerende 
VvE’s groter zijn dan niet materieel functionerende VvE’s. De samenhang is 
zeer klein.120 Een grotere samenhang bestaat tussen de woonduur van de appar-
tementseigenaar in het appartementencomplex en het materieel functioneren. 
Bewoners van materieel functionerende VvE’s hebben korter geleden het appar-
tement gekocht dan van niet materieel functionerende VvE’s.121 In oude apparte-
mentencomplexen is de afgelopen twee jaar minder vaak groot onderhoud uitge-

                                                                                                                                  
115 Cramérs V = 0.18, Chi² = 30.34, df = 1, p < 0.001. 
116 Cramérs V = 0.16, Chi² = 241.15, df = 1, p < 0.001. 
117 Cramérs V = 0.14, Chi² = 32.31, df = 1, p < 0.001. 
118 Cramérs V = 0.11, Chi² = 20.45, df = 1, p < 0.001. 
119 Cramérs V = 0.06, Chi² = 5.38, df = 1, p < 0.001. 
120 Cramérs V = 0.14, Chi² = 30.40, df = 3, p < 0.001. 
121 Cramérs V = 0.27, Chi² = 116.02, df = 4, p < 0.001. 
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voerd dan in nieuwe appartementencomplexen.122 De WOZ-waarde van het ap-
partementsrecht en de hoeveelheid verhuurde appartementen in het appartemen-
tencomplex houden niet significant verband met het materieel functioneren.  
 
Grafiek 6.16.  Bouwjaar en materieel functioneren VvE 

 
 
Meestal is één van de taken die wordt uitbesteed aan een professionele partij het 
zorgdragen voor groot onderhoud aan de gemeenschappelijke gedeelten. De ver-
wachting was dat materieel functionerende VvE’s daarom vaker een beheerder 
zouden hebben dan niet materieel functionerende VvE’s. Er is echter geen signi-
ficant verschil of verband ontdekt tussen het materieel functioneren en de aan-
wezigheid van een beheerder. Uit kruistabel 6.4. kan voorzichtig de conclusie 
worden getrokken dat materieel functionerende VvE’s juist minder vaak het be-
heer hebben uitbesteed dan niet materieel functionerende VvE’s. Deze conclusie 
kan op toeval berusten.123 
 

Kruistabel 6.4.  Beheerder en materieel functioneren 
 Beheerder Geen beheerder 
Materieel 738 75% 464 79% 
Niet materieel 241 25% 121 21% 
(N = 1564) 

 
6.7.3. Achterstallig onderhoud  
 
In 65 procent van de VvE’s is geen sprake van een onderhoudsachterstand in 
een gemeenschappelijk gedeelte. Dit is minder dan de drie kwart materieel func-

                                                        
122 Cramérs V = 0.47, Chi² = 357.82, df = 4, p < 0.001. 
123 Cramérs V = 0.05, Chi² = 3.19, df = 1, p = 0.074. 
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tionerende VvE’s. Het regelmatig uitvoeren van groot onderhoud geeft dus geen 
garantie dat de onderhoudsachterstand volledig is weggewerkt. Er is ook geen 
significant verband ontdekt tussen het materieel functioneren en het achterstallig 
onderhoud. Dat is vreemd, want het lijkt logisch dat niet materieel functioneren-
de VvE’s vaker een onderhoudsachterstand hebben dan materieel functionerende 
VvE’s. Aan de andere kant is het goed mogelijk dat er sprake is van een goede 
onderhoudsstaat, terwijl er de laatste twee jaar geen groot onderhoud is uitge-
voerd. 

Als er een onderhoudsachterstand is, bevindt die zich meestal in het schil-
derwerk. Daar is, zoals eerder vermeld, ook het vaakst de afgelopen twee jaar 
groot onderhoud verricht. Blijkbaar is het schilderwerk een belangrijk onderdeel 
van het onderhoud. Andere onderdelen zoals dak, gevel, balkon, kozijnen, riole-
ring/leidingen en portiek/entree hebben in ongeveer vijf procent van de gevallen 
een onderhoudsachterstand. De tuin wordt maar in één procent van de gevallen 
genoemd. Een appartementseigenaar is in bijna drie kwart van de VvE’s tevre-
den tot zeer tevreden over het onderhoud. Slechts elf procent zegt ontevreden of 
zeer ontevreden te zijn. Er is een sterke samenhang tussen de aanwezigheid van 
achterstallig onderhoud en de beoordeling van de onderhoudsstaat. Apparte-
mentseigenaars met een onderhoudsachterstand in de gemeenschappelijke ge-
deelten zijn veel minder tevreden over het onderhoud.124 
 
Grafiek 6.17.  Achterstallig onderhoud en tevredenheid onderhoudsstaat 

 
 

                                                        
124 Cramérs V = 0.58, Chi² = 5.25, df = 4, p < 0.001. 
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Er bestaat een behoorlijke samenhang tussen het formeel functioneren en de on-
derhoudsachterstand. VvE’s zonder onderhoudsachterstand voldoen aan meer 
factoren van het formeel functioneren dan VvE’s met een onderhoudsachter-
stand.125 VvE’s die aan weinig factoren van het formeel functioneren voldoen, 
zullen dus eerder last hebben van een onderhoudsachterstand, maar er zijn daar-
naast nog andere factoren die een onderhoudsachterstand veroorzaken. De tevre-
denheid over het onderhoud hangt ook behoorlijk samen met het formeel func-
tioneren. In VvE’s die formeel functioneren zijn de appartementseigenaars het 
meest tevreden over het onderhoud.126 

De aanwezigheid van een MOP is voor zowel een onderhoudsachterstand, 
de tevredenheid als de onderhoudsactiviteit de sterkste indicator. Het betalen 
van een periodieke financiële bijdrage draagt het minst bij aan het voorkomen 
van een onderhoudsachterstand of de tevredenheid. Hierbij bestaat steeds een 
sterkere positieve samenhang tussen een afzonderlijke factor van het formeel 
functioneren en de afwezigheid van achterstallig onderhoud dan met de onder-
houdsactiviteit. De samenhang tussen de tevredenheid over het onderhoud en 
een factor van het formeel functioneren is nog sterker.127  

In afnemende sterkte is de volgorde van de samenhang tussen een factor 
van het formeel functioneren en de afwezigheid van achterstallig onderhoud als 
volgt: 
 
1. MOP over minimaal tien jaar128 
2. Reservefonds / Bestuur129 
3. Minstens 1x per jaar vergaderen130 
4. Collectieve opstalverzekering131 
5. Periodieke financiële bijdrage132  
 
 
 
 
 

                                                        
125 Cramérs V = 0.31, Chi² = 1.43, df = 6, p < 0.001. 
126 Spearmans rs = 0.33; Kruskal-Wallistoets Chi² = 164.53, df = 6, p < 0.001 (laagste ge-

middelde score = 429.47, hoogste gemiddelde score = 819.74). 
127 MOP: Cramérs V = 0.33, Chi² = 1.80, df = 4, p < 0.001; reservefonds: Cramérs V = 

0.25, Chi² = 1.01, df = 4, p < 0.001; vergaderen: Cramérs V = 0.22, Chi² = 78.86, df = 4, 
p < 0.001; bestuur: Cramérs V = 0.20, Chi² = 61.26, df = 4, p < 0.001; collectieve op-
stalverzekering: Cramérs V = 0.19, Chi² = 59.09, df = 4, p < 0.001; periodieke financiële 
bijdrage: Cramérs V = 0.15, Chi² = 36.91, df = 4, p < 0.001. 

128 Cramérs V = 0.28, Chi² = 1.21, df = 1, p < 0.001. 
129 Cramérs V = 0.18, Chi² = 48.42, df = 1, p < 0.001; Cramérs V = 0.18, Chi² = 52.14, df = 

1, p < 0.001. 
130 Cramérs V = 0.17, Chi² = 45.23, df = 1, p < 0.001. 
131 Cramérs V = 0.14, Chi² = 31.99, df = 1, p < 0.001. 
132 Cramérs V = 0.11, Chi² = 17.16, df = 1, p < 0.001. 
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Grafiek 6.18.  Formeel functioneren en achterstallig onderhoud VvE 

 
Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat achterstallig onderhoud voornamelijk 
een probleem is van de kleine en middelgrote VvE’s en niet van de allerklein-
ste.133 In dit onderzoek wordt deze stelling niet volledig bevestigd. De aller-
kleinste VvE’s bestaande uit één of twee appartementsrechten komen juist naar 
voren als VvE’s waarin het vaakst sprake is van achterstallig onderhoud. De ca-
tegorie 11-50 appartementsrechten heeft het minst vaak last van achterstallig on-
derhoud.134 Van de externe factoren hangt het bouwjaar het sterkst samen met 
een onderhoudsachterstand. Een onderhoudsachterstand komt vaker voor in ap-
partementencomplexen die dateren van voor 1992 dan van na die periode.135 Op-
vallend is verder dat het uitbesteden van bepaalde taken aan een professionele 
partij geen significant verband houdt met het achterstallig onderhoud.136 Voor de 
WOZ-waarde geldt dat appartementsrechten met een waarde van minder dan 
€ 100.000,- vaker wel een onderhoudsachterstand hebben dan niet. Apparte-
mentsrechten met een waarde van meer dan € 500.000,- hebben minder vaak 
geen onderhoudsachterstand dan wel.137 Het verhuren van appartementen heeft 
geen positieve invloed op het onderhoud. Hoe meer appartementen worden ver-
huurd hoe vaker er sprake is van een onderhoudsachterstand. Deze samenhang is 

                                                        
133 Laagland’advies 2002, p. 9-10. 
134 Cramérs V = 0.20, Chi² = 64.88, df = 3, p < 0.001. 
135 Cramérs V = 0.48, Chi² = 3.58, df = 4, p < 0.001. 
136 Cramérs V = 0.04, Chi² = 2.63, df = 1, p = 0.11. 
137 Cramérs V = 0.29, Chi² = 1.28, df = 5, p < 0.001. 
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zwak. Er is geen verband te leggen met de positie van een woningcorporatie in 
de VvE, omdat niet duidelijk is wie de appartementen verhuurt.138  
 
6.7.4. Juridische vormgeving 
 
In het kader van de juridische vormgeving is het antwoord op de volgende vraag 
nader onderzocht: ‘Zijn er binnen uw VvE conflicten over het onderhoud van de 
gemeenschappelijke delen?’ Het resultaat is als volgt: 
 
Grafiek 6.19.  Mate van conflicten in VvE 

 
 
Er blijkt een kleine, negatieve samenhang te bestaan tussen het formeel functio-
neren en de mate waarin er conflicten plaatsvinden over het onderhoud. De hy-
pothese dat de hoeveelheid conflicten een indicatie is voor de behoefte aan een 
juridische structuur wordt daardoor in geringe mate bevestigd.139 Het verschil 
tussen het voldoen aan het aantal factoren van het formeel functioneren en de 
hoeveelheid conflicten is moeilijk vast te stellen.140 Vandaar dat ook is gekeken 
naar het verschil tussen wel en niet formeel functionerende VvE’s en de hoe-
veelheid conflicten. Formeel functionerende VvE’s hebben vaker nooit conflic-
ten dan niet formeel functionerende VvE’s. Niet formeel functionerende VvE’s 
hebben vaker zeer regelmatig conflicten dan formeel functionerende VvE’s.141  
 

                                                        
138 Cramérs V = 0.20, Chi² = 64.42, df = 4, p < 0.001.  
139 Spearmans rs = -0.18, p < 0.001. 
140 Kruskal-Wallistoets Chi² = 65.67, df = 6, p < 0.001 (hoogste gemiddelde rangscore = 

988.90, laagste gemiddelde rangscore = 851.11).  
141 Cramérs V = -0.24, Chi² = 87.08, df = 4, p < 0.001.  
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Grafiek 6.20.  Mate van conflicten en formeel functioneren VvE 

 

Er blijkt geen significante samenhang te bestaan met het aantal vergaderingen. 
Enige mate van formele besluitvorming draagt niet per definitie bij aan het voor-
komen van conflicten.142 Ook tussen het materieel functioneren en het aantal 
conflicten bestaat nauwelijks een verband.143 Een veel grotere samenhang be-
staat tussen een onderhoudsachterstand en het aantal conflicten over het onder-
houd. VvE’s zonder onderhoudsachterstand hebben veel vaker nooit conflicten 
over het onderhoud dan VvE’s met een onderhoudsachterstand. Ook geldt dat 
VvE’s met een onderhoudsachterstand veel vaker zeer regelmatig een conflict 
hebben over het onderhoud dan VvE’s zonder onderhoudsachterstand.144 Verder 
bestaat tussen de tevredenheid over het onderhoud en het aantal conflicten over 
het onderhoud een medium negatieve samenhang. De appartementseigenaars die 
het minst tevreden over het onderhoud zijn hebben de meeste conflicten, de 
appartementseigenaars die het meest tevreden zijn hebben de minste conflic-
ten.145 Kortom, een mindere mate van conflicten over het onderhoud draagt dus 
wel degelijk bij aan het onderhoud.  
 
                                                        
142 Spearmans rs = -0.02, p = 0.50. 
143 Cramérs V = 0.11, Chi² = 17.02, df = 4, p = 0.002. 
144 Cramérs V = 0.44, Chi² = 2.89, df = 4, p < 0.001. 
145 Spearmans rs = -0.50, p < 0.001; Kruskal-Wallistoets Chi² = 444.32, df = 4, p < 0.001 

(hoogste gemiddelde score = 962.76, laagste gemiddelde score = 213.71). 
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Grafiek 6.21.  Mate van conflicten en achterstallig onderhoud VvE 

 
 
Tot slot vertonen een aantal externe factoren samenhang met de hoeveelheid 
conflicten. Er bestaat een kleine positieve samenhang met het aantal apparte-
menten dat in het complex verhuurd wordt.146 Dat betekent hoe meer apparte-
menten verhuurd worden hoe meer conflicten er over het onderhoud zijn.147 Ook 
bestaat er een kleine samenhang tussen de hoeveelheid conflicten en het uitbe-
steden van bepaalde taken aan een professionele partij. VvE’s die geen taken 
uitbesteden hebben vaker zeer regelmatig conflicten over het onderhoud dan 
VvE’s die wel taken uitbesteden, terwijl VvE’s die wel bepaalde taken uitbeste-
den vaker nooit conflicten hebben over het onderhoud. De aanwezigheid van een 
beheerder vermindert dus het aantal conflicten.148 Verder bestaat er een kleine, 
negatieve samenhang met zowel de WOZ-waarde als het bouwjaar. Met de om-
vang van de VvE bestaat geen significant verband.149 
 
 
 
 
                                                        
146 Spearmans rs = 0.17, p < 0.001. 
147 Kruskal-Wallistoets Chi² = 42.88, p < 0.001 (hoogste gemiddelde rangscore = 917.08, 

laagste gemiddelde rangscore = 700.35). 
148 Cramérs V = 0.11, Chi² = 18.63, df = 4, p = 0.001. 
149 WOZ-waarde: Spearmans rs = -0.13, p < 0.001. Bouwjaar: Spearmans rs = -0.18, p < 

0.001. Omvang: Spearmans rs = 0.05, p = 0.050. 
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6.8. Gesprekken met notarissen 
 
Er zijn gesprekken gevoerd met vier notarissen. Elk uit een regio waarin de 
VvE’s zijn ingedeeld: Amsterdam, Rotterdam/Den Haag, overige grote gemeen-
ten en de rest van Nederland. Daarnaast is met een medewerker van de KNB ge-
sproken. De gesprekken vonden plaats aan de hand van een topic-lijst (bijlage 
5). De gesprekken zijn aan het eind van het onderzoekstraject gevoerd met het 
oog op de haalbaarheid van bepaalde oplossingen in de praktijk. 
 
6.8.1. Akte van splitsing 
 
Bij het opstellen van de akte van splitsing kan de notaris een adviserende of een 
meer actieve rol vervullen. Enige activiteit is bij alle notarissen aanwezig door 
de architect bij dit proces te betrekken. Extra aandacht wordt besteed aan het 
vaststellen van de kostenverdeling en de stemverhouding. Verschillende notaris-
sen geven aan hierbij te streven naar een rechtvaardige verhouding en de ver-
koopbaarheid van de afzonderlijke appartementen in de gaten te houden. Bij een 
zeer onrechtvaardige kostenverdeling moet de notaris volgens de KNB dienst 
weigeren.  

Meestal wordt gekozen voor een aandelenverhouding op basis van de vier-
kante meters van het privé-gedeelte. Ter vereenvoudiging van de administratie 
wordt soms gekozen voor een evenredige kostenverdeling of stemverhouding. 
Eén notaris geeft aan met de wensen van zijn cliënt nadrukkelijk rekening te 
houden. Bijvoorbeeld met een woningcorporatie die in de vergadering van eige-
naars altijd een doorslaggevende stem wil houden.  

In de akte van splitsing wordt vrijwel altijd het model-reglement met enkele 
aanpassingen opgenomen. Zo wordt de omschrijving van de gemeenschappelij-
ke gedeelten en zaken vaak aangepast. Een aantal notarissen geeft actief voor-
lichting met betrekking tot de gebruiksbepalingen en past hiervoor eventueel de 
akte van splitsing aan. De andere notarissen geven aan dat er nauwelijks naar de 
gebruiksbepalingen wordt gekeken. 

Het aantal verzoeken tot wijziging van de akte van splitsing verschilt. De 
notarissen in de overige grote gemeenten en de rest van Nederland geven aan dat 
een verzoek om de akte van splitsing te wijzigen weinig voorkomt, terwijl de 
notarissen in Amsterdam en Rotterdam/Den Haag wel regelmatig een verzoek 
krijgen. De kosten voor een wijziging van de akte van splitsing lopen sterk uit-
een. Een wijziging van € 4.000,- wordt duur genoemd.  

Het wijzigen van de akte van splitsing wordt nog steeds als moeizaam erva-
ren. Eén notaris geeft aan dat een verzoek tot wijziging van de akte van splitsing 
vaak na anderhalf jaar in de archiefkast verdwijnt. Het blijkt moeilijk alle appar-
tementseigenaars te identificeren. Bovendien werkt de bank als hypotheekhou-
der vaak niet mee. Er wordt daarom goed gekeken hoe groot het belang bij het 
wijzigen van de akte van splitsing in de praktijk is voordat het traject in werking 
wordt gesteld. Als het slechts gaat om de verbetering van een kleine fout ont-
staan ten tijde van het opstellen van de akte van splitsing is het mogelijk de akte 
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op grond van artikel 45 Notariswet te rectificeren of op basis van een ten tijde 
van de splitsing afgegeven volmacht aan de notaris de fout te herstellen. Geen 
van de notarissen is ooit aansprakelijk gesteld voor het onvoldoende betrachten 
van zorgvuldigheid ten tijde van het opstellen van de akte van splitsing. 

Alle notarissen geven voor zover van toepassing voorlichting over alterna-
tieven voor het wijzigen van de akte van splitsing. Meestal bestaat dit uit het at-
tenderen op de mogelijkheid een beperkt recht te vestigen. De notarissen in de 
overige grote gemeenten en de rest van Nederland wijzen de appartementseige-
naars bovendien op de mogelijkheid een overeenkomst te sluiten. Hierbij benoe-
men zij de problemen rond het ontbreken van zakelijke werking.  
 
6.8.2. Activering VvE 
 
De notaris kan bij de splitsing en bij de overdracht van een appartementsrecht 
aansporen tot activering van de VvE. Bij nieuwbouwcomplexen wordt steeds 
vaker een informatiebijeenkomst gehouden waarbij de notaris wijst op het be-
lang van een goed functionerende VvE.  

De meeste notarissen geven aan bij de overdracht van een appartements-
recht de koper voor te lichten over het functioneren van de VvE. Het kan wel 
van de cliënt afhangen hoever deze voorlichting strekt. Een particulier behoeft 
bijvoorbeeld meer voorlichting dan een commercieel vastgoedbedrijf. Vaak 
wordt er bij een ‘slapende’ VvE aangespoord tot activering van de VvE over te 
gaan. Verder wordt er op bijzonderheden gewezen, bijvoorbeeld het hoogst uit-
zonderlijke geval dat het dak is gesplitst in twee privé-gedeelten.  

Bij de overdracht van het appartementsrecht moet de notaris sinds de wets-
wijziging van 2005 een verklaring omtrent de achterstallige bijdrage en het re-
servefonds opvragen. Alle notarissen geven aan dit te doen. Dit verloopt via een 
standaardprocedure, waarbij het bestuur een brief ontvangt van de notaris. In 
veel gevallen ontvangt de notaris daarop een reactie die aan de akte wordt ge-
hecht. Als de notaris geen reactie ontvangt, wordt dit gemeld bij de levering van 
het appartementsrecht. De notaris roept dan op de VvE te activeren. Eén notaris 
geeft aan zich hierbij zeer actief op te stellen en de VvE te stimuleren tot active-
ring over te gaan. Een andere notaris stuurt alleen een brief naar alle andere ap-
partementseigenaars om hen op de hoogte te stellen van het feit dat de nieuwe 
koper niet meer aansprakelijk zal zijn voor eventuele achterstallige bijdragen. 

Openstaande bijdragen worden vaak bij de koopsom verrekend ten laste van 
de verkoper. Verschillende notarissen vervullen een actieve rol. Niettemin is het 
de vraag of de notaris de bevoegdheid heeft de achterstallige bijdrage in te hou-
den op de koopsom. Hiervan zijn niet alle notarissen zich bewust. De KNB geeft 
aan dat de notaris deze bevoegdheid niet heeft. Deze bevoegdheid bestaat pas als 
de verkoper toestemming heeft gegeven. Als de achterstallige bijdrage op de 
eindafrekening staat dan is verdedigbaar dat de verkoper bij ondertekening van 
de eindafrekening impliciet toestemming geeft. Zonder toestemming van de ver-
koper zou het advies aan de koper moeten zijn om de koopovereenkomst niet te 
tekenen, zodat de koper niet aansprakelijk zal worden voor de achterstallige bij-
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drage. Op dit moment kan de notaris deze voorlichtende rol echter niet vervul-
len, omdat tussenkomst van de notaris bij het opstellen van de koopovereen-
komst niet verplicht is. Bij een executieveiling wordt in de veilingvoorwaarden 
vaak opgenomen dat openstaande bijdragen opgeteld worden bij de koopsom en 
via deze weg voor rekening van de koper komen. Een andere notaris adviseert 
de VvE ten behoeve van de achterstallige bijdrage op de executieopbrengst be-
slag te leggen. 
 
 
6.9. Afsluiting 
 
6.9.1. Stand van zaken 
 
De algemene conclusie is dat de VvE’s bij woongebouwen in Nederland behoor-
lijk goed functioneren.150 Op het gebied van transparantie, besluitvorming, hand-
having en beheer zijn de problemen minder groot dan verwacht.  

De transparantie van de rechtspositie van de appartementseigenaar is ruim 
voldoende. De appartementseigenaars zijn redelijk goed op de hoogte van de 
geldende regelingen en besluiten worden vrijwel altijd kenbaar gemaakt. Boven-
dien zijn de geldende regelingen toegankelijk via de akte van splitsing, de be-
heerder of het bestuur. De begrijpelijkheid van de akte van splitsing laat soms te 
wensen over. In de tien VvE’s waar sprake is van ondersplitsing is de rechtspo-
sitie van de appartementseigenaar in beginsel niet minder transparant. Een trans-
parante structuur draagt bij aan het formeel functioneren van de VvE. 

De besluitvorming in de VvE verloopt redelijk en is dus niet opvallend 
moeizaam. Als tegenstrijdige belangen een probleem zijn, is dat relatief vaak het 
geval in grote VvE’s en in VvE’s met multifunctioneel gebruik. In 85 procent 
van de VvE’s vindt besluitvorming in een formele vergadering minimaal één 
keer per jaar plaats. Hoe groter de VvE, hoe meer er wordt vergaderd. Besluit-
vorming in een formele vergadering draagt bij aan de doelmatigheid van de 
VvE. Er bestaat geen verband tussen het aantal vergaderingen en het materieel 
functioneren. Wijziging van de akte van splitsing is wel problematisch, omdat 
appartementseigenaars niet goed weten wanneer de akte van splitsing moet wor-
den gewijzigd en wijziging van de akte van splitsing in de praktijk vaak niet 
haalbaar is.  

Ook met betrekking tot de handhaving zijn de problemen niet opvallend 
groot. Appartementseigenaars hebben bijna altijd de intentie een andere apparte-
mentseigenaar aan te spreken op het niet naleven van regelingen om vervolgens 
het gedrag aan de orde te stellen in de vergadering. Regelmatig is daarmee de 

                                                        
150 Doorgaans waren de resultaten van de onderzoeken niet met elkaar in strijd; er was vaak 

sprake van bevestiging of aanvulling. In deze afsluiting zijn de onderzoeken daarom 
voor zover mogelijk geïntegreerd. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat op basis 
van het beschrijvende deelonderzoek geen uitspraken kunnen worden gedaan over de to-
tale populatie VvE’s in Nederland.  
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overtreding verholpen. Als dat niet het geval is, doen de meeste appartementsei-
genaars daarna niets meer waardoor het de vraag is of de regelingen daadwerke-
lijk worden nageleefd. Appartementseigenaars doen nogal eens een beroep op de 
rechter. Slechts vier van de honderd geïnterviewde appartementseigenaars geven 
expliciet aan de gang naar de rechter als hoogdrempelig te ervaren. Wanneer een 
beroep op de rechter is gedaan leidt dat niet altijd tot tevredenheid waarbij op-
valt dat een aantal appartementseigenaars die hebben geprocedeerd de deskun-
digheid van de rechter in twijfel trekt. Aan alternatieve geschillenbeslechting be-
staat weinig behoefte, ook omdat er relatief weinig conflicten over interne kwes-
ties zoals het onderhoud zijn. Huurders hebben op dit moment nauwelijks rech-
ten in de VvE. Volgens de appartementseigenaars is het niet wenselijk de rechts-
positie van huurders in het appartementencomplex te versterken. 

Het deel van de koopappartementen in Nederland dat helemaal niet actief 
beheerd wordt is beperkt. Waarschijnlijk voldoet rond de negentig procent aan 
minimaal één factor van het formeel functioneren. Ongeveer drie kwart van de 
VvE’s functioneert geheel formeel. Formeel functioneren draagt bij aan de doel-
matigheid en het voorkomen van conflicten over het onderhoud. 

De positie van het bestuur in de VvE verschilt sterk. Het oordeel over het 
functioneren van het bestuur is in beginsel positief. Kleine VvE’s kunnen goed 
functioneren zonder bestuur of met een bestuur dat is samengesteld uit alle leden 
van de vergadering van eigenaars. In VvE’s met drie tot en met tien apparte-
mentsrechten is een goede mogelijkheid het financieel beheer uit te besteden aan 
een professionele partij. VvE’s met meer dan tien appartementsrechten zijn af-
hankelijk van een actieve inzet van enkele appartementseigenaars in het bestuur 
of een goede beheerder. Een ondoorzichtige rechtspositie van het bestuur of de 
beheerder leidt tot ontevredenheid over het functioneren van het bestuur of de 
beheerder. Een aantal appartementseigenaars pleit daarom voor een toezichthou-
der op het bestuur en de beheerder. Het uitbesteden van het beheer aan een pro-
fessionele partij leidt niet automatisch tot goed functioneren, maar draagt wel bij 
aan het voorkomen van conflicten over het onderhoud. 

Ongeveer tachtig procent van de VvE’s functioneert materieel. Dit betekent 
dat de VvE onderhoud uitvoert aan de gemeenschappelijke gedeelten van het ap-
partementencomplex. De onderhoudsstaat van de gemeenschappelijke gedeelten 
van het appartementencomplex is op verschillende manieren gemeten, omdat het 
materieel functioneren geen garantie biedt dat de onderhoudsachterstand volle-
dig is weggewerkt. Bovendien is het mogelijk dat er sprake is van een goede on-
derhoudsstaat, terwijl er de laatste twee jaar geen groot onderhoud is uitgevoerd. 
Uiteindelijk blijkt in 65 procent van de appartementencomplexen achterstallig 
onderhoud aanwezig te zijn, maar het aandeel waarin sprake is van ernstig ach-
terstallig onderhoud is beperkt. Ernstig achterstallig onderhoud in appartemen-
tencomplexen is dus een incidenteel probleem. Een goede onderhoudsstaat is 
van belang, omdat het bijdraagt aan de doelmatigheid en de tevredenheid. Mate-
rieel functioneren is belangrijker dan formeel functioneren. 

Slechts vijftien procent van de VvE’s is ondoelmatig of zeer ondoelmatig. 
Dat betekent dat in veel VvE’s een goede mogelijkheid bestaat de gemeenschap-
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pelijke belangen te behartigen. De aanwezigheid van gemiddeld zestig procent 
van de eigenaren op de vergadering bevestigt dit beeld. Aan een quorumvereiste 
bestaat daarom weinig behoefte.  
 
6.9.2. Verband formeel functioneren en materieel functioneren 
 
Het verband tussen het formeel functioneren en het materieel functioneren is 
zwak tot matig. Achterstallig onderhoud wordt dus niet altijd veroorzaakt door 
het niet formeel functioneren van de VvE. VvE’s die aan meer factoren van het 
formeel functioneren voldoen, onderhouden wel vaker de gemeenschappelijke 
gedeelten en zaken. De instandhouding van een reservefonds en de opstelling 
van een meerjarenonderhoudsplan is het meest van belang voor het onderhouden 
van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van een appartementencomplex.  
 
6.9.3. Juridische vormgeving 
 
VvE’s bij woongebouwen houden zich redelijk aan de wettelijke regelingen. Het 
aantal VvE’s dat zich niet houdt aan expliciet in de wet neergelegde verplichtin-
gen is beperkt. Ongeveer twintig procent van de VvE’s houdt zich niet aan de 
bevoegdheidsafbakening tussen de gemeenschap van eigenaars en de VvE. Wat 
minder rooskleurig is het beeld dat naar voren komt als niet alleen naar de wette-
lijke verplichtingen wordt gekeken, maar ook naar de naleving van andere rege-
lingen neergelegd in het splitsingsreglement of het huishoudelijk reglement. In 
veertig procent van de VvE’s worden deze regelingen niet goed nageleefd. Ook 
met betrekking tot de nakoming van hetgeen is besloten in de vergadering zoals 
opgenomen in de notulen worden door verschillende appartementseigenaars zor-
gen geuit. 
 
Verband juridische vormgeving en functioneren 
Het zich houden aan de regelingen draagt bij aan het functioneren van de VvE. 
Ten eerste is de VvE meer transparant als de VvE zich aan de wettelijke regelin-
gen houdt. In aanmerking genomen dat de akte van splitsing de belangrijkste in-
formatiebron is voor een appartementseigenaar is het hierbij van belang dat de 
VvE zich aan alle geldende regelingen in het appartementencomplex houdt. Ten 
tweede is de VvE meer doelmatig als de besluitvorming plaats vindt in een op 
grond van de wet verplichte jaarlijkse vergadering. Ten derde zijn de apparte-
mentseigenaars meer tevreden over het functioneren van de VvE als de regelin-
gen worden nageleefd. Belangrijkst is ten slotte dat het naleven van de geldende 
regelingen in het appartementencomplex bijdraagt aan de uitvoering van groot 
onderhoud aan de gemeenschappelijke gedeelten van het appartementencom-
plex.  

Enige juridische vormgeving van de VvE heeft dus nut. Bovendien wil bij-
na negentig procent van de appartementseigenaars dat de huidige wettelijke 
structuur waarin een appartementsrecht is ondergebracht, blijft gehandhaafd. Be-
langrijkste reden is dat de wettelijke structuur de appartementseigenaars ver-
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plicht samen te werken. Er bestaat meer houvast de uitvoering van groot onder-
houd af te dwingen. Deze reden ligt ook ten grondslag aan de activering van de 
VvE. De verplichte inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koop-
handel vormt vaak de aanleiding tot activering van de VvE over te gaan. Niette-
min vindt een aantal appartementseigenaars de verplichte inschrijving onzin.  

Naast de juridische vormgeving draagt de onderlinge verhouding tussen de 
appartementseigenaars in het appartementencomplex bij aan het functioneren 
van de VvE. Een goede onderlinge verhouding draagt bij aan flexibele besluit-
vorming en goed beheer. Meer specifiek is een hoge mate van overeenstemming 
tussen de appartementseigenaars in de vergadering van belang voor het onder-
houd van de gemeenschappelijke gedeelten. Ook een mindere mate van conflic-
ten over het onderhoud zorgt voor beter onderhoud, waarbij geldt dat er minder 
conflicten zijn als er minder appartementen in het complex worden verhuurd. 
Meer algemeen functioneren VvE’s beter als de appartementseigenaars zelf het 
appartementencomplex bewonen.  

Onderlinge samenhang draagt in veel mindere mate bij aan de transparantie 
en de naleving van de regelingen. Het feit dat de appartementseigenaars het on-
derling goed kunnen vinden kan er juist voor zorgen dat regelingen niet worden 
nageleefd en de eigenaren minder goed op de hoogte zijn van de regelingen. Vijf 
van de negen VvE’s waar de regelingen slecht worden nageleefd, zijn gelegen in 
een krachtwijk. Dat lijkt te betekenen dat de vestiging in een dergelijke sociaal 
zwakke wijk betekenis heeft. Te denken valt hier mogelijk ook aan de betekenis 
van een beperkte onderlinge samenhang in het appartementencomplex waardoor 
regelingen niet goed worden nageleefd. In het verlengde hiervan ligt de verhou-
ding tussen de appartementseigenaars en het bestuur of de beheerder. Een goede 
verhouding met het bestuur of de beheerder is van groot belang voor het functio-
neren. De aanwezigheid van een beheerder leidt daarom niet automatisch tot 
goed onderhoud.  

Ook de WOZ-waarde en het bouwjaar hebben invloed op het functioneren. 
In gebouwen met een hoge WOZ-waarde functioneert de VvE beter. Hetzelfde 
geldt voor VvE’s die het beheer voeren over nieuwe appartementen. In zes oude 
appartementencomplexen heeft de gemeente moeten ingrijpen om ernstig achter-
stallig onderhoud weg te werken. Dit was niet altijd succesvol. 

Opvallend is het verschil in functioneren tussen grote VvE’s en kleine 
VvE’s. Kleine VvE’s zijn minder transparant en houden zich minder goed aan 
de wettelijke structuur, maar bereiken vaker overeenstemming in de vergade-
ring. Achterstallig onderhoud komt het vaakst voor in kleine VvE’s. Grote 
VvE’s functioneren meer formeel. Het formeel functioneren hangt negatief sa-
men met het naleven van de geldende regelingen. Een verklaring kan gevonden 
worden in het feit dat als de meer informele regelingen niet goed worden nage-
leefd er pas behoefte ontstaat de wettelijke verplichtingen na te komen en daar-
mee alsnog formeel te gaan functioneren. Niettemin hebben formeel functione-
rende VvE’s wel minder conflicten over het onderhoud.  
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6.9.4. Knelpunten 
 
Transparantie 
Appartementseigenaars hebben moeite de regelingen zoals opgenomen in de ak-
te van splitsing te begrijpen. 

De rol van het notariaat is beperkt, nu het koopcontract niet verplicht nota-
rieel hoeft te worden opgemaakt. 
 
Besluitvorming 
Besluitvorming kan moeizaam tot stand komen door tegenstrijdige belangen in 
VvE’s met multifunctioneel gebruik. 

De akte van splitsing wordt niet in alle wettelijk voorgeschreven gevallen 
gewijzigd. 
 
Handhaving 
De deskundigheid van de kantonrechter op het gebied van het appartementsrecht 
wordt door verschillende appartementseigenaars in twijfel getrokken. Huurders 
hebben nauwelijks rechten in de VvE, terwijl appartementseigenaars de rechts-
positie van huurders niet willen versterken. 
 
Beheer 
Een kwart van de VvE’s functioneert niet formeel. Voornamelijk in grote VvE’s 
is het van belang formeel te functioneren, omdat het formeel functioneren bij-
draagt aan de doelmatigheid van de VvE en het aantal conflicten over het onder-
houd vermindert. 

In een beperkt aantal kleine en oude appartementencomplexen is sprake van 
ernstig achterstallig onderhoud. Het beleid van de gemeente is daar niet altijd 
succesvol. 

Een slechte onderlinge verhouding tussen de appartementseigenaars in de 
VvE ligt vaak aan het slecht functioneren van de VvE ten grondslag. Dit komt 
eerder voor in appartementencomplexen waar één of meer appartementseige-
naars niet in het appartementencomplex wonen. 

De wettelijke verplichting een bestuur te benoemen is voor kleine VvE’s 
niet nodig, terwijl grote VvE’s vaak te maken hebben met een ondoorzichtige 
rechtspositie van het bestuur of de beheerder. 
 
Naleving regelingen 
Niet alle VvE’s leven de regelingen na, terwijl naleving van de regelingen in 
grote VvE’s in beginsel bijdraagt aan het functioneren van de VvE. 

Een aantal appartementseigenaars vindt de verplichte inschrijving van de 
VvE in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onzin. 
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6.9.5. Conclusie 
 
Al met al bestaat er door het onderzoek waarvan in dit hoofdstuk verslag is ge-
daan meer inzicht in het functioneren van de VvE in Nederland. De algemene 
conclusie is dat VvE’s bij woongebouwen in Nederland naar behoren functione-
ren. Beantwoording van de deelvragen uit paragraaf 6.3. luidt als volgt: 
 
– De juridische vormgeving van de VvE draagt bij aan het functioneren van 

de splitsingen van woongebouwen in Nederland.  
– Er bestaat een zwak tot matig verband tussen het formeel functioneren en 

het materieel functioneren.  
 
De aanwezigheid van een reservefonds en een meerjarenonderhoudsplan draagt 
het meest bij aan het onderhouden van de gemeenschappelijke gedeelten van het 
appartementencomplex. Dit is van zo’n cruciaal belang voor het functioneren 
van de VvE dat een wettelijke regeling wenselijk is. Het verdient daarom aanbe-
veling de verplichting tot het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan op te 
nemen in het Burgerlijk Wetboek. Van groot belang is ook de conclusie dat klei-
ne en grote VvE’s verschillend functioneren.  

Kleine VvE’s kunnen goed zorgdragen voor de uitvoering van groot onder-
houd aan de gemeenschappelijke gedeelten van het appartementencomplex zon-
der zich aan de wettelijke regelingen te houden. Enige vorm van duurzame orga-
nisatie draagt wel bij aan het materieel functioneren. Achterstallig onderhoud 
wordt het meest veroorzaakt door een slechte onderlinge verhouding. Het ver-
dient aanbeveling de wettelijke regeling voor de kleine VvE’s aan te passen aan 
de dagelijkse werkelijkheid. Voor de kleine VvE is het mogelijk de wettelijke 
structuur met betrekking tot de besluitvorming en de positie van het bestuur te 
vereenvoudigen. Vervolgens kan het opstellen, vaststellen en controleren van de 
begroting achterwege blijven als de appartementseigenaars op basis van een 
meerjarenonderhoudsplan een periodieke financiële bijdrage betalen. Bovendien 
is inschrijving in het Handelsregister niet nodig.  

Grote VvE’s moeten zich wel aan de geldende regelingen houden. Achter-
stallig onderhoud wordt daar voornamelijk veroorzaakt door een slecht functio-
nerend bestuur of een slecht functionerende beheerder. Aan het slecht functione-
ren van het bestuur of de beheerder ligt een gebrek aan transparantie ten grond-
slag. Ter verbetering van de transparantie is een strenger statutair regime wense-
lijk, waarbij meer informatieplichten voor het bestuur gelden en de positie van 
de raad van commissarissen wordt verstevigd. Vervolgens zal in de praktijk om 
te kunnen voldoen aan het strengere regime het beheer bij voorkeur moeten wor-
den uitbesteed aan een professionele partij. Een sluitend systeem van certifice-
ring van de beheerder is gewenst.  
 
Kortom, voor het efficiënt beheren van de appartementengemeenschap is een 
VvE bij woongebouwen niet noodzakelijk, maar enige duurzame organisatie 
voor het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten van het appartementen-
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complex is wel vereist. Voor VvE’s geldt dat een goede onderlinge verhouding 
positief van invloed is op het functioneren van de VvE, waardoor het van belang 
is de betrokkenheid van de appartementseigenaars bij het beheer van het appar-
tementencomplex te vergroten.  
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7. Structurele oplossingen voor slecht functionerende 
VvE’s

 
 
In deze conclusie worden enkele structurele oplossingen voor slecht functione-
rende VvE’s bij woongebouwen gepresenteerd die zijn gebaseerd op uitkomsten 
van het onderzoek. Hierbij wordt de volgorde van de onderzoeksvragen zoals 
geformuleerd in paragraaf 1.3. aangehouden. Eerst wordt ingegaan op de aard en 
de structuur van de VvE, waarbij het spanningsveld tussen de goederenrechtelij-
ke aspecten van het appartementsrecht en de daarvan deel uitmakende vereni-
gingsrechtelijke aspecten van het appartementsrecht verduidelijkt wordt. Ook 
wordt specifiek ingegaan op de statutaire bepalingen van grote en kleine VvE’s. 
Daarna komen de criteria die de VvE in geval van belangenafweging bij besluit-
vorming dient te hanteren naar voren. Deze criteria zijn afgeleid uit de recht-
spraak met betrekking tot het gebruik van het appartementencomplex. De con-
clusies rond het functioneren van de VvE in Nederland zijn in het voorgaande 
geïntegreerd. Verder wordt voor de beantwoording van de derde onderzoeks-
vraag verwezen naar paragraaf 6.9. Tot slot worden de verschillende rollen van 
enkele externe partijen in relatie tot het functioneren van de VvE behandeld.  
 
 
7.1. Aard en structuur van de VvE 
 
Op grond van het onderzoek dient de aard en structuur van de VvE in de kern te 
blijven bestaan. Meest overtuigend is het feit dat bijna negentig procent van de 
ondervraagde appartementseigenaars zelf wil dat de huidige wettelijke structuur 
waarin een appartementsrecht is ondergebracht gehandhaafd blijft. Belangrijkste 
reden voor hen is dat de wettelijke structuur appartementseigenaars verplicht sa-
men te werken waardoor er mogelijkheden bestaan de uitvoering van groot on-
derhoud af te dwingen.  

Daarnaast zijn er meer dogmatische redenen om voor het huidige systeem 
te kiezen. Het huidige systeem wordt gekenmerkt door het monistische stelsel: 
een appartementseigenaar verkrijgt één recht van mede-eigendom met betrek-
king tot alle goederen die in de splitsing betrokken zijn, dat de bevoegdheid om-
vat tot het exclusief gebruik van een privé-gedeelte. Dit in tegenstelling tot het 
dualistische stelsel dat uitgaat van de eigendom van elk privé-gedeelte. Het mo-
nistische stelsel verdient principieel de voorkeur, omdat het benadrukt dat appar-
tementseigenaars in een appartementencomplex dicht op elkaar leven, van elkaar 
afhankelijk zijn en rekening met elkaar moeten houden. Bovendien schept het 
monistische stelsel een betere legitimatie om verplichtingen op te leggen welke, 
soms ook met betrekking tot het privé-gedeelte, in het kader van goed beheer 
noodzakelijk zijn. Daaraan doet niet af dat voor de individuele appartementsei-
genaar zelf het exclusief gebruik van het privé-gedeelte het belangrijkste onder-
deel van een appartementsrecht is.  
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De mede-eigendom is alles omvattend en dan is er voor een gemeenschap van 
eigenaars met volledige rechtspersoonlijkheid geen plaats. Bovendien is het in 
Nederland zuiver voor de oprichting van een rechtspersoon naast de gemeen-
schap van eigenaars te kiezen, omdat het (gesloten) systeem van rechtspersonen 
uit Boek 2 BW dan niet wordt doorbroken. Iedere deelgenoot is dus als apparte-
mentseigenaar lid van de VvE. Het moeizame onderscheid tussen de VvE en de 
gemeenschap van eigenaars blijft daarmee bestaan.  

De gemeenschap van eigenaars is bevoegd op basis van goederenrecht over 
de gemeenschappelijke goederen te beschikken, terwijl de VvE op basis van ver-
enigingsrecht de gemeenschappelijke gedeelten en zaken beheert. Ook zijn de 
deelgenoten van de gemeenschap van eigenaars gezamenlijk bevoegd de goede-
renrechtelijke verhoudingen te wijzigen. Goederenrechtelijke wijzigingen kun-
nen verdeeld worden in twee categorieën: feitelijke en juridische wijzigingen. 
Feitelijke wijzigingen hebben betrekking op de omgrenzing van (delen van) het 
appartementencomplex zoals opgenomen in de splitsingsakte en de bijbehorende 
tekening. Juridische wijzigingen betreffen de rechten en verplichtingen van de 
appartementseigenaars in de gemeenschap van eigenaars, maar ook in de VvE 
voor zover zij een goederenrechtelijk karakter hebben. In de kern zijn alle rech-
ten en verplichtingen verbonden aan een appartementsrecht goederenrechtelijk, 
toch zijn er aspecten die in min of meerdere mate worden beheerst door het ver-
enigingsrecht. Het is steeds de vraag of de goederenrechtelijke rechtspositie van 
elke appartementseigenaar zo fundamenteel is dat in beginsel zonder zijn mede-
werking geen wijziging van zijn rechtspositie mogelijk is, of dat aan het belang 
van de meerderheid van appartementseigenaars in de vergadering van eigenaars 
voorrang kan worden verleend. 
 
De aandelenverhouding heeft bij uitstek een goederenrechtelijk karakter in juri-
dische zin, omdat de aandelenverhouding de omvang van het recht in de ge-
meenschap van eigenaars bepaalt hetgeen onder andere tot uitdrukking komt bij 
opheffing van de splitsing. De VvE heeft geen enkele bevoegdheid met betrek-
king tot de aandelenverhouding. Voor de kostenverdeling ligt het wat ingewik-
kelder. Eén van de belangrijkste verplichtingen verbonden aan een apparte-
mentsrecht is de bijdrageverplichting in de kosten die voor gemeenschappelijke 
rekening zijn. Deze is van invloed op de waarde van het appartementsrecht. Nu 
de bijdrageverplichting is gebaseerd op de kostenverdeling, maakt de kostenver-
deling in goederenrechtelijke zin onlosmakelijk onderdeel uit van het apparte-
mentsrecht. Toch heeft de vergadering van eigenaars door het opstellen van de 
begroting en het vaststellen van de jaarrekening belangrijke bevoegdheden die 
van invloed zijn op de hoogte van de bijdrage. Bovendien int en beheert het be-
stuur van de VvE de bijdragen en beslist de VvE waar de bijdragen voor worden 
gebruikt. De goederenrechtelijke rechtspositie van elke appartementseigenaar is 
niettemin zo fundamenteel dat in beginsel zonder zijn medewerking geen wijzi-
ging van de kostenverdeling plaats kan vinden. Een wijziging van de akte van 
splitsing is vereist. 
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Sinds 2005 is wijziging van de akte van splitsing echter met medewerking van 
het bestuur van de VvE mogelijk op grond van een besluit genomen met vier 
vijfden meerderheid van de stemmen in de vergadering van eigenaars. Het is 
naar mijn mening niet wenselijk in goederenrechtelijke verhoudingen de besluit-
vorming verder te faciliteren. Aan de goederenrechtelijke belangen van de ap-
partementseigenaars zou dan te veel afbreuk worden gedaan. Willekeur wordt in 
het huidige systeem voorkomen door in ruime mate beroepsmogelijkheden toe te 
kennen. Voor doorwerking van de redelijkheid en billijkheid is echter nauwe-
lijks plaats. Huidige en toekomstige appartementseigenaars moeten in beginsel 
kunnen afgaan op de aandelenverhouding en de kostenverdeling zoals inge-
schreven in de openbare registers. Een financieel nadeel zal al snel aan de verle-
ning van een vervangende machtiging tot wijziging van een kostenverdeling in 
de weg staan. 
 
In het huidige recht maken ook de statuten van de VvE onderdeel uit van de akte 
van splitsing. De statuten bevatten organisatorische bepalingen zoals bepalingen 
rond het bijeenroepen van de vergadering en het tot stand brengen van besluiten 
in de VvE. De statuten worden in overwegende mate beheerst door het vereni-
gingsrecht. Er kan daarom meer dan nu het geval is aan een belang van de meer-
derheid van appartementseigenaars voorrang worden verleend. Wijziging van de 
statuten zal daarom, anders dan in het huidige BW, naar analogie met het vereni-
gingsrecht plaats kunnen vinden op basis van een besluit van de VvE met twee 
derde meerderheid van de stemmen. Dit geldt niet voor de stemverhouding. De 
stemverhouding is meer van belang voor goederenrechtelijke wijzigingen. Een 
zwaardere besluitvormingsprocedure is noodzakelijk. Voor een wijziging van de 
stemverhouding lijkt een drie vierde meerderheid van de stemmen op zijn plaats.  
 
Uit het voorgaande volgt de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag. De 
bevoegdheid van de VvE om besluiten te nemen op grond van het meerderheids-
principe zonder afbreuk te doen aan de goederenrechtelijke rechtspositie van één 
of meer appartementseigenaars strekt tot wijziging van de statuten inclusief de 
stemverhouding. Meer algemeen is de VvE bevoegd besluiten te nemen op 
grond van het meerderheidsprincipe met betrekking tot het beheer van de ge-
meenschappelijke gedeelten en zaken. Voor zover het gebruik van het apparte-
mentencomplex betreft, zal in paragraaf 7.3. de bevoegdheid van de VvE nader 
worden besproken.  
 
Een eerste verbetering in de structuur van het appartementsrecht is aanpassing 
van de getrapte besluitvormingsprocedure. Unanimiteit blijft noodzakelijk voor 
het vervreemden en bezwaren van goederen die in de gemeenschap betrokken 
zijn. Vier vijfden meerderheid is vereist voor wijziging van de aandelenver-
houding en de kostenverdeling. Drie kwart van de stemmen is nodig voor wijzi-
ging van de stemverhouding, terwijl twee derden meerderheid voldoende is voor 
wijziging van de overige statutaire bepalingen. Deze oplossing sluit aan bij het 
appartementsrecht in de ons omringende landen. 
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Een volgende verbetering is het overhevelen van de relevante bepalingen uit titel 
2 Boek 2 BW naar afdeling 2 van titel 9 van Boek 5 BW. Het betreft de bepalin-
gen omtrent het unaniem buiten vergadering nemen van besluiten, het toekennen 
van vertegenwoordigingsbevoegdheid aan andere dan bestuurders en de ver-
plichting voor het bestuur binnen een half jaar na afloop van het boekjaar aan de 
vergadering jaarverslag uit te brengen wat ter controle reeds is ondertekend door 
de raad van commissarissen of de kascommissie. De huidige verwijzing naar het 
verenigingsrecht lijkt een poging de VvE mooi in te passen in de gelaagde struc-
tuur van het Burgerlijk Wetboek, terwijl de VvE een vereniging van geheel ei-
gen aard is. De algemene bepalingen uit titel 1 van Boek 2 BW betreffende 
rechtspersonen blijven wel van overeenkomstige toepassing op de VvE voor 
zover de aard van de VVE zich daartegen niet verzet. Deze wijziging maakt de 
toepassing van verenigingsrechtelijke regels overzichtelijker. 
 
Inherent aan het democratische karakter van de VvE is dat alle appartementsei-
genaars voor hun belang kunnen opkomen in de vergadering van eigenaars. Be-
sluitvorming vindt in beginsel plaats bij gewone meerderheid van stemmen. 
Doorwerking van de redelijkheid en billijkheid zorgt ervoor dat de door de ver-
gadering van eigenaars te maken belangenafweging bij een besluit dat voor alle 
leden van de VvE in ongeveer dezelfde mate positieve of negatieve gevolgen 
heeft een andere is dan de afweging bij een besluit waarvan de negatieve gevol-
gen slechts een beperkte, zich tegen het besluit verzettende groep raken. In het 
laatste geval is het belang van de meerderheid in beginsel doorslaggevend. Ze-
ker als dit een gemeenschappelijk belang als de noodzaak onderhoud te verrich-
ten of de veiligheid betreft. Als een appartementseigenaar de meerderheid van 
de stemmen in de vergadering bezit is bij een verstrengeling of verwevenheid 
van belangen een grotere mate van zorgvuldigheid vereist. Een nadeel voor de 
minderheid zal er dan wel snel voor zorgen dat een besluit in strijd met de rede-
lijkheid en billijkheid is. Het feit dat een lid behoudens een beroep op de rechter 
geen mogelijkheid heeft zich aan onwelgevallige besluitvorming te onttrekken 
dan door zijn appartementsrecht te verkopen, speelt geen grote rol. 
 
 
7.2. Statutaire bepalingen kleine en grote VvE’s 
 
VvE’s in Nederland functioneren naar behoren.1 Ongeveer drie kwart van de 
VvE’s functioneert formeel, terwijl het aantal appartementencomplexen met ern-
stig achterstallig onderhoud beperkt is. Een sterk verband tussen het formeel 
functioneren en het materieel functioneren van een VvE is niet aangetoond, 
maar de aanwezigheid van een reservefonds in combinatie met een meerjarenon-
derhoudsplan draagt wel bij aan het onderhouden van de gemeenschappelijke 
gedeelten. Het verdient om die reden aanbeveling de verplichting tot het opstel-
                                                        
1 Het onderzoek van Companen uit 2012 ondersteunt deze conclusie. Daarnaast vult het 

onderzoek de ideeën ter verbetering van het functioneren van VvE’s aan. 
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len van een meerjarenonderhoudsplan op te nemen in het Burgerlijk Wetboek. 
Daarnaast bevordert een goede onderlinge verhouding binnen het appartemen-
tencomplex het functioneren van de VvE. Een belangrijke conclusie uit het em-
pirisch onderzoek is, dat het functioneren in kleine en grote VvE’s van elkaar 
verschilt.  

De verschillen in functioneren tussen kleine en grote VvE’s komen voorna-
melijk naar voren in het nut van het naleven van de statutaire bepalingen. Een 
volgende oplossing ter verbetering van het functioneren is daarom om onder-
scheid aan te brengen tussen de statutaire bepalingen van kleine en grote VvE’s. 
Het Belgische appartementsrecht met twee snelheden biedt interessante aankno-
pingspunten, omdat het verschillende organisatorische bepalingen voor kleine en 
voor grote VvE’s kent. Bovendien is het praktisch de oplossing tot uitdrukking 
te laten komen in de statuten, omdat de statuten als apart notarieel document in 
de openbare registers kunnen worden gepubliceerd.  

Overigens geldt voor alle VvE’s dat de statutaire bepalingen op twee pun-
ten verbeterd kunnen worden. Ten eerste kan naar analogie van de Franse en 
Belgische regeling winst worden behaald door het gebruik van volmachten te re-
guleren in de statuten. Een appartementseigenaar zal dan beter in staat worden 
gesteld zijn belang daadwerkelijk te behartigen. Ten tweede kan het gebruik van 
elektronische communicatiemiddelen in de statuten worden gereguleerd. Dit 
draagt bij aan het vergroten van de betrokkenheid van de appartementseigenaars 
in de VvE. Appartementseigenaars zullen eerder geneigd zijn hun stem uit te 
brengen indien dit mogelijk is via een elektronisch communicatiemiddel. Een 
bijkomend voordeel is dat in plaats van schriftelijk, met behulp van elektroni-
sche communicatiemiddelen aan de voorschriften rond het oproepen en bijeen-
roepen van vergaderingen kan worden voldaan.  
 
7.2.1. Kleine VvE’s 
 
Dat kleine VvE’s zich niet aan de wettelijke regelingen houden, wil nog niet 
zeggen dat zij niet goed kunnen zorgdragen voor de uitvoering van groot onder-
houd aan de gemeenschappelijke gedeelten van het appartementencomplex. 
Achterstallig onderhoud wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een slechte 
onderlinge verhouding. Niettemin is enige formele structuur wenselijk als een 
opvolgende appartementseigenaar toetreedt tot de VvE. In VvE’s met twee ap-
partementseigenaars is dit veel minder het geval, omdat appartementseigenaars 
er hoe dan ook samen uit moeten komen. Het is daarom alleen in appartemen-
tengebouwen die gesplitst zijn in twee appartementsrechten mogelijk voor een 
sterk vereenvoudigd statutair regime van de VvE te kiezen. Deze groep bevat 
circa 48.000 appartementensplitsingen. Voor de wijze van vereenvoudiging is 
inspiratie ontleend aan het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-
recht en het rechtspersonenrecht op de Nederlandse Antillen.2 

                                                        
2 Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3 en Frielink 2006. 
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Besluitvorming kan volledig buiten vergadering met behulp van elektronische 
communicatiemiddelen plaatsvinden, mits beide appartementseigenaars hun 
stem uitbrengen. Bepalingen omtrent het bijeenroepen en oproepen van de ver-
gadering zijn niet meer nodig. Ook een voorzitter van de vergadering behoeft 
niet te worden benoemd. Voor wijziging van de akte van splitsing blijft mede-
werking van beide appartementseigenaars vereist.  

De benoeming van een bestuur is niet noodzakelijk, omdat kleine VvE’s 
goed kunnen functioneren zonder bestuur of met een bestuur dat gelijk is aan de 
vergadering. Op basis van een besluit kunnen beide appartementseigenaars be-
voegd zijn de VvE te vertegenwoordigen. Vervolgens zijn beide appartementsei-
genaars gezamenlijk aansprakelijk op grond van de kostenverdeling, waarbij het 
meest eenvoudig is de kostenverdeling evenredig aan de aandelenverhouding 
vast te stellen. Het opstellen van een begroting en het vaststellen van de jaarre-
kening kan worden vervangen door een meerjarenonderhoudsplan aan de hand 
waarvan de financiële bijdrage moet worden vastgesteld. De benoeming van een 
raad van commissarissen of kascommissie is niet nodig, omdat de beide eigena-
ren alleen elkaar behoeven te controleren.  
 
7.2.2. Grote VvE’s 
 
Grote VvE’s moeten zich aan de huidige wettelijke regelingen houden om te 
kunnen functioneren. Achterstallig onderhoud wordt voornamelijk veroorzaakt 
door een slecht functionerend bestuur of een slecht functionerende beheerder. 
Aan het slecht functioneren van het bestuur en de beheerder ligt een gebrek aan 
transparantie ten grondslag. Ter verbetering van de transparantie is een strenger 
statutair regime wenselijk. Voor deze oplossing is aansluiting gezocht bij de 
wetswijziging in België uit 2010. De afbakening van de groep is niet eenvoudig. 
De problematiek lijkt in VvE’s met minder dan tien appartementsrechten niet 
aan de orde, maar ook in VvE’s met meer dan tien appartementsrechten is een 
strenger regime soms niet noodzakelijk. Het is daarom wenselijk aan de VvE 
zelf over te laten tot het strengere regime over te gaan door een wijziging van de 
statuten.  
 
Ter verbetering van de transparantie van de rechtspositie van het bestuur is het 
belangrijk duidelijk onderscheid aan te brengen tussen de taken en bevoegdhe-
den van het bestuur en de taken en bevoegdheden van de vergadering. Beide or-
ganen moeten in ieder geval zijn terug te vinden; daarom verdient het aanbeve-
ling door een wetswijziging iedere belanghebbende de bevoegdheid te verlenen 
de kantonrechter te verzoeken een bestuur te benoemen. Daarnaast is het raad-
zaam de verhouding tussen het bestuur en de vergadering in een overeenkomst 
vast te leggen.  

Vervolgens is het wenselijk het bestuur meer informatieplichten op te leg-
gen. Hierbij valt in eerste instantie te denken aan het verschaffen van inzage in 
alle gegevens en documenten met betrekking tot de appartementensplitsing, en 
wel voornamelijk via een internetsite. Meer in het bijzonder draagt het geven 
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van openheid van zaken bij het nemen van besluiten waarmee grote uitgaven ge-
paard gaan in combinatie met het overleggen van ten minste meerdere kostenra-
mingen bij aan de transparantie. Ook dient het bestuur een bondige besluitenlijst 
op te stellen en die zowel voor als na de vergadering duidelijk kenbaar te maken 
aan de appartementseigenaars. Tot slot strekt het tot aanbeveling een bestuurder 
de verplichting op te leggen binnen een termijn van dertig dagen na het eindigen 
van de bestuurstermijn het volledige dossier van het bestuur van het gebouw aan 
zijn opvolger of in diens afwezigheid aan de voorzitter van de vergadering te 
overhandigen. 

Ook andere organen van de VvE kunnen een rol spelen ter verbetering van 
de transparantie van de rechtspositie van het bestuur. De voorzitter van de ver-
gadering kan een nuttige functie vervullen als intermediair tussen het bestuur en 
de vergadering. Bovendien dient de voorzitter zijn taak de notulen te onderteke-
nen zorgvuldig uit te oefenen. Ter controle op het functioneren van het bestuur 
is in grote VvE’s de benoeming van een raad van commissarissen gewenst. Het 
is vervolgens van belang de taken en bevoegdheden van de raad van commissa-
rissen in de statuten nauwkeurig uit te werken.  
 
 
7.3. Gebruik appartementencomplex 
 
Bij het gebruik van het appartementencomplex hebben appartementseigenaars 
vaak tegenstrijdige belangen. De verschillende belangen moeten met elkaar in 
overeenstemming worden gebracht met het oog op het beheer van het complex 
als zodanig. Welke criteria de VvE in geval van belangenafweging bij besluit-
vorming dient te hanteren, is het onderwerp van de tweede onderzoeksvraag. De 
beantwoording van deze vraag is sterk afhankelijk van de aard van het geval. 
Niettemin brengt de aard van het appartementsrecht in alle gevallen mee dat ap-
partementseigenaars in behoorlijke mate rekening moeten houden met elkaars 
belangen en overlast zoveel mogelijk dient te worden voorkomen. 

Verder is de rechtszekerheid een zwaarwegend criterium. De regelingen zo-
als opgenomen in de akte van splitsing moeten worden nageleefd. Bovendien 
dient de VvE in beginsel voorrang te verlenen aan de juridische situatie zoals 
omschreven in de akte van splitsing en de bijbehorende tekening ten opzichte 
van een andersluidende feitelijke situatie. Ook moet op grond van de rechtsze-
kerheid het gemeenschappelijk in gebruik geven van een privé-gedeelte worden 
ingeschreven in de openbare registers. Daarnaast is de goederenrechtelijke 
rechtspositie van één of meer appartementseigenaars van veel gewicht. De VvE 
is niet bevoegd tot een wijziging in de de begrenzing van één of meer privé-ge-
deelten voor zover niet tijdelijk en vatbaar voor herstel of tot de vestiging van 
een exclusief gebruiksrecht op een gemeenschappelijk gedeelte. Dit zijn de goe-
derenrechtelijke wijzigingen in feitelijke zin waarvoor de akte van splitsing 
moet worden aangepast. Ter aanvulling op de beantwoording van de eerste on-
derzoeksvraag geldt omgekeerd dat de VvE wel bevoegd is met meerderheid 
van stemmen te beslissen tot een wijziging in de begrenzing van één of meer pri-
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vé-gedeelten voor zover tijdelijk en vatbaar voor herstel. Vervolgens gaan de 
criteria voor het gebruik van het privé-gedeelte en het gemeenschappelijk ge-
deelte uit elkaar lopen.  
 
In het privé-gedeelte zorgt het exclusieve karakter van het gebruiksrecht ervoor 
dat de VvE niet bevoegd is het feitelijk gebruik van het privé-gedeelte te beper-
ken. Alleen regels van orde met betrekking tot het feitelijk gebruik mogen door 
de vergadering van eigenaars worden vastgesteld en al of niet worden opgeno-
men in een huishoudelijk reglement. Ook dwingt het exclusieve karakter van het 
gebruiksrecht ertoe dat de vergadering van eigenaars niet eenvoudig tot weige-
ring of ontzegging van gebruik op grond van een in het splitsingsreglement op-
genomen welstandsbepaling kan overgaan. Bovendien is een twee derde meer-
derheid van de stemmen in de vergadering van eigenaars voor het besluit het ge-
bruik te ontzeggen en de vaststelling van het huishoudelijk reglement wenselijk. 
Tot slot zal de VvE aan het belang bij het gebruik van het privé-gedeelte voor 
zover het valt onder de bescherming van de vrijheid van godsdienst of de be-
scherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, meer waarde moeten 
toekennen dan aan een willekeurig ander belang.  
 
In het gemeenschappelijk gedeelte is het belang met het grootste soortelijk ge-
wicht het doorslaggevende criterium. Meestal is dit het verenigingsrechtelijke 
belang van de meerderheid, tenzij de rechtpositie van een appartementseigenaar 
buiten proportioneel wordt aangetast. Bij het verlenen van een vervangende 
machtiging voor de toestemming van de vergadering van eigenaars voor een 
verandering in de constructie of omgrenzing van (delen van) het appartementen-
complex speelt het soortelijk gewicht van de betrokken belangen ook een rol. 
Het soortelijk gewicht van het belang wordt dan voornamelijk bepaald door het 
voor- en nadeel bij de wijziging en het beleid van de VvE ten aanzien van derge-
lijke veranderingen.  
 
 
7.4. Externe partijen 
 
7.4.1. De rol van de notaris 
 
De rol van de notaris kan evenals in België worden aangescherpt om het functio-
neren van de VvE te verbeteren. Dit geldt zowel voor de insteek bij het opstellen 
en wijzigen van de akte van (onder)splitsing als voor de zorgplicht bij de over-
dracht van een appartementsrecht.  

Bij het opstellen van de splitsingsakte dient de notaris de belangen van de, 
weliswaar afwezige, toekomstige appartementseigenaars in bescherming te ne-
men bij het opstellen van de aandelenverhouding, de kostenverdeling en de 
stemverhouding. Een aandelenverhouding op basis van oppervlakte of de waar-
de van de appartementsrechten ligt het meest voor de hand. In ieder geval ver-
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dient het aanbeveling ook de grondslag van de kostenverdeling en de stemver-
houding in de akte te vermelden.  

Wijziging van de akte van splitsing blijft voor de notaris problematisch. 
Mijn voorstel de besluitvorming voor de wijziging van statutaire bepalingen te 
vereenvoudigen brengt verbetering. Als het slechts gaat om de verbetering van 
een kleine fout, die is ontstaan ten tijde van het opstellen van de akte van split-
sing, is het mogelijk de akte op grond van artikel 45 Notariswet te rectificeren of 
te werken met een proces-verbaal van verbetering. Ook is het mogelijk op basis 
van een ten tijde van de splitsing afgegeven volmacht aan de notaris de fout te 
herstellen. 

Daarnaast is het raadzaam de zorgplicht van de notaris op twee momenten 
aan te scherpen. Ten eerste kunnen in een bouwbijeenkomst bij nieuwbouwcom-
plexen (toekomstige) appartementseigenaars worden voorgelicht over de aard en 
structuur van de VvE. Ten tweede is het wenselijk bij iedere overdracht van een 
appartementsrecht aan de hand van een eenvoudig document de basisregels van 
het appartementsrecht door te nemen en te wijzen op bijzonderheden in het split-
singsreglement en op een eventuele achterstallige bijdrage. Bij een ‘slapende’ 
VvE dient de notaris tot activering van de VvE aan te sporen.  
 
7.4.2. Het beleid van de gemeente 
 
Het beleid van de gemeente met betrekking tot het functioneren van VvE’s is 
gericht op het voorkomen van achterstallig onderhoud met het oog op het tegen-
gaan van verloedering van de directe leefomgeving. Dit publiek belang is onvol-
doende om samenwerking van VvE’s in een overkoepelend orgaan af te dwin-
gen. Ook zal de gemeente zich terughoudend moeten opstellen bij het gebruik 
maken van de ingrijpende bevoegdheden die bij de wetswijziging van 2011 zijn 
toegekend.3 Het verplicht uitbesteden van het beheer aan een professionele partij 
moet worden gezien als laatste redmiddel, omdat het indruist tegen de contracts-
vrijheid. De Franse of Belgische mogelijkheid op eigen verzoek van de mede-ei-
genaren een bewindvoerder te benoemen was wellicht beter geweest.  

Subsidies hebben in het verleden niet tot gewenste resultaten geleid. Het is 
misschien wel een idee de notariële kosten bij activering van een VvE van een 
appartementensplitsing van voor 1972 te vergoeden. Dit geldt ook voor de nota-
riële kosten verbonden aan schaalvergroting. Voor het overige zal voornamelijk 
terug moeten worden gegrepen naar informeren en voorlichten en algemeen be-
leid ter verbetering van de sociale verhouding in wijken en buurten. 

                                                        
3 Uit het onderzoek van Companen uit 2012 blijkt dat er geen ervaring is opgedaan met de 

uitvoering van de nieuwe wet. De gemeenten Rotterdam en Den Haag starten met be-
trokkenheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een pilot 
waarbij bij vijf VvE’s ervaring opgedaan wordt met dit nieuwe wettelijke instrumenta-
rium. 
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Verder gaat het beleid van de gemeente met betrekking tot het functioneren van 
de VvE mijn onderzoek te buiten.4 Volstaan wordt met er op te wijzen dat het 
beleid van de gemeente bij de verlening van splitsingsvergunningen op grond 
van de Huisvestingswet een nuttige functie kan vervullen. Er kunnen op die wij-
ze bepaalde voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld met betrekking tot de 
onderhoudsstaat.  
 
7.4.3. Woningcorporaties 
 
Woningcorporaties zullen in de toekomst steeds belangrijker zijn voor het func-
tioneren van de VvE, omdat door de noodzakelijke verkoop van huurwoningen 
steeds meer gemengde complexen met zowel koop- als huurwoningen zullen 
ontstaan. Huurders hebben nauwelijks rechten in de VvE, terwijl appartements-
eigenaars de rechtspositie van huurders niet willen versterken. Van belang is 
daarom dat woningcorporaties de huurders goed informeren over de ook voor 
huurders geldende consequenties, zodat botsingen tussen particuliere apparte-
mentseigenaars en huurders zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. In gro-
te VvE’s is het verstandig één aanspreekpunt op te richten voor zowel apparte-
mentseigenaars als huurders eventueel in combinatie met een adviescommissie 
van zowel huurders als appartementseigenaars.  

Daarnaast kan een woningcorporatie ervoor kiezen voor zover het bewo-
nerszaken betreft een volmacht ter uitoefening van het stemrecht in de vergade-
ring van eigenaars te verlenen aan huurders. Het is de vraag of woningcorpora-
ties dit zullen doen, omdat zij soms bewust een meerderheid van stemmen in de 
vergadering van eigenaars willen behouden. Een nadeel voor de minderheid van 
appartementseigenaars zal dan bij verstrengeling of verwevenheid van belangen 
al snel strijd met de redelijkheid en billijkheid opleveren, waardoor het betref-
fende besluit vernietigbaar is. Toch zijn wellicht meer waarborgen tegen mis-
bruik van meerderheidsmacht door een woningcorporatie noodzakelijk. Ook 
omdat de verhuur van appartementen negatief van invloed kan zijn op het onder-
houd.5 

Verder gaat het beleid van woningcorporaties de omvang van mijn onder-
zoek te buiten.6 Niettemin zullen woningcorporaties zich bewust moeten worden 
van hun nieuwe rol bij het beheer van gemengde complexen. Bovendien dient de 
                                                        
4 Zie daarvoor het onderzoeksproject ‘Kwaliteitsimpuls particuliere woningvoorraad’ dat 

is gericht op het ontwikkelen van beleid voor gemeenten om de kwaliteit van de particu-
liere woningvoorraad te verbeteren. Het onderzoek wordt gefinancierd door NCIS, On-
derzoeksinstituut OTB, SvN en zeven gemeenten (Den Haag, Dordrecht, Lelystad, 
Schiedam, Enschede, Zaandam, Leeuwarden).  

5 Bij de invoering van het wetsvoorstel 31 991 werden geen maatregelen genomen tegen 
het uitponden van appartementen met een slechte onderhoudsstaat door woningcorpora-
ties, omdat alarmerende berichten over de slechte onderhoudsstaat van huurwoningen 
onvoldoende waren bevestigd. Kamerstukken II 2009/10, 31 991, nr. 6, p. 2. 

6 M. van der Vleuten werkt sinds 2011 aan een promotieonderzoek over het beheer van 
gemengde complexen (promotor: prof. mr. R.F.H. Mertens, Open Universiteit). 



STRUCTURELE OPLOSSINGEN VOOR SLECHT FUNCTIONERENDE VVE’S 

263 
 

jarenlange ervaring van woningcorporaties bij het beheer van huurwoningen te 
worden benut. 
 
7.4.4. Belangenorganisaties 
 
Belangenorganisaties zoals Stichting VvE-Belang, Vereniging Eigen Huis en 
Stichting Apart Wonen vervullen een goede rol ter verbetering van het functio-
neren van de VvE. Informatievoorziening vindt plaats via internet, telefonische 
spreekuren, gratis kranten, voorlichtingsbijeenkomsten et cetera. Ook dragen 
specifieke cursussen bij aan het professionaliseren van de VvE, in het bijzonder 
van het bestuur. De Nederlandse Vereniging van Makelaars publiceert vanaf 1 
juli 2012 een VvE-checklist op funda.nl. Dit zal volgens de Minister van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar verwachting een positieve bijdrage 
leveren aan de bewustwording inzake het belang van een goed functionerende 
VvE bij verkopers en aspirant-kopers.7 In de toekomst zal er steeds meer be-
hoefte zijn aan het uitbesteden van het beheer aan een professionele partij, zeker 
als het strenger regime voor grote VvE’s gaat gelden. Daarom is een sluitend 
systeem van certificering van de beheerder gewenst.8  
 
 
7.5. Slot 
 
Het onderzoek naar de aard en structuur van de VvE heeft ertoe geleid dat de 
huidige aard en structuur van de VvE grotendeels voldoen. Afweging van de 
goederenrechtelijke rechtspositie van de appartementseigenaar tegen het belang 
van de meerderheid van appartementseigenaars blijft dus van belang. Enige ver-
eenvoudiging in de aard en structuur voor kleine VvE’s is mogelijk en wense-
lijk. Voor grote VvE’s is ter verbetering van het functioneren een strenger statu-
tair regime noodzakelijk.  
 
 

                                                        
7 Aanbiedingsbrief rapportage ‘functioneren van VvE’s: update 2012 en verbetervoorstel-

len’, J.W.E. Spies d.d. 3 juli 2012.  
8 Een minder vergaand alternatief voor certificering lijkt de branchecode die ontwikkeld 

wordt door Vastgoedmanagement Nederland. Daarnaast geeft het onderzoek van Com-
panen uit 2012 als verbetersuggestie een financiële stimulans te koppelen aan het ge-
bruik maken van een gecertificeerd beheerder. 
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Aanbevelingen
 
 
 
 
Aanpassingen Burgerlijk Wetboek1  
 
Artikel 5:125  
Lid 3 – Een unaniem besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergade-
ring bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht 
als een besluit van de algemene vergadering.  
 
Artikel 5:126 
Lid 1 – De vereniging van eigenaars voert het beheer over de gemeenschap, met 
uitzondering van de gedeelten die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden 
gebruikt. De vereniging houdt op basis van een meerjarenonderhoudsplan een 
reservefonds in stand ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten. 
 
Artikel 5:127b 
Lid 1 – De statuten kunnen bepalen dat het stemrecht kan worden uitgeoefend 
door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Bij of krachtens de sta-
tuten kan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen nader worden 
gereguleerd. 
 
Artikel 5:130  
Lid 5 – Voorgaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op een be-
roep op de nietigheid van een besluit. 
 
Artikel 5:131  
Lid 2 – Wanneer geen bestuurder is benoemd, kan op verzoek van iedere be-
langhebbende een bestuurder worden benoemd door de kantonrechter, tenzij de 
vereniging bestaat uit twee leden. 
(lid 2 t/m 4 wordt vernummerd tot lid 3 t/m 5) 
Lid 6 – De statuten kunnen ook aan andere personen dan bestuurders bevoegd-
heid tot vertegenwoordiging toekennen.  
 
Artikel 5:135 
Lid 1 – Tenzij de statuten anders bepalen, benoemt de algemene vergadering 
een raad van commissarissen ter controle van het bestuur. De raad van commis-
sarissen brengt ten minste jaarlijks verslag uit aan de algemene vergadering. 
Lid 2 – De vergadering kan de bevoegdheden van de raad van commissarissen 
uitbreiden.  

                                                        
1 Wijzigingen zijn cursief aangegeven.  



AANBEVELINGEN 

266 
 

Handelsregisterwet 
 
De inschrijving in het Handelsregister kan voor appartementengebouwen die ge-
splitst zijn in twee appartementsrechten worden afgeschaft als de appartements-
eigenaars niet meer verplicht zijn een bestuur te benoemen.2 
 
 
Tien basisregels appartementsrecht  
 
Ter overlegging bij de overdracht van een appartementsrecht door de notaris 
 
1. De appartementseigenaars en gebruikers moeten zich overeenkomstig de ei-

sen van redelijkheid en billijkheid jegens elkaar gedragen. 
2. Een appartementsrecht bevat geen privé-eigendom, maar een mede-eigen-

domsrecht. Iedere eigenaar is in de gemeenschap van goederen die in de ap-
partementensplitsing betrokken zijn gerechtigd voor het nader in de akte te 
bepalen breukdeel overeenkomstig de in de akte te vermelden grondslag.  

3. De VvE voert het beheer over en draagt de zorg voor het onderhoud van de 
gemeenschappelijke gedeelten en zaken zoals aangegeven op de splitsings-
tekening en welke nader staan omschreven in het splitsingsreglement. 

4. De VvE kan een huishoudelijk reglement opstellen ter regeling van het fei-
telijk gebruik van de privé-gedeelten en ondergeschikte onderwerpen. 

5. De besluitvormingsprocedure is als volgt:  
– vier vijfden meerderheid voor wijziging van de akte van splitsing; 
– vier vijfden meerderheid voor wijziging van de kostenverdeling; 
– drie vierden meerderheid voor wijziging van de stemverhouding*; 
– twee derden meerderheid voor wijziging van de statuten (met uitzonde-

ring van de stemverhouding)*; 
– twee derden meerderheid voor vaststelling en wijziging van het huishou-

delijk reglement; 
– twee derden meerderheid voor de ontzegging van het gebruik van een 

privé-gedeelte; 
– meerderheid van stemmen voor het nemen van overige besluiten in de 

VvE. 
6. Er moet een reservefonds worden gevormd ter voldoening van de kosten 

die zijn voorzien in het meerjarenonderhoudsplan. 
7. Iedere eigenaar heeft recht op het uitsluitend gebruik van een privé-gedeelte 

overeenkomstig de daaraan nader in de akte gegeven bestemming. Inge-

                                                        
2 In gelijke zin ziet het onderzoek van Companen uit 2012 ruimte de verplichting tot in-

schrijving te beperken tot de wat grotere VvE’s, bijvoorbeeld de VvE’s met drie of meer 
appartementsrechten. Niettemin bestaat het voornemen om de jaarlijkse bijdragen voor 
de Kamer van Koophandel met ingang van 1 januari 2013 af te schaffen, waardoor het 
grootste praktische bezwaar tegen inschrijving van de kleine VvE komt te vervallen. 
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bruikgeving (inclusief verhuur) is mogelijk onder de voorwaarden gesteld 
in het splitsingsreglement. 

8. Iedere op-, aan-, onder- of bijbouw zonder voorafgaande toestemming van 
de vergadering van de VvE is verboden, ook als er een gemeentelijke ver-
gunning is verleend. Dit geldt ook voor een verandering in het architecto-
nisch uiterlijk of de constructie van het gebouw. 

9. Bij overtreding of niet-nakoming van een geldende bepaling kan een eige-
naar of een gebruiker nadat hij is gewaarschuwd een boete worden opge-
legd door het bestuur. Aan de eigenaar kan het gebruik op grond van een 
gewichtige reden opgenomen in het splitsingsreglement worden ontzegd 
door de vergadering van de VvE. 

10. Geschillen tussen een of meer appartementseigenaars onderling of tussen 
een of meer appartementseigenaars en de VvE kunnen krachtens gezamen-
lijke keuze van de betrokkenen bij het geschil aan een of meer deskundigen 
worden voorgelegd ter beslechting bij wege van arbitrage of bindend advies 
dan wel tot bemiddeling door mediation. 

 
* Op basis van de invoering van de door mij voorgestelde getrapte besluitvor-

ming. 
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Samenvatting
 
 
 
 
De vereniging van eigenaars (VvE) voert het beheer over de gemeenschappelij-
ke gedeelten van een appartementencomplex. De VvE is aan het appartements-
recht gekoppeld om beslissingen over het beheer, het gebruik en het onderhoud 
van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken in een appartementencomplex te 
vergemakkelijken en de gemeenschappelijke belangen van de appartementseige-
naars beter te kunnen behartigen. Dit onderzoek richt zich op de aard en struc-
tuur van de VvE bij woongebouwen, in het licht van de bevoegdheidsafbakening 
tussen de individuele appartementseigenaar, de gemeenschap van eigenaars en 
de VvE, en tegen de achtergrond van de in de notariële praktijk gebruikte mo-
del-reglementen. Het doel van het onderzoek bestaat uit het formuleren van 
structurele oplossingen voor slecht functionerende VvE’s.  

Het onderzoek heeft een juridisch en een empirisch perspectief. Het juri-
disch perspectief komt naar voren in de beschrijving en analyse van de wettelij-
ke regeling (hoofdstuk 2), de vergelijking met het appartementsrecht in Frank-
rijk, België en Duitsland (hoofdstuk 3) en het jurisprudentieonderzoek naar 
enerzijds het gebruiksrecht van de appartementseigenaar (hoofdstuk 4) en ander-
zijds de rechtspositie van de appartementseigenaar in de VvE (hoofdstuk 5). Het 
empirisch perspectief heeft betrekking op het functioneren van de VvE in Ne-
derland (hoofdstuk 6). Binnen het empirisch perspectief zijn twee deelonderzoe-
ken verricht: een exploratief onderzoek naar het verband tussen de juridische 
vormgeving van de VvE en het functioneren van de VvE en een toetsend onder-
zoek met betrekking tot het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten van het 
appartementencomplex. In de conclusie (hoofdstuk 7) worden enkele structurele 
oplossingen gepresenteerd voor slecht functionerende VvE’s die zijn gebaseerd 
op voorgaand onderzoek. Het eerste hoofdstuk bevat een meer uitgebreide inlei-
ding met betrekking tot de begrippen ‘appartementsrecht’, ‘gemeenschap van ei-
genaars’ en ‘vereniging van eigenaars’, het doel en de wijze en opzet van het on-
derzoek.  
 
Hoofdstuk 2 begint met de (parlementaire) geschiedenis van het appartements-
recht. De wetgever koos in 1951 voor het monistische stelsel. Een appartements-
recht bestaat daarom uit één recht omvattende een aandeel in alle goederen die 
in de appartementensplitsing zijn betrokken. In het aandeel is begrepen de be-
voegdheid tot uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte van het gebouw. De 
wetgever wilde met het vaststellen van de Appartementenwet voornamelijk een 
stabiel recht op een verdieping creëren in verband met de financiering van ap-
partementencomplexen. Het was niet de bedoeling een uitwerkte regeling met 
betrekking tot de rechten en de verplichtingen van de appartementseigenaars 
vast te stellen. Niettemin nam de Broederschap der Notarissen al snel onder lei-
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ding van Beekhuis het initiatief tot het ontwerpen van een model-reglement bij 
splitsing in appartementsrechten.  

In eerste instantie werd een zekere duurzame organisatie waardoor de ap-
partementseigenaars hun gemeenschappelijke belangen geldend kunnen maken 
niet noodzakelijk geacht. De mogelijkheid tot oprichting van een VvE met als 
doel het voeren van het beheer over het gebouw introduceerde de wet van 1951 
wel, maar deze bijzondere vereniging is pas vanaf 1972 verplicht bij elke split-
sing in appartementsrechten. De invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek op 
1 januari 1992 bracht voor het appartementsrecht nauwelijks wijzigingen mee, 
waardoor het appartementsrecht een zeer eigenstandige regeling is binnen de ge-
laagde structuur van het huidig Burgerlijk Wetboek. In 2005 heeft de wetgever 
het appartementsrecht grondig herzien. Belangrijkste wijzigingen zijn de verrui-
ming in de procedure voor het wijzigen van de akte van splitsing en de invoering 
van het verplichte reservefonds. De recentste wijziging van het appartements-
recht stamt uit 2011. Kern van de wijziging betreft de invoering van de gemeen-
telijke bevoegdheid in te grijpen bij een dreigende onderhoudsachterstand in de 
gemeenschappelijke gedeelten van een appartementencomplex.  

Daarna volgt een beschrijving van de huidige wettelijke regeling zoals op-
genomen in titel 9 van Boek 5 BW. Op grond van de wet is voor splitsing van 
een recht van eigendom, erfpacht of opstal op een gebouw en op de daarbij be-
horende grond in appartementsrechten een notariële akte en inschrijving van die 
akte van splitsing in de openbare registers vereist. Aan de akte moet een teke-
ning worden gehecht met de begrenzing van de onderscheidene gedeelten van 
het gebouw, die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. 
Ook moet de akte van splitsing een splitsingsreglement bevatten. In het split-
singsreglement dienen regelingen te worden opgenomen omtrent de schulden en 
kosten voor rekening van de gezamenlijke eigenaren, het gebruik van de privé- 
en gemeenschappelijke gedeelten en de oprichting van de VvE. Regels van orde 
kunnen, voor zover het geen gebruiksbeperkende bepalingen betreft, in het huis-
houdelijk reglement worden opgenomen. Het huishoudelijk reglement dient in 
beginsel door de vergadering van eigenaars met een twee derde meerderheid van 
de stemmen vast te worden gesteld en te worden gewijzigd.  

Vervolgens wordt stil gestaan bij de bevoegdheidsafbakening tussen de ge-
meenschap van eigenaars en de VvE. Deze gemeenschappen staan naast elkaar, 
maar alle appartementseigenaars zijn van rechtswege aan beide gemeenschappen 
verbonden. De gemeenschap van eigenaars is bevoegd tot beschikking over de 
gemeenschappelijke goederen, terwijl de VvE bevoegd is tot beheer van de ge-
meenschappelijke gedeelten en zaken.  

De goederenrechtelijke gemeenschap van eigenaars vormt de kern van het 
appartementsrecht. Een wijziging in de goederenrechtelijke verhoudingen kan 
daarom in beginsel slechts door de appartementseigenaars gezamenlijk tot stand 
worden gebracht. Deze goederenrechtelijke wijzigingen kunnen worden ver-
deeld in twee categorieën: feitelijke en juridische wijzigingen. Feitelijke wijzi-
gingen hebben betrekking op de omgrenzing van (delen van) het appartementen-
complex zoals opgenomen in de splitsingsakte. Juridische wijzigingen betreffen 
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de rechten en verplichtingen van de appartementseigenaars in de gemeenschap 
van eigenaars, maar ook in de VvE voor zover zij een goederenrechtelijk karak-
ter hebben. Niettemin is sinds 2005 een wijziging van de goederenrechtelijke 
verhoudingen zoals opgenomen in de akte van splitsing ook mogelijk met mede-
werking van het bestuur van de VvE op basis van een in de vergadering van ei-
genaars genomen besluit met vier vijfde meerderheid van de stemmen dat aan de 
appartementseigenaars toekomt.  

De VvE is een vereniging van geheel eigen aard. De bepalingen uit titel 1 
en 2 van Boek 2 BW betreffende de gewone vereniging zijn niet onverkort van 
toepassing. Het bijzondere karakter van de VvE komt voornamelijk tot uitdruk-
king in het kwalitatieve lidmaatschap van iedere appartementseigenaar. Het be-
langrijkste orgaan van de VvE is de vergadering van eigenaars, waar alle appar-
tementseigenaars hun stem mogen uitbrengen. De vergadering van eigenaars be-
slist met meerderheid van stemmen over het beheer, gebruik en onderhoud van 
de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het appartementencomplex. Het 
bestuur van de VvE draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van 
de vergadering van eigenaars en beheert de middelen van de VvE. Ter controle 
op het bestuur moet een raad van commissarissen of kascommissie worden op-
gericht. 
 
Hoofdstuk 3 bevat een onderzoek naar de regeling van het appartementsrecht in 
Frankrijk, België en Duitsland. Per land wordt in hoofdlijnen ingegaan op de ge-
schiedenis, de aard en structuur, de beroepsmogelijkheden en de rol van de nota-
ris met betrekking tot de appartementseigendom. De nadruk ligt op de wijze 
waarop inhoud is gegeven aan de ‘rechtspersoon’ die verantwoordelijk is voor 
het efficiënt beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken in het appar-
tementencomplex.  

Het appartementsrecht in Nederland wordt gekenmerkt door het monisti-
sche stelsel, waarin aan een appartementseigenaar één recht wordt toegekend op 
alle goederen die in de splitsing betrokken zijn. In Frankrijk, België en Duits-
land is gekozen voor het dualistische stelsel. Daar krijgt een appartementseige-
naar twee rechten toebedeeld: een eigendomsrecht op het privé-gedeelte en een 
mede-eigendomsrecht op de gemeenschappelijke gedeelten en zaken. Niettemin 
komt de inhoud van een appartementsrecht sterk overeen. Een appartements-
recht bestaat steeds uit een exclusief (gebruiks)recht op een privé-gedeelte ver-
bonden aan een mede-eigendomsrecht op de gemeenschappelijke gedeelten en 
zaken.  

Het monistische stelsel verdient de voorkeur. Dit stelsel benadrukt dat ap-
partementseigenaars in een appartementencomplex dicht op elkaar leven, van el-
kaar afhankelijk zijn en rekening met elkaar moeten houden. Het schept een be-
tere legitimatie voor (gebruiks)beperkende maatregelen welke, soms ook met 
betrekking tot het privé-gedeelte, in het kader van het beheer noodzakelijk zijn. 
Bovendien is het voorop stellen van de privé-eigendom misleidend, omdat het 
privé-gedeelte in feite slechts een kolom lucht bevat, terwijl de gemeenschappe-
lijke gedeelten en zaken van cruciaal belang zijn. Vervolgens ligt in Nederland 
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de oprichting van de VvE naast de gemeenschap voor de hand, omdat dan zowel 
het goederenrechtelijke uitgangspunt van de gemeenschap als het (gesloten) sys-
teem van rechtspersonen uit Boek 2 BW niet wordt doorbroken. 

Flexibilisering van de besluitvorming met betrekking tot het privé-gedeelte 
en de beschikking over de gemeenschappelijke gedeelten en zaken is in alle lan-
den beperkt gebleven. Meer specifiek is voor wijziging van de aandelenverhou-
ding en de kostenverdeling met een meerderheid van stemmen in geen van de 
landen plaats. Wel bestaat in Frankrijk, België en Duitsland een meer flexibele 
besluitvormingsprocedure dan in Nederland voor wijzigingen van het reglement 
met betrekking tot het gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke 
gedeelten. Dit geldt ook voor noodzakelijke bouwkundige veranderingen in de 
gemeenschappelijke gedeelten en zaken. Met betrekking tot het privé-gedeelte 
bestaat alleen in België enige mate van flexibilisering in de besluitvorming voor 
zover het noodzakelijk onderhoud betreft. 

Ter inspiratie voor het oplossen van de problematiek van de slecht functio-
nerende VvE is de Belgische regeling met twee snelheden voor kleine en grote 
VvE’s interessant. In kleine VvE’s is het appartementsrecht in België minder 
dwingend en soms zelfs facultatief, terwijl in appartementensplitsingen met 
meer dan twintig appartementsrechten aanvullende regelingen gelden. Daarnaast 
kan de organisatie van de VvE naar analogie met andere rechtsstelsels verbeterd 
worden door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen en het ge-
bruik van volmachten te reguleren. Tot slot bestaan er nog enkele aanknopings-
punten ter activering van ‘slapende’ VvE’s.  
 
In het vierde hoofdstuk staat de aard en omvang van het gebruiksrecht van de 
appartementseigenaar centraal. Op grond van artikel 5:120 BW is iedere appar-
tementseigenaar bevoegd het gedeelte dat bestemd is om als afzonderlijk geheel 
door hem te worden gebruikt, exclusief te gebruiken en de overige, gemeen-
schappelijke gedeelten mede te gebruiken. De juridische begrenzing van het ge-
bruiksrecht wordt verder ingevuld aan de hand van de criteria die de VvE moet 
hanteren in geval van belangenafweging met betrekking tot het gebruik van het 
appartementencomplex. Steeds komt naar voren dat de aard van het apparte-
mentsrecht meebrengt dat appartementseigenaars bij het gebruik in behoorlijke 
mate rekening moeten houden met elkaars belangen. 

Uit de invloed van het leerstuk misbruik van bevoegdheid wordt duidelijk 
dat de handhaving van het reglement en daarmee de rechtszekerheid een zwaar-
wegend criterium is. Zo lang de VvE het splitsingsreglement handhaaft, zal niet 
snel sprake zijn van misbruik van bevoegdheid. De invloed van het leerstuk hin-
der op het gebruiksrecht benadrukt dat ten opzichte van het privé-gedeelte eer-
der sprake zal zijn van onrechtmatige hinder dan ten opzichte van het gemeen-
schappelijke gedeelte. 

Binnen een appartementencomplex is de invloed van grondrechten minder 
sterk dan buiten een appartementencomplex. Toch moet aan een door een grond-
recht beschermd belang in beginsel meer waarde worden gehecht dan aan een 
willekeurig ander belang als het gaat om het feitelijk gebruik van het privé-ge-
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deelte. Voornamelijk indien een appartementseigenaar zich ter bescherming van 
zijn gebruiksrecht in het privé-gedeelte beroept op de vrijheid van godsdienst of 
de eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In de gemeen-
schappelijke gedeelten moet veel meer rekening worden gehouden met de belan-
gen van andere appartementseigenaars. Zeker wanneer tegenover het door het 
grondrecht beschermde gebruik het belang staat om de rust te bewaren in het ap-
partementencomplex of om de eigendom van het appartementencomplex niet 
aan te tasten. Bovendien speelt de aanwezigheid van een redelijk alternatief bui-
ten het appartementencomplex een rol. 

De overige rechtspraak in geval van belangenafweging met betrekking tot 
het gebruik van het appartementencomplex is verdeeld in zeven categorieën. El-
ke categorie bevat een ander soort conflict met betrekking tot het gebruik van 
het appartementencomplex. De eerste categorie wordt gevormd door de conflic-
ten waarin de juridische regeling zoals neergelegd in de splitsingsakte en de 
daarbij behorende tekening niet overeenstemt met de feitelijke situatie. In dat 
geval is de rechtszekerheid een zwaarwegend criterium. De juridische situatie 
gaat in beginsel voor.   

De tweede tot en met de vierde categorie conflicten bevatten de goederen-
rechtelijke wijzigingen in feitelijk zin: wijzigingen met betrekking tot de om-
grenzing van (delen van) het appartementencomplex zoals opgenomen in de 
splitsingsakte. Dit zijn ten eerste de wijzigingen in de begrenzingen tussen pri-
vé-gedeelten en gemeenschappelijke gedeelten en tussen privé-gedeelten onder-
ling. Ten tweede het exclusief in gebruik geven van een gemeenschappelijk ge-
deelte en ten derde het gemeenschappelijk in gebruik geven van een privé-ge-
deelte. De goederenrechtelijke rechtspositie van een of meer appartementseige-
naars in combinatie met de rechtszekerheid is steeds een zwaarwegend criterium 
waardoor de akte van splitsing zal moeten worden aangepast. Dit is alleen an-
ders voor zover de wijziging tijdelijk en vatbaar voor herstel is.  

Veranderingen in de constructie binnen een privé-gedeelte of binnen een 
gemeenschappelijk gedeelte leveren in beginsel geen goederenrechtelijke wijzi-
ging in feitelijke zin op. Vervolgens speelt bij het verlenen van een vervangende 
machtiging voor de toestemming van de vergadering van eigenaars voor een 
dergelijke wijziging het soortelijk gewicht van de betrokken belangen een rol. 
Het belang met het grootst soortelijk gewicht wordt voornamelijk bepaald door 
het voor- en nadeel bij de wijziging en het beleid van de VvE ten aanzien van 
dergelijke veranderingen.  

Een volgende categorie conflicten heeft betrekking op het gebruik van het 
gemeenschappelijk gedeelte. Ook hier geldt dat het toegestane gebruik van het 
gemeenschappelijke gedeelte zal worden bepaald door het belang met het 
grootst soortelijk gewicht. Meestal zal dat het belang van de meerderheid van 
appartementseigenaars in de vergadering van eigenaars zijn. Een ander gebruik 
van het gemeenschappelijk gedeelte zal slechts mogelijk zijn wanneer een ap-
partementseigenaar een zeer zwaarwegend belang heeft, zoals het belang om het 
appartementencomplex niet te hoeven verlaten.  
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De laatste twee categorieën conflicten hebben betrekking op het gebruik van het 
privé-gedeelte: algemene beperkingen op het gebruik van het privé-gedeelte en 
welstandsbepalingen. Voor beide categorieën geldt dat het exclusieve karakter 
van het gebruiksrecht van het privé-gedeelte ervoor zorgt dat ingrijpende beper-
kingen op het gebruik alleen in het splitsingsreglement kunnen worden opgeno-
men. Een belangrijke algemene beperking op het gebruik van het privé-gedeelte 
betreft de bestemming; deze moet restrictief worden uitgelegd.  

Welstandsbepalingen zijn gewichtige redenen om tot het weigeren van toe-
stemming tot ingebruikneming of tot de ontzegging van verder gebruik van een 
privé-gedeelte over te gaan. Verhuur en verzorgingsbehoefte kunnen een ge-
wichtige reden opleveren om een appartementseigenaar de toestemming tot in-
gebruikneming te weigeren. Ontzegging van verder gebruik is slechts mogelijk 
op grond van ernstige overlast. De vergadering van eigenaars zal vanwege het 
exclusieve karakter van het gebruiksrecht van het privé-gedeelte niet snel tot 
ontzegging van gebruik mogen overgaan. Bovendien is voor het besluit het ge-
bruik te ontzeggen een twee derde meerderheid van de stemmen in de vergade-
ring van eigenaars gewenst.  
 
Het vijfde hoofdstuk heeft betrekking op de rechtspositie van een appartements-
eigenaar in de VvE. De beperkt gerechtigde tot een appartementsrecht, de per-
soonlijk gerechtigde tot een appartementsrecht en de onder-appartementseige-
naar beïnvloeden als derden vaak deze rechtspositie van de appartementseige-
naar in de VvE. Van de beperkt gerechtigden hebben de vruchtgebruiker en de 
erfpachter van een appartementsrecht ruime gebruiksbevoegdheden waardoor zij 
meestal in plaats van de appartementseigenaar het stemrecht uitoefenen en aan-
sprakelijk zijn voor de gezamenlijke schulden en kosten van de appartementsei-
genaars. Voor andere beperkt gerechtigden geldt dit in beginsel niet. De rechts-
positie van de persoonlijk gerechtigde in de VvE hangt voornamelijk af van het-
geen tussen de appartementseigenaar en de persoonlijk gerechtigde is afgespro-
ken. Niettemin is de persoonlijk gerechtigde als gebruiker of huurder in beginsel 
verplicht zich te houden aan de geldende regelingen in het appartementencom-
plex. Een onder-appartementseigenaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de schul-
den en kosten verbonden aan het hoofdappartementsrecht en heeft via het be-
stuur van de onder-VvE invloed op de besluitvorming van de hoofd-VvE.  

Het rechtskarakter van de aandelenverhouding, de bijdrageverplichting en 
het stemrecht bepaalt of voor wijziging van het desbetreffende aspect van de 
rechtspositie van een appartementseigenaar in de VvE een wijziging van de akte 
van splitsing noodzakelijk is. Alternatieven kunnen worden gevonden in het ver-
enigingsrecht of het verbintenissenrecht. De aandelenverhouding is geheel goe-
derenrechtelijk van aard waardoor alternatieven niet mogelijk zijn. Ook de bij-
drageverplichting maakt in goederenrechtelijke zin onlosmakelijk onderdeel uit 
van het appartementsrecht. Vaststelling van de verdeling van bepaalde kosten is 
ook mogelijk door de rechter op grond van artikel 5:121 BW of door een besluit 
van de vergadering van eigenaars met twee derde meerderheid van de stemmen 
in het huishoudelijk reglement. In belangrijke mate verenigingsrechtelijk van 
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aard is de stemverhouding waardoor een meer efficiënte besluitvormingsproce-
dure mogelijk is. Wijziging van de stemverhouding kan mogelijk worden ge-
maakt door een wijziging van de statuten met een drie vierde meerderheid van 
de stemmen in de vergadering van eigenaars. De overige statutaire bepalingen 
zijn vrijwel geheel verenigingsrechtelijk van aard en kunnen met twee derde 
meerderheid van de stemmen worden gewijzigd. Voor stemovereenkomsten in 
strijd met de statuten van de VvE is weinig ruimte.  

Vervolgens worden verschillende beroepsmogelijkheden voor apparte-
mentseigenaars besproken. Hieruit volgt dat er voldoende specifieke beroepsmo-
gelijkheden bestaan ter bescherming van de rechtspositie van de appartementsei-
genaar in de VvE. Een verzoekschriftprocedure bij de sector kanton van de 
rechtbank is uit haar aard de aangewezen weg voor een appartementseigenaar 
om voor zijn belang op te komen. De rechter toetst meestal op grond van de re-
delijkheid en billijkheid, waardoor hij met veel belangen rekening kan houden.  

Doorwerking van de redelijkheid en billijkheid is ook afhankelijk van de 
aard van de rechtsverhouding. Hoe meer het goederenrechtelijke karakter over-
heerst, hoe minder ruimte voor de redelijkheid en billijkheid. De aandelenver-
houding heeft bij uitstek een goederenrechtelijk karakter, zodat doorwerking van 
de redelijkheid en billijkheid niet of nauwelijks aan de orde is. Op de bijdrage-
verplichting werkt de redelijkheid en billijkheid ook niet ver door. Een finan-
cieel nadeel staat al snel aan afwijking van de kostenverdeling zoals opgenomen 
in de akte van splitsing in de weg. Meer invloed heeft de redelijkheid en billijk-
heid op de vaststelling van de gemeenschappelijke kosten, waarbij het belang 
met het grootst soortelijk gewicht doorslaggevend is. Dit is meestal een gemeen-
schappelijk belang zoals de uniforme uitstraling van het gebouw of de veilig-
heid. Bij de invulling van de redelijkheid en billijkheid op het stemrecht geldt 
het verenigingsrechtelijke uitgangspunt dat de minderheid zich neer moet leggen 
bij een besluit van de meerderheid. Pas als een appartementseigenaar meer dan 
de helft van de stemmen in de vergadering bezit, is bij een verstrengeling of ver-
wevenheid van belangen een grotere mate van zorgvuldigheid vereist. Een na-
deel voor de minderheid van de stemmen in de vergadering van eigenaars zal er 
dan snel voor zorgen dat een besluit in strijd met de redelijkheid en billijkheid 
is.  
 
In hoofdstuk 6 staat het functioneren van de VvE in Nederland centraal. De al-
gemene conclusie is dat VvE’s in Nederland behoorlijk goed functioneren. Op 
het gebied van transparantie, besluitvorming, handhaving en beheer zijn de pro-
blemen minder groot dan verwacht. 

Het deel van de koopappartementen dat helemaal niet actief beheerd wordt 
is beperkt. Waarschijnlijk voldoet rond de negentig procent aan minimaal één 
factor van het formeel functioneren. Ongeveer drie kwart van de VvE’s functio-
neert geheel formeel. Een formeel functionerende VvE heeft een bestuur, verga-
dert minimaal één keer per jaar, int periodiek een financiële bijdrage, houdt een 
reservefonds in stand, beschikt over een meerjarenonderhoudsplan en een geza-
menlijke verzekering. Ongeveer tachtig procent van de VvE’s functioneert mate-
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rieel. Dit betekent dat de VvE onderhoud uitvoert aan de gemeenschappelijke 
gedeelten van het appartementencomplex. In 65 procent van de appartementen-
complexen is sprake van achterstallig onderhoud, maar het aandeel waar sprake 
is van ernstig achterstallig onderhoud is beperkt. Ernstig achterstallig onderhoud 
in appartementencomplexen is dus een incidenteel probleem. 

Het verband tussen het formeel functioneren en het materieel functioneren 
is zwak tot matig. Achterstallig onderhoud wordt niet altijd veroorzaakt door het 
niet formeel functioneren van de VvE. VvE’s die aan meer factoren van het for-
meel functioneren voldoen, onderhouden wel vaker de gemeenschappelijke ge-
deelten en zaken dan VvE’s die aan minder factoren van het formeel functione-
ren voldoen. De instandhouding van een reservefonds en de opstelling van een 
meerjarenonderhoudsplan is het meest van belang voor het uitvoeren van onder-
houd aan de gemeenschappelijke gedeelten en zaken in een appartementencom-
plex.  

Ook het zich houden aan de geldende regelingen draagt bij aan het functio-
neren van de VvE. De VvE is meer transparant als de VvE zich aan de wettelijke 
regelingen houdt. Bovendien is de VvE meer doelmatig als de besluitvorming 
plaats vindt in een op grond van de wet verplichte jaarlijkse vergadering. Daar-
naast zijn de appartementseigenaars meer tevreden over het functioneren van de 
VvE als de regelingen worden nageleefd. Belangrijkst is dat het naleven van de 
geldende regelingen in het appartementencomplex bijdraagt aan de uitvoering 
van groot onderhoud aan de gemeenschappelijke gedeelten van het appartemen-
tencomplex. In ongeveer veertig procent van de VvE worden de geldende rege-
lingen goed nageleefd. Naast de juridische vormgeving draagt een goede onder-
linge verhouding tussen de appartementseigenaars bij aan het functioneren van 
de VvE. Een hoge WOZ-waarde of een recent bouwjaar zijn ook positief van in-
vloed op het functioneren van de VvE. 

Opvallend is het verschil in functioneren tussen grote VvE’s en kleine 
VvE’s. Kleine VvE’s kunnen goed zorgdragen voor de uitvoering van groot on-
derhoud aan de gemeenschappelijke gedeelten van het appartementencomplex 
zonder zich aan de wettelijke regelingen te houden. Enige vorm van duurzame 
organisatie draagt wel bij aan het materieel functioneren. Achterstallig onder-
houd wordt het meest veroorzaakt door een slechte onderlinge verhouding tus-
sen de appartementseigenaars. Grote VvE’s moeten zich wel houden aan de gel-
dende regelingen. Achterstallig onderhoud wordt daar voornamelijk veroorzaakt 
door een slecht functionerend bestuur of een slecht functionerende beheerder. 
Aan het slecht functioneren van het bestuur of de beheerder ligt een gebrek aan 
transparantie ten grondslag.  
 
Hoofdstuk 7 bevat structurele oplossingen voor slecht functionerende VvE’s bij 
woongebouwen. Op grond van het onderzoek dient de aard en structuur van de 
VvE in de kern te blijven bestaan. Een eerste verbetering in de structuur van de 
VvE is aanpassing van de getrapte besluitvormingsprocedure. Unanimiteit blijft 
noodzakelijk voor het vervreemden en bezwaren van goederen die in de ge-
meenschap betrokken zijn. Vier vijfden meerderheid is vereist voor wijziging 
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van de aandelenverhouding en de kostenverdeling. Drie kwart van de stemmen 
is nodig voor wijziging van de stemverhouding, terwijl twee derden meerderheid 
voldoende is voor wijziging van de overige statutaire bepalingen. Een volgende 
verbetering betreft het overhevelen van de relevante bepalingen uit titel 2 van 
Boek 2 BW naar afdeling 2 titel 9 van Boek 5 BW, zodat toepassing van de be-
palingen uit het verenigingsrecht meer overzichtelijk wordt. 

Vervolgens komt een aantal oplossingen tot uitdrukking in de statutaire be-
palingen, die als apart notarieel document in de openbare registers dienen te 
worden gepubliceerd. Naar analogie van de Franse en Belgische regeling kan 
winst worden behaald door het gebruik van volmachten in de statuten te regule-
ren. Ook het gebruik van elektronische communicatiemiddelen dient in de statu-
ten te worden gereguleerd, zodat de appartementseigenaars meer betrokken ra-
ken. Vervolgens moet onderscheid worden aangebracht tussen de oplossingen 
voor slecht functionerende kleine en slecht functionerende grote VvE’s.  

In kleine VvE’s met twee appartementseigenaars kan besluitvorming volle-
dig buiten de vergadering met behulp van elektronische communicatiemiddelen 
plaatsvinden, mits beide appartementseigenaars hun stem uitbrengen. Op basis 
van een besluit kunnen beide appartementseigenaars bevoegd zijn de VvE te 
vertegenwoordigen. De VvE is niet meer verplicht een bestuur te benoemen en 
de inschrijving in het Handelsregister kan voor appartementsgebouwen gesplitst 
in twee appartementsrechten worden afgeschaft. Vervolgens zijn beide apparte-
mentseigenaars gezamenlijk aansprakelijk op grond van de kostenverdeling, 
waarbij het meest eenvoudig is de kostenverdeling evenredig aan de aandelen-
verhouding vast te stellen. De periodieke financiële bijdrage kan worden vastge-
steld aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan. Voor wijziging van de akte 
van splitsing blijft medewerking van beide appartementseigenaars vereist. 

In grote VvE’s is het ter verbetering van de transparantie van de rechtsposi-
tie van het bestuur belangrijk duidelijk onderscheid aan te brengen tussen de ta-
ken en bevoegdheden van het bestuur en de taken en bevoegdheden van de ver-
gadering. Ook is het wenselijk het bestuur in de statuten meer informatieplichten 
op te leggen. Daarnaast kan de voorzitter van de vergadering een nuttige functie 
vervullen als intermediair tussen het bestuur en de vergadering en dient de raad 
van commissarissen op zorgvuldige wijze het functioneren van het bestuur te 
controleren in grote VvE’s.  

Tot slot kunnen enkele externe partijen bijdragen aan het verbeteren van het 
functioneren van de VvE in Nederland. De rol van de notaris kan worden aange-
scherpt voor zover het de insteek bij het opstellen en wijzigen van de akte van 
(onder)splitsing en de zorgplichten bij de overdracht van een appartementsrecht 
betreft. Het beleid van de gemeente zal terughoudend moeten zijn met betrek-
king tot het gebruik maken van de ingrijpende bevoegdheden die zijn toegekend 
bij de wetswijziging van 2011. Ook is het publiek belang onvoldoende toerei-
kend om de samenwerking van VvE’s in een overkoepelend orgaan af te dwin-
gen. Het is wellicht wel mogelijk financiële steun te verlenen ter compensatie 
van de notariële kosten verbonden aan schaalvergroting of de activering van een 
VvE ten aanzien van een appartementensplitsing van voor 1972. Woningcorpo-
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raties zullen de huurders goed moeten informeren over de consequenties verbon-
den aan het ontstaan van steeds meer gemengde complexen. Tot slot zal er in de 
toekomst steeds meer behoefte zijn aan het uitbesteden van het beheer aan een 
professionele partij. Het is daarom wenselijk dat belangenorganisaties een slui-
tend systeem van certificering ontwikkelen.  
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Summary
 
 
 
 
An owners’ association (in Dutch Vereniging van Eigenaars or VvE) manages 
the common areas of an apartment complex. The owners’ association is a body 
linked to titles to apartments for the purpose of facilitating decision-making re-
garding the management, use and maintenance of the common areas and facili-
ties of an apartment complex and representing the apartment owners’ interests 
more effectively. This study focuses on the nature and structure of the owners’ 
association, examining the demarcation of powers between the individual apart-
ment owner, the community of owners and the owners’ association against the 
background of the model regulations used by civil law notaries. The goal of the 
study is to formulate structural solutions for dysfunctional owners’ associations.  

The study examines these topics from a legal perspective and from an empi-
rical perspective. The legal perspective is expressed in a description and analysis 
of the statutory provisions in the Netherlands (Chapter 2), a comparison of the 
Dutch provisions with the statutory provisions relating to apartments in France, 
Belgium and Germany (Chapter 3) and a study of the case law regarding the 
apartment owner’s right of use (Chapter 4) and the apartment owner’s legal po-
sition within the owners’ association (Chapter 5). The empirical component rela-
tes to the operation of owners’ associations in the Netherlands (Chapter 6). For 
the empirical component, two sub-studies were conducted: an exploratory study 
of the relationship between the legislation governing owners’ associations and 
the operation of owners’ associations, and an examination of the management of 
the common areas of apartment complexes. The conclusion (Chapter 7) presents 
a few structural solutions for dysfunctional owners’ associations, based on the 
findings of the present study. The first chapter contains a more detailed intro-
duction to the terms ‘title to an apartment’, ‘community of owners’ and ‘owners’ 
association’ and the goal and design of the study. 
 
Chapter 2 begins with the parliamentary history of apartment law in the Nether-
lands. In 1951 the legislator opted for a one-tier system. This means that a title 
to an apartment consists of a single title including a share of all the property in-
volved in the division of the apartment building. This share includes the right to 
exclusive use of a certain part of the building. The legislator’s main objective in 
passing the Apartment Act was to create a stable entitlement in connection with 
the financing of apartment complexes. It was not the intention to lay down de-
tailed provisions relating to apartment owners’ rights and obligations. Neverthe-
less, the Association of Notaries, led by Beekhuis, soon took the initiative to 
draft model regulations for the division of apartment complexes into separate 
titles.  

In the first instance it was not considered necessary to set up a permanent 
organization enabling the apartment owners to assert their common interests. 
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While the 1951 Act did introduce the possibility of setting up a owners’ associa-
tion with the objective of managing the building, it was not until 1972 that a as-
sociation of this kind was made mandatory for every apartment complex divided 
into separate titles. The introduction of the new Dutch Civil Code on 1 January 
1992 brought very few changes to apartment law, which simply became a very 
independent regulation within the layered structure of the current Civil Code. In 
2005 the legislator thoroughly revised apartment law. The most important 
amendments were the liberalization of the procedure for amending a deed of di-
vision and the introduction of a mandatory reserve fund. The most recent 
amendment to apartment law dates from 2011. The key element of this amend-
ment is that municipalities now have the power to intervene when maintenance 
of the common areas of an apartment complex is overdue.  

This outline is followed by a description of the current statutory provisions 
contained in Title 9 of Book 5 of the Dutch Civil Code. Under law, when a right 
in respect to a building and to the land that belongs to it of ownership, ground 
lease or superficies is divided into separate titles to apartments, a notarial deed 
of division and registration of that deed in the public register is required. A dra-
wing must be attached to the deed showing the boundaries of the various areas 
of the building which are destined to be used as separate units. The deed of divi-
sion must also contain property division regulations, including regulations regar-
ding the debts and costs payable by the joint owners, the use of the private and 
common areas and the establishment of the owners’ association. Rules of proce-
dure, provided they do not entail restrictions of use, may be included in the 
house rules, which in principle are adopted and amended at a general meeting of 
owners by a two-thirds majority of votes.  

The next subject discussed is the distribution of powers between the com-
munity of owners and the owners’ association. These are separate bodies, but by 
law all apartment owners are members of both. The community of owners has 
the power of disposition over the common property, while the owners’ associa-
tion is authorized to manage the common areas and facilities.  

The community of owners operating under property law is the core element 
of apartment law. This is why in principle an amendment to relationships gover-
ned by property law can only be adopted jointly by the apartment owners. These 
property-law-related amendments can be divided into two categories: factual 
and legal amendments. Factual amendments are those relating to the boundaries 
of the apartment complex – or parts of it – defined in the deed of division. Legal 
amendments are those relating to apartment owners’ rights and obligations with-
in the community of owners, but also within the owners’ association if the 
amendments relate to property law. However, since 2005 it has been possible for 
the committee of an owners’ association to amend property-law relationships set 
out in the deed of division on the basis of a motion passed at a meeting of the 
owners with a four-fifths majority of the votes to which the apartment owners 
are entitled.  

An owners’ association is a very special type of association. The provisions 
in Titles 1 and 2 of Book 2 of the Dutch Civil Code regarding ordinary associa-
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tions do not apply in full to owners’ associations. The special character of the 
owners’ association is mainly reflected in the fact that each apartment owner is a 
member by virtue of being an apartment owner. The main instrument of the 
owners’ association is the general meeting of owners, at which all apartment 
owners can vote. The meeting of owners decides by a majority of votes about 
the management, use and maintenance of the common areas and facilities of the 
apartment complex. The committee of the owners’ association is in charge of 
implementing the decisions made at the general meeting of owners and adminis-
ters the funds of the owners’ association. A supervisory board or audit commit-
tee is set up to supervise the committee. 
 
Chapter 3 is a study of apartment law in France, Belgium and Germany. The 
main features of the history, nature and structure of apartment law in each coun-
try are outlined, as well as possibilities for appeal and the role of the civil law 
notary in relation to apartment ownership. The main focus is on the ‘legal entity’ 
responsible for efficient management of the common areas and facilities in an 
apartment complex.  

Dutch apartment law is characterized by a one-tier system, in which an 
apartment owner is allocated one title to all the property involved in the division. 
France, Belgium and Germany have opted for a two-tier system, in which an 
apartment owner is assigned two titles: a right of ownership of the private area 
and a right of co-ownership of the common areas and property. Nevertheless, the 
content of the apartment law of these countries is very similar to that in the 
Netherlands. In all cases a title to an apartment consists of an exclusive right to a 
private area linked to a right of co-ownership of the common areas and facilities.  

The one-tier system is preferable. This system stresses the fact that apart-
ment owners in an apartment complex live in close proximity to each other, are 
dependent on each other and must take each other into account. It creates greater 
legitimacy for restrictive measures regarding use of the apartment complex, 
sometimes including use of the private area, which are needed for proper mana-
gement. Moreover, giving primary emphasis to private ownership is misleading, 
because the private area is really no more than a column of air, while the com-
mon areas and facilities are of crucial importance. Another feature of Dutch le-
gislation that seems obviously beneficial is the establishment of an owners’ as-
sociation in addition to the community of owners, because then neither the pro-
perty law basis of the community nor the closed system of legal entities set out 
in Book 2 of the Dutch Civil Code is breached. 

In all the countries, increased flexibility of decision-making regarding the 
private area and control of the common areas and property is restricted. More 
specifically, amendment of the share ownership structure and the distribution of 
costs by a majority of votes is not possible in any of the countries. However, 
France, Belgium and Germany do have more flexible decision-making procedu-
res than the Netherlands for amendments to regulations regarding the use, mana-
gement and maintenance of the common areas. This also applies to structural 
changes needed in the common areas and facilities. With regard to the private 
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area, it is only in Belgium that there is some degree of increased flexibility in the 
decision-making procedure if essential maintenance is involved. 

As an inspiration for solving the problem of dysfunctional owners’ associa-
tions, the Belgian regulation with two speeds for small and large owners’ asso-
ciations is interesting. For small owners’ associations, the provisions of Belgian 
apartment law are less mandatory and sometimes even optional, whereas addi-
tional provisions apply to apartment buildings with more than twenty apartment 
titles. The organization of owners’ associations could also be improved if the 
use of electronic forms of communication and of proxies were regulated, as it is 
in other legal systems. Finally, a few strategies for activating ‘dormant’ owners’ 
associations are discussed.  
 
The fourth chapter focuses on the nature and extent of an apartment owner’s 
user rights. By virtue of Article 5:120 of the Dutch Civil Code, each apartment 
owner is entitled to exclusive use of the area designated to be used separately by 
that owner, and to shared use of the other, common areas. A more detailed pictu-
re of the legal extent of user rights can be derived from the criteria the owners’ 
association must consider if it has to weigh up different interests relating to use 
of the apartment complex. The recurring theme is that apartment owners must 
have a high degree of consideration for each other’s interests. 

The influence of the concept of ‘abuse of rights’ makes it clear that comply-
ing with regulations, thereby safeguarding legal certainty is a compelling crite-
rion. So long as the owners’ association complies with the subdivision regula-
tions, abuse of rights is unlikely to occur. The influence of the concept of ‘nui-
sance’ on user rights stresses that unlawful nuisance is more likely to occur in 
relation to the private area than to the common areas. 

Within an apartment complex the influence of fundamental rights is less 
strong than outside an apartment complex. Nevertheless, in principle an interest 
protected by a fundamental right should be accorded more value than any other 
interest when it comes to actual use of the private area, especially if an apart-
ment owner invokes freedom of religion or respect for and protection of privacy 
to defend his or her right to use the private area. In the common areas, apartment 
owners must have a much higher degree of consideration for each other’s inte-
rests, particularly when a form of use protected by a fundamental right clashes 
with the interest of keeping the peace in the apartment complex or ensuring 
ownership of the apartment complex is not compromised. The existence of a 
reasonable alternative outside the apartment complex also plays a role. 

The rest of the case law involving the balancing of interests with respect to 
the use of an apartment complex is divided into seven categories. Each category 
consists of a different type of conflict regarding use of the apartment complex. 
The first category consists of conflicts in which the legal provisions set out in 
the deed of division and the drawing that goes with them do not correspond to 
the actual situation. In such cases legal certainty is a compelling criterion. In 
principle the legal situation has precedence. 
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The second to fourth categories of conflicts consist of factual property law 
amendments – amendments relating to the boundaries of the apartment complex 
or parts of it defined in the deed of division. Firstly, this might involve altera-
tions of the boundaries between private areas and common areas, or between 
one private area and another. Secondly, it might involve giving one party exclu-
sive use of a common area, or thirdly, making a private area available for com-
mon use. The legal position – under property law – of one or more apartment 
owners in combination with legal certainty is always a compelling criterion for 
amending the deed of division. The only situation in which this is different is 
when the amendment is temporary and can be reversed.  

In principle, structural alterations within a private area or within a common 
area do not result in a factual amendment under property law. The next point is 
that when the court considers granting authorization to replace consent by the 
general meeting of owners, the relative weight of the interests involved plays a 
role. Which interest is deemed to be the most compelling will depend mainly on 
the benefits and drawbacks of the alteration in question and the owners’ associa-
tion’s policy regarding such alterations. 

The next category of conflicts has to do with use of the common area. 
Again, what constitutes permissible use of the common areas will be determined 
by the most compelling interest. In most cases that will be the interest of the ma-
jority of apartment owners. Any other use of the common areas will be possible 
only if an apartment owner has a very compelling interest, such as the interest of 
not having to leave the apartment complex.  

The last two categories of conflicts have to do with use of the private area: 
general restrictions on the use of private areas and provisions stipulating certain 
requirements for owner/occupiers (welstandsbepalingen). Because of the exclu-
sive nature of an owner’s right to use the private area, any drastic restrictions on 
use in either of these two categories can only be set out in the property division 
regulations. An important general restriction on use of the private area relates to 
its designated use, which must be interpreted restrictively.  

These provisions can constitute a compelling reason to refuse apartment 
owners permission to occupy their private area or to deny them further use of the 
private area. Letting out and need for care may be compelling reasons to refuse 
to give apartment owners permission to occupy their apartments. Denying an 
owner further use of the private area is possible only on the grounds of serious 
nuisance. Because of the exclusive nature of an apartment owner’s right to use 
their private area, the meeting of owners will not be quick to deny an apartment 
owner the right to use it. Moreover, a two-thirds majority of votes at the meeting 
of owners is required for a decision to deny someone the right to use their priva-
te area.  
 
The fifth chapter is about an apartment owner’s legal position in the owners’ as-
sociation. Whether one is a holder of a restricted right to an apartment, a party 
with a personal right to an apartment or a sub-apartment owner often influences 
the apartment owner’s legal position in the owners’ association. Among holders 
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of restricted rights, usufructuaries and leaseholders have extensive user rights, 
which usually mean that they exercise voting rights instead of the apartment 
owner and that they are liable for the apartment owners’ joint debts and costs. In 
principle this does not apply to other holders of restricted rights. The legal posi-
tion in the owners’ association of someone with a personal right depends mainly 
on what has been agreed between the apartment owner and that person. Never-
theless, as a user or tenant an individual with a personal right is, in principle, 
obliged to comply with the applicable regulations in the apartment complex. A 
sub-apartment owner is jointly and severally liable for the debts and costs asso-
ciated with the main title to the apartment and can influence decision-making in 
the main owners’ association through the committee of the sub-owners’ associa-
tion.  

The legal character of the share ownership structure, the obligation to con-
tribute to costs, and voting rights determine whether or not an amendment to the 
deed of division is required for an alteration to a particular aspect of the apart-
ment owner’s legal position in the owners’ association. Alternatives can be 
found in the law of associations or the law of obligations. The share ownership 
structure is entirely governed by property law, so that no alternatives are possi-
ble. Likewise, under property law the obligation to contribute to costs is an es-
sential component of the apartment title. The distribution of certain costs can al-
so be determined by the court by virtue of Article 5:121 of the Dutch Civil 
Code, or included in the house rules on the basis of a resolution of the general 
meeting of owners passed by a two-thirds majority. Voting ratios are largely go-
verned by the law of associations, which means the decision-making procedure 
can be made more efficient. Voting ratios can be changed on the basis of an 
amendment to the articles of association passed by a three-quarters majority at a 
meeting of owners. The other provisions of the articles of association are almost 
entirely governed by the law of associations and can be changed by a two-thirds 
majority vote. There is little scope for voting agreements that contravene the ar-
ticles of association of the owners’ association. 

Then various possibilities of appeal for apartment owners are discussed. 
The conclusion is that sufficient specific possibilities of appeal exist to protect 
the apartment owners’ legal position in the owners’ association. Application 
proceedings at the sub-district sector of the district court are the most obvious 
way for apartment owners to assert their rights. The court usually assesses the 
application on the grounds of reasonableness and fairness, so that it can take ma-
ny interests into account.  

The effect of the principle of reasonableness and fairness will partly depend 
on the nature of the legal relationship. The more property-law considerations do-
minate, the less room there will be for considerations of reasonableness and fair-
ness. The share ownership structure is pre-eminently governed by property law, 
so that considerations of reasonableness and fairness will have very little influ-
ence. The obligation to contribute to costs is also very unlikely to be affected by 
considerations of reasonableness and fairness. Financial loss will soon impede 
any deviation from the distribution of costs set out in the deed of division. The 
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principle of reasonableness and fairness will have a greater impact on the deter-
mination of common costs, with the most compelling interest as the decisive 
factor. In most cases this is a common interest such as the uniform character of 
the building or safety issues. When reasonableness and fairness are considered 
in relation to voting rights, the law-of-associations principle that the minority 
must acquiesce in a decision of the majority will apply. It is only when an apart-
ment owner holds more than half of the votes at the meeting that a greater de-
gree of care is needed if there is a conflict or entanglement of interests. In that 
case, an adverse impact on the minority of the votes at the meeting of owners 
would be likely to ensure that a decision is deemed to be contrary to reasonable-
ness and fairness. 
 
Chapter 6 focuses on the operation of owners’ associations in the Netherlands. 
The general conclusion is that owners’ associations in the Netherlands function 
quite well. Problems relating to transparency, decision-making, compliance and 
management are not as severe as had been expected. 

Only a limited proportion of owner-occupied apartments are not actively 
managed at all. Probably around ninety per cent meet at least one of the proce-
dural requirements for the operation of an owners’ association. Approximately 
three quarters of the owners’ associations meet all the requirements. According 
to the procedural requirements, an owners’ association must have a committee, 
meet at least once a year, collect financial contributions regularly, keep a reserve 
fund, have a long-term maintenance plan and have a joint insurance policy. Ap-
proximately eighty per cent of owners’ associations are functional as far as pro-
perty maintenance is concerned; in other words, the owners’ association carries 
out maintenance of the common areas of the apartment complex. Sixty-five per 
cent of the apartment complexes have a maintenance backlog, but the proportion 
with severe maintenance backlogs is limited; severe maintenance backlogs in 
apartment complexes is therefore only an incidental problem. 

The correlation between functionality at the procedural level and functiona-
lity regarding maintenance is weak to moderate. A maintenance backlog is not 
always caused by failure of the owners’ association to comply with procedure. 
However, owners’ associations which comply with more of the procedural re-
quirements do maintain the common areas and facilities more often than 
owners’ associations which comply with fewer of the procedural requirements. 
Keeping a reserve fund and drawing up a long-term maintenance plan are the 
most important factors for carrying out maintenance of the common areas and 
facilities in an apartment complex.  

Owners’ associations comply reasonably well with the applicable regula-
tions. The number of owners’ associations that do not comply with obligations 
specifically laid down by law is limited. Forty per cent of owners’ associations 
fail to comply with other regulations set out in the division regulations or the 
house rules. Compliance with the applicable rules makes a difference to how 
well an owners’ association functions. An owners’ association is more transpa-
rent if it complies with the statutory regulations. An owners’ association also 
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functions more efficiently if the decision-making takes place at the statutory an-
nual general meeting. Moreover, the apartment owners are more satisfied with 
the operation of the owners’ association if the association follows the rules. The 
most important point is that compliance with the regulations contributes to the 
implementation of major maintenance work on the common areas of the apart-
ment complex. In addition to compliance with the legal rules, good relations be-
tween the apartment owners are conducive to satisfactory operation of the 
owners’ association. A high value under the Valuation of Immovable Property 
Act or a recent construction date also have a positive influence on the operation 
of the owners’ association. 

There is a striking difference in the way big owners’ associations and small 
owners’ associations function. Small owners’ associations are able to ensure that 
major maintenance is carried out on the common areas of the apartment complex 
without complying with the statutory regulations. However, some form of per-
manent organization does help to ensure satisfactory operation as regards main-
tenance. In small associations, maintenance backlogs are most frequently caused 
by poor relations between the apartment owners. Big owners’ associations do 
need to comply with the regulations; in these associations, maintenance back-
logs are mainly caused by a dysfunctional committee or a dysfunctional mana-
ger. A dysfunctional committee or manager is the result of a lack of transparen-
cy. 
 
Chapter 7 presents structural solutions for dysfunctional owners’ associations. 
The study concludes that the basic nature and structure of the owners’ associa-
tion should remain the same. The first improvement that could be made to the 
structure of the owners’ association is modification of the tiered decision-ma-
king procedure. Unanimity should remain necessary for selling or encumbering 
property of the community. A four-fifths majority is required to change the 
share ownership structure and the distribution of costs. Three quarters of the 
votes are needed to change the voting ratio, while a two-thirds majority is 
enough for amendments to the rest of the provisions of the articles of associa-
tion. The next improvement would be to move the relevant provisions in Title 2 
of Book 2 of the Dutch Civil Code to Part 2 of Title 9 of Book 5, so that the ap-
plicability of the provisions from the law of associations becomes clearer. 

It would be helpful if some solutions were set out in the articles of associa-
tion, because it is recommended that the articles of association be registered in 
the public register as a separate notarial document. It would be beneficial to fol-
low the example of the French and Belgian regulations and provide for the use 
of proxies in the articles of association. The use of electronic forms of communi-
cation should also be provided for in the articles of association, so that the apart-
ment owners become more involved. A distinction should be made between so-
lutions for dysfunctional small owners’ associations and dysfunctional large 
owners’ associations.  
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In small owners’ associations with only two apartment owners, decision-making 
could take place without any meeting by means of electronic communication, 
provided both apartment owners vote. On the basis of a decision, both apartment 
owners could be authorized to represent the owners’ association. The owners’ 
association would no longer be obliged to appoint a committee and for apart-
ment buildings divided into two apartment titles, registration in the Commercial 
Register could be abolished. The two apartment owners would be jointly liable 
on the basis of the distribution of costs; the simplest way to determine the distri-
bution of costs would be to make it proportionate to the share ownership structu-
re. The regular financial contribution could be determined on the basis of a long-
term maintenance plan. The cooperation of both apartment owners would still be 
required for any amendment to the deed of division. 

To improve transparency in large owners’ associations it is important to 
make a distinction between the tasks and powers of the committee and the tasks 
and powers of the general meeting of owners. Another improvement would be to 
include more duties of disclosure for the committee in the articles of association. 
In addition, the chair of the general meeting can function as a liaison between 
the committee and the general meeting, and supervisory boards should check the 
operation of the committees of big owners’ associations with due care.  

Finally, a few external parties could help to improve the operation of 
owners’ associations in the Netherlands. The role of the civil law notary in pre-
paring and amending a deed of division (or sub-division) and in transferring the 
title to an apartment could be tightened. Municipalities should be cautious about 
using the far-reaching powers granted to them in the 2011 legislative amend-
ment. The public interest involved does not warrant making owners’ associa-
tions work together in an overarching body. However, it might be possible to 
provide financial support to compensate for the notarial fees associated with in-
creased scale or the activation of an owners’ association for a division into 
apartments dating from before 1972. Housing associations will have to provide 
tenants with adequate information about the consequences of the development of 
increasing numbers of mixed complexes. Finally, in the future the need to out-
source the management of apartment complexes to professional companies will 
steadily increase. It is therefore desirable for interest groups to develop a cohe-
rent certification system. 
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Bijlage 1: Oriënterende vragenlijst 
 
 
 
 
Beste appartementseigenaar, 
 
In het kader van mijn promotie-onderzoek over de vereniging van eigenaars 
(VvE) bij appartementensplitsingen, wil ik een case-study doen naar het functio-
neren van de VvE. Om een selectie van relevante casus te maken, zou ik u wil-
len vragen onderstaande oriënterende vragenlijst betreffende uw VvE kort en 
bondig in te vullen. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
 
Persoonlijke gegevens 
 
Naam:  
 
Adres:  
 
Telefoonnummer:  
 
Email:  
 
 
A. Praktische informatie 
 
Naam VvE: 
 
Adres VvE:  
 
Aantal appartementen:  
 
Onderscheid koop / huur (in aantallen):  
 
Onderscheid woon-, parkeer-, winkel-, horeca-, zorgfunctie of anders  
(in aantallen):  
 
Achtergrond bewoners: 
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B. Transparantie 
 
Welke regelingen gelden binnen het appartementencomplex?  
 
Zijn deze regelingen toegankelijk? Zo ja, hoe?  
 
Wat is de structuur van de VvE (bijvoorbeeld ondersplitsing, overkoepelend 
orgaan)?  
 
 
C. Functioneren 
 
Hoe vaak vergadert de vergadering van eigenaars? 
 
Wie bestuurt de VvE?  
 
Beschikt de VvE over financiële middelen?  
 
Heeft het appartementencomplex een onderhoudsachterstand?  
 
 
D. Rechterlijke procedure 
 
Is de VvE recent in een rechterlijke procedure verwikkeld (geweest)?  
Zo ja, waarover?  
 
 
 
Opmerkingen: 
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Bijlage 2: Topic-lijst interviews 
 
 
 
 
Themalijst 
 
Achtergrond bewoner(s) 
 
– Hoe lang woont u hier?  
– Hoeveel appartementsrechten?  
– Hoe lang bestaat de VvE / appartementencomplex?  
– Waar woonde u hiervoor? 
– Waarom bent u hier gaan wonen? (prijs, buurt, koop, appartementsrecht, 

eigendom) 
– Heeft u contact met de andere bewoners? 
– Wat is uw rol binnen de VvE? 
 
Transparantie 
 
– Wat heeft de notaris u verteld over uw appartementsrecht? 
– Wat weet u over uw rechtspositie als appartementseigenaar? Hoe weet u 

dat? 
– Wat zou u willen weten over uw rechtspositie als appartementseigenaar? 
– Waar zou u gaan zoeken om hier achter te komen? 
– Bent / Kunt u voldoende op de hoogte (zijn) van uw rechtspositie? 
 
Beheer 
 
– Hoe is de VvE op dit moment georganiseerd? In het verleden?  
– Wat vindt u van de rol / functioneren van de beheerder? 
– Wat vindt u van de rol / functioneren van het bestuur?  
– Wat vindt u van de verhouding tussen de beheerder en het bestuur? 
– Vindt u dat er meer controle / toezicht op het bestuur / beheer zou moeten 

zijn (gemeente)? 
– Wat doet de VvE op dit moment? Vindt u dat prettig? 
– Hoe wordt het onderhoud uitgevoerd?  
– Hoe zou u eventuele problemen willen oplossen? (reservefonds, toezicht, 

sancties, financiële maatregelen?) 
– Wat kan de VvE nog meer voor u betekenen? (gebruiksregels, begroting, 

verzekering, handhaven reglement, toestemming bij verbouwingen, kleur-
codes, MOP?) 

– Wat zal uw rol daarin zijn? Andere bewoners? Nieuwe bewoners? Externe 
partijen (notaris, professionalisering, hulp, gemeente?) Bouwkundig specia-
list? 
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Besluitvorming 
 
– Gaat u naar de algemene ledenvergadering? Hoe vaak? Bereidt u zich voor? 
– Bent u naar de laatste ALV geweest? Heeft u de notulen? 
– Wat vindt u van de gang van zaken bij een dergelijke vergadering? 
– Is men het vaak met elkaar eens op een dergelijke vergadering? 
– Wat zou u graag anders zien op een dergelijke vergadering? 
– Welke onderwerpen worden er meestal behandeld?  
– Waarover vindt u dat de VvE mag beslissen? En hoe? 
– Waardoor worden discussies veroorzaakt op een vergadering? 
– Ziet u een oplossing bij tegenstrijdig belang?  
– Heeft u zich weleens beperkt gevoeld in het gebruik van uw appartement? 

Bijvoorbeeld omdat u toestemming moet vragen om bepaalde handelingen 
te verrichten. 

– Wat vindt u van de opstelling van een huishoudelijk reglement? 
 
Handhaving 
 
– Wat zou u doen als iemand inbreuk maakt op uw genot als appartements-

eigenaar (overlast)? Gebruik ontzeggen? 
– Wat zou u doen als iemand het splitsingsreglement of huishoudelijk regle-

ment overtreedt? Ad hoc oplossing of via de VvE?  
– Is de VvE weleens in een rechterlijke procedure verwikkeld geweest? 
– Zou u naar de rechter stappen om uw gelijk te halen? In welke situaties? 
– Zou u naar een geschillencommissie of arbitragecommissie stappen? 
– Zijn er huurders in het complex?  
– Wat vindt u van het onderscheid tussen huurders en eigenaren? 
– Zou de VvE ook de belangen van huurders moeten behartigen? 
 
Afsluiting 
 
– Nog iets vergeten? Overige problemen? 
– Algemeen: functie / functioneren VvE? Voldoende belangenbehartiging? 
– Hoe zou dit eventueel kunnen verbeteren? Wilt u zich hiervoor inzetten? 
– Stukken? Notulen? Contactgegevens andere bewoners? 
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Bijlage 3: Questionnaire 
 
 
 
 
Aanwijzingen voor de geïnterviewde 
 
1. U ontvangt deze vragenlijst, zodat u zich kunt voorbereiden op het inter-

view.  
2. Tijdens het interview zal getracht worden antwoord te verkrijgen op onder-

staande vragen en indien nodig om nadere toelichting worden gevraagd. 
3. Indien mogelijk kunt u de open vragen alvast invullen en/of de benodigde 

documenten opzoeken.  
4. De afname van het interview zal afhankelijk van de VvE tussen de 30 en 45 

minuten in beslag nemen. 
– Instantie verantwoordelijk voor het onderzoek: Rijksuniversiteit Groningen. 
– Steekproefsgewijs worden leden van verschillende Verenigingen van Eige-

naars (in het vervolg: VvE’s) ondervraagd. 
– Doel van het interview: inzicht in het functioneren van de VvE. 
– Er zal worden gerapporteerd aan mevr. mr. N. Vegter, die werkt aan een 

promotieonderzoek verbonden aan de vakgroep Privaatrecht en Notarieel 
Recht van de Rijksuniversiteit Groningen. 

– Over twee jaar vindt eindrapportage middels proefschrift plaats.  
– Anonieme behandeling van de gegevens. 
– Indien vragen contact opnemen met mevr. mr. N. Vegter (n.vegter@rug.nl, 

050-3636561). 
 
 
Eerst volgt er een aantal algemene vragen over het appartementencomplex,  
de VvE en de bewoner. 
 
 
Vraag 1 
Wat is het bouwjaar van het appartementencomplex?  
……… 
 
Vraag 2 
Wanneer hebt u het appartementsrecht gekocht?  
……… 
 
Vraag 3 
Wat is de WOZ-waarde van het appartementsrecht?  
……… 
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Vraag 4 
Woont u zelf in het appartementencomplex? 
□ Ja, alleen 
□ Ja, met ……… (aantal personen) 
□ Nee, een familielid woont er 
□ Nee, ik verhuur het appartement 
□ Nee, want het appartementsrecht heeft geen woonfunctie 
□ Anders, nl. ……… 
 
Vraag 5 
Wat is uw functie in de VvE?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 
□ Ik ben lid 
□ Ik ben actief bezoeker van de vergadering 
□ Ik ben bestuurslid 
□ Ik zit in de kascommissie / Raad van Commissarissen 
□ Ik ben voorzitter van de vergadering 
□ Anders, nl. ……… 
 
Vraag 6 
Wanneer is de VvE opgericht?  
……… 
 
Vraag 7 
Uit hoeveel appartementsrechten bestaat de VvE?  
……… 
 
Vraag 8 
Hoeveel appartementen staan leeg in het appartementencomplex?  
……… 
 
Vraag 9 
Wat is de aard van het gebruik van de appartementsrechten?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 
□ Bewoning 
□ Winkel 
□ Kantoor 
□ Horeca 
□ Zorg 
□ Opslag 
□ Anders, nl. ……… 
□ Weet niet 
 
Vraag 10 
Is er sprake van ondersplitsing? 
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□ Nee 
□ Ja, maar ik weet niet hoeveel onder-VvE’s 
□ Ja, er zijn ……… onder-VvE’s 
□ Nee, maar er is wel een overkoepelend orgaan 
□ Anders, nl. ……… 
□ Weet niet 
 
Vraag 11 
Zijn de appartementseigenaars verplicht een financiële bijdrage aan de VvE te 
betalen? 
□ Ja, € ……… per maand / jaar / anders, nl. ……… 

(doorhalen wat niet van toepassing is) 
□ Ja, variërend van € ……… tot € ……… per maand / jaar / anders, nl. ……… 
□ Ja, structureel per maand / jaar / anders, nl. ………  

(doorhalen wat niet van toepassing is) 
□ Ja, incidenteel 
□ Ja, anders, nl. ……… 
□ Nee 
□ Weet niet (sla vraag 12 over) 
 
Vraag 12 
Wat vindt u van de verplichte financiële bijdrage aan de VvE? 
□ Goed 
□ Te hoog 
□ Te laag 
□ Onzin 
□ Anders, nl. ……… 
□ Geen oordeel 
 
Vraag 13 
Hoeveel geld zit er in het reservefonds? 
□ € ……… (bedrag) 
□ € ……… (grove schatting bedrag) 
□ Niks 
□ Weet niet (sla vraag 14 over) 
 
Vraag 14 
Hoe beoordeelt u de inhoud van het reservefonds? 
□ Te groot 
□ Goed 
□ Voldoende 
□ Krap bemeten 
□ Onvoldoende 
□ Onzin 
□ Geen oordeel 
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Vraag 15 
Hebben de appartementseigenaars gezamenlijk een verzekering? 
 

 Opstal Glas Aanspra-
kelijkheid 

Bestuurs-
aanspra-
kelijkheid 

… … 

Ja       
Nee       
Weet niet       

 
Vraag 16 
Heeft het appartementencomplex een onderhoudsachterstand bestaande uit 
bijvoorbeeld achterstallig schilderwerk, houtrot? 
□ Geen achterstand 
□ Kleine achterstand 
□ Grote achterstand 
□ Geen oordeel 
□ Weet niet 
 
Vraag 17 
Heeft het appartementencomplex een MOP (MOP) opgesteld? 
□ Ja, wordt ook uitgevoerd 
□ Ja, wordt met vertraging uitgevoerd 
□ Ja, maar wordt niet uitgevoerd 
□ Nee, wordt aan gewerkt 
□ Nee, is over gesproken 
□ Nee, nooit aan de orde geweest 
□ Weet niet 
 
Vraag 18 
Bent u tevreden over het onderhoud van het appartementencomplex? 
□ Zeer tevreden 
□ Tevreden 
□ Ontevreden 
□ Zeer ontevreden 
□ Geen oordeel 
 
 
Nu volgt er een aantal vragen over de transparantie van de rechtspositie  
van de appartementseigenaar. 
 
 
Vraag 19 
Bent u op de hoogte van uw rechten en verplichtingen als appartements-
eigenaar? 
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□ Zeer goed 
□ Goed 
□ Voldoende 
□ Slecht  
□ Zeer slecht 
□ Geen oordeel 
 
Vraag 20 
Welke regelingen gelden in uw appartementencomplex? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
□ Wet 
□ Modelsplitsingsreglement uit ……… (jaartal) of ……… (kleur) boekje  
□ Modelsplitsingsreglement uit ……… (jaartal) of ……… (kleur) boekje met 

aanpassingen 
□ Splitsingsreglement 
□ Huishoudelijk reglement 
□ Anders, nl. ……… 
□ Weet niet 
 
Vraag 21 
Hoe worden nieuwe besluiten kenbaar gemaakt?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 
□ Niet 
□ Mondeling tijdens de vergadering 
□ Via de notulen van de vergadering 
□ Via een brief aan bewoners 
□ Via een brief aan bewoners en toekomstige bewoners 
□ Anders, nl. ……… 
□ Weet niet 

 
Vraag 22 
Als u iets wil weten over het appartementencomplex, bijvoorbeeld wie verant-
woordelijk is voor het onderhoud van bepaalde zaken, wie of wat gaat u dan 
raadplegen? Geef aan wie / wat u ten eerste, ten tweede en indien van toepassing 
ten derde zal raadplegen. 
□ Kennis of vriend 
□ Lid VvE 
□ Bestuurslid VvE 
□ Beheerder 
□ Internet 
□ Belangenorganisatie (Vereniging Eigen Huis, Stichting VvE Belang) 
□ Akte van splitsing (inclusief splitsingsreglement) 
□ Huishoudelijk reglement 
□ Wet 
□ Notaris 
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□ Gemeente 
□ Anders, nl. ……… 
□ Niets / niemand 
 
Vraag 23 
Is de VvE verantwoordelijk voor het onderhoud van de kozijnen? Waarom? 
Noteer het belangrijkste antwoord. 
□ Ja, want dat zijn gemeenschappelijke zaken 
□ Ja, want zo staat dat in het reglement 
□ Ja, want zo heeft de VvE dat geregeld  
□ Gedeeltelijk, want dat zijn gedeeltelijk gemeenschappelijke zaken 
□ Gedeeltelijk, want zo staat dat in het reglement 
□ Gedeeltelijk, want zo heeft de VvE dat geregeld 
□ Nee, want dat zijn privé-zaken 
□ Nee, want zo staat dat in het reglement 
□ Nee, want zo heeft de VvE dat geregeld 
□ Weet niet 
 
Vraag 24 
Hebt u toestemming van de VvE nodig voor de aanleg van centrale verwarming 
(of een andere verbouwing) in uw appartement? 
□ Ja 
□ Nee 
□ Weet niet 
 
Vraag 25 
Mag uw buurman een schotelantenne bevestigen aan zijn appartement? 
□ Ja 
□ Ja, mits toestemming van de VvE 
□ Nee 
□ Weet niet 
 
Vraag 26 
Vindt u de geldende regelingen in uw appartementencomplex begrijpelijk? 
□ Zeer goed 
□ Goed 
□ Voldoende 
□ Slecht  
□ Zeer slecht 
□ Geen oordeel 
 
 
Vervolgens een aantal vragen over de naleving van de regelingen. 
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Vraag 27 
Leven de andere leden in de VvE de regelingen na? 
□ Zeer goed 
□ Goed 
□ Voldoende 
□ Slecht  
□ Zeer slecht 
□ Geen mening 
 
Vraag 28 
Stel een bewoner leeft een regel uit het splitsingsreglement niet na. Wat doet u? 
Geef aan wat u ten eerste, ten tweede en indien van toepassing ten derde zult 
doen. 
□ Niets 
□ Betreffende bewoner aanspreken 
□ Informeel bespreken met ander lid VvE 
□ Informeel bespreken met bestuurslid VvE 
□ Bespreken met beheerder 
□ Aan de orde brengen op de eerstvolgende vergadering 
□ Juridisch advies inwinnen 
□ Alternatieve geschilbeslechting 
□ Naar de rechter 
□ Anders, nl. ……… 
 
Vraag 29 
Stel de VvE leeft een regel uit het splitsingsreglement niet na. Wat doet u? Geef 
aan wat u ten eerste, ten tweede en indien van toepassing ten derde zal doen. 
□ Niets 
□ Niets, want ik ben de VvE 
□ Informeel bespreken met lid VvE 
□ Informeel bespreken met bestuurslid VvE 
□ Bespreken met beheerder 
□ Aan de orde brengen op de eerstvolgende vergadering 
□ Juridisch advies inwinnen 
□ Alternatieve geschilbeslechting 
□ Naar de rechter 
□ Anders, nl. ……… 
 
Vraag 30 
Is de VvE in een rechterlijke procedure verwikkeld of in het verleden 
verwikkeld geweest? 
□ Ja, over ……… 
□ Ja, maar ik weet niet waar over 
□ Nee 
□ Weet niet 
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Vraag 31 
Is de akte van splitsing sinds de splitsing al eens gewijzigd? 
□ Nee 
□ Nee, want dat is praktisch onmogelijk 
□ Nee, maar dat had de VvE wel gewild 
□ Nee, maar dat had de VvE wel moeten doen 
□ Ja, maar ik weet niet hoe vaak 
□ Ja, één keer 
□ Ja, meerdere keren, nl. ……… 
□ Weet niet 
 
 
Nu volgt een aantal vragen over de verschillende organen in een VvE.  
 
 
Een actieve VvE heeft een vergadering, een bestuur en soms een beheerder. De 
vergadering bestaat uit alle eigenaren en neemt de belangrijkste besluiten. Het 
bestuur wordt door de vergadering benoemd en draagt zorg voor de tenuitvoer-
legging van de besluiten. De beheerder is meestal een professionele derde en 
heeft specifieke beheerstaken, meestal met betrekking tot het onderhoud en de 
administratie.  
 
 
Vraag 32 
Is het bestuur op de omschreven wijze vorm gegeven? 
□ Ja 
□ Nee, er is geen bestuur (sla vraag 33 over) 
□ Nee, het bestuur heeft meer zelfstandigheid 
□ Nee, het bestuur wordt niet door de vergadering benoemd 
□ Nee, het bestuur is anders vorm gegeven, nl. ……… 
□ Weet niet 
 
Vraag 33 
Hoe functioneert het bestuur? 
□ Zeer goed 
□ Goed 
□ Voldoende 
□ Slecht 
□ Zeer slecht 
□ Geen oordeel 
 
Vraag 34 
Is de beheerder op de omschreven wijze vorm gegeven? 
□ Ja 
□ Nee, er is geen beheerder (sla vraag 35 over) 
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□ Nee, de beheerder heeft meer taken 
□ Nee, de beheerder heeft minder taken 
□ Nee, de beheerder is anders vorm gegeven, nl. ……… 
□ Weet niet 
 
Vraag 35 
Hoe functioneert de beheerder?  
Geef per onderwerp aan hoe de beheerder functioneert. 
 
 zeer goed zeer slecht geen oordeel 
Algemene bestuurstaken  □ □ □ □ □ □ 
Financieel beheer  □ □ □ □ □ □ 
Technisch onderhoud  □ □ □ □ □ □ 
Deskundigheid  □ □ □ □ □ □ 
Bereikbaarheid  □ □ □ □ □ □ 
 
Vraag 36 
Hoe vaak vergadert de vergadering van eigenaars?  
……… 
Als het antwoord nooit is, sla vraag 37 tot en met 44 over. 
 
Vraag 37 
Hoeveel stemmen kan een eigenaar uitbrengen in de vergadering van eigenaars? 
□ Iedere eigenaar heeft 1 stem 
□ Iedere eigenaar heeft 1 stem, maar er is een eigenaar met meer stemmen 
□ Iedere eigenaar heeft 1 stem, maar er is een eigenaar met meer dan de helft 

van de stemmen 
□ Anders, nl. ……… 
□ Weet niet 
 
Vraag 38 
Wat is de rol van huurders tijdens de vergadering van eigenaars? 
□ Er zijn geen huurders 
□ Huurders komen niet of nauwelijks 
□ Huurders hebben geen rechten tijdens de vergadering van eigenaars 
□ Huurders mogen het woord voeren 
□ Huurders mogen stemmen 
□ Anders, nl. ……… 
□ Weet niet 
 
Vraag 39 
Hoeveel eigenaren zijn er meestal aanwezig op een vergadering van eigenaars? 
……… 
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Vraag 40 
Hoeveel eigenaren moeten instemmen om een besluit te nemen tijdens de 
vergadering van eigenaars? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
□ Meerderheid 
□ Twee / derde meerderheid 
□ Drie / vierde meerderheid 
□ Vier / vijfde meerderheid 
□ Allemaal 
□ Anders, nl. ……… 
□ Weet niet 
 
Vraag 41 
Wordt de benodigde overeenstemming bereikt tussen de eigenaren tijdens de 
vergadering om een besluit te nemen? 
□ Altijd 
□ Meestal 
□ Vaak 
□ Soms 
□ Vaak niet 
□ Meestal niet 
□ Zelden 
□ Weet niet 
 
Vraag 42 
Als de benodigde overeenstemming niet wordt bereikt, wat gebeurt er dan? 
□ Het voorstel wordt afgewezen 
□ Meeste stemmen gelden 
□ Uitroepen tweede vergadering 
□ Bestuur beslist 
□ Beheerder beslist 
□ Extern (juridisch) advies inwinnen 
□ Niets  
□ Anders, nl. ……… 
□ Weet niet 
□ Niet van toepassing 
 
Vraag 43 
Worden de gebeurtenissen tijdens de vergadering genotuleerd? 
□ Ja 
□ Nee (sla vraag 44 over) 
□ Weet niet (sla vraag 44 over) 
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Vraag 44 
Wat is de waarde van de notulen? 
□ De afspraken in de notulen worden niet nagekomen 
□ De afspraken in de notulen worden gedeeltelijk nagekomen 
□ De afspraken in de notulen worden grotendeels nagekomen 
□ De afspraken in de notulen worden geheel nagekomen 
□ Geen oordeel 
 
 
Tot slot een aantal vragen over de mate waarin de VvE de gemeenschappelijke 
belangen van de appartementseigenaars behartigt. 
 
 
Vraag 45 
Geef voor elk van de volgende onderwerpen aan in hoeverre u het eens bent in 
een schaal van 1 tot 5. 
 zeer oneens zeer eens 
U voelt zich betrokken bij het complex  □ □ □ □ □ 
U voelt zich verantwoordelijk voor het complex  □ □ □ □ □ 
U wilt invloed in de besluitvorming in het complex  □ □ □ □ □ 
U wilt bepalen waar de financiële bijdrage voor  
wordt gebruikt  □ □ □ □ □ 
U wilt eenheid in het uiterlijk van het complex  □ □ □ □ □ 
U wilt dat het complex goed onderhouden wordt  □ □ □ □ □ 
U wilt dat het complex veilig is  □ □ □ □ □ 
U wilt geen overlast in het complex  □ □ □ □ □ 
U wilt regels omtrent het feitelijk gebruik van het  
complex  □ □ □ □ □ 
U wilt onafhankelijk van uw privé-gedeelte gebruik  
maken  □ □ □ □ □ 
 
Vraag 46 
De betekenis van onze VvE voor ……… (invullen onderstaand onderwerp) in 
het appartementencomplex, is ……… (zeer klein tot zeer groot in een schaal 
van 1 tot 5).  
 zeer klein zeer groot 
Onderhoud  □ □ □ □ □ 
Eenheid uiterlijk  □ □ □ □ □ 
Voorkomen overlast  □ □ □ □ □ 
Veiligheid  □ □ □ □ □ 
Nakoming regelingen  □ □ □ □ □ 
Duidelijkheid  □ □ □ □ □ 
Rechtvaardigheid  □ □ □ □ □ 
Gemak  □ □ □ □ □ 
Waardestijging appartement  □ □ □ □ □ 
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Vraag 47 
Kunt u een top drie geven van de grootste ergernissen binnen het 
appartementencomplex? 
1. ……………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………… 
 
Vraag 48 
Kunt u aangeven wat voor soort mensen in het appartementencomplex wonen? 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 
Vraag 49 
Wat is uw opleidingsniveau? 
□ Middelbaar onderwijs 
□ VMBO 
□ HBO 
□ WO 
 
Vraag 50 
In welke structuur wilt u het liefst dat uw appartementsrecht wordt onderge-
bracht? 
□ VvE 
□ VvE met overkoepelende vereniging 
□ Alternatieve structuur 
□ Geen structuur 
□ Geen oordeel 
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Bijlage 4: Korte vragenlijst 
 
 
 
 
VvE: lust of last? 
 
De vereniging van eigenaars (VvE) is verantwoordelijk voor het onderhoud en 
de exploitatie van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van een apparte-
mentencomplex. Het is de vraag welk verband tussen het functioneren van de 
VvE en de onderhoudsstaat van het appartementencomplex bestaat. 
Mevr. mr. N. Vegter onderzoekt onder begeleiding van prof. mr. A.A. van Vel-
ten en prof. mr. L.C.A. Verstappen de VvE vanuit juridisch perspectief. U draagt 
bij aan een juist beeld van zowel het functioneren van de VvE als de onder-
houdsstaat van het appartementencomplex in Nederland door gedurende 5 minu-
ten de volgende vragenlijst in te vullen. Hierdoor kunnen beide in de toekomst 
verbeterd worden. 
Aan het eind van de korte vragenlijst kunt u uw (email)adres invullen om mee te 
loten voor een cadeaubon van € 15,-. Verder worden uw gegevens anoniem ver-
werkt. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
 
Vraag 1 
Bent u appartementseigenaar? 
□ Nee, vul de vragenlijst niet in 
□ Ja 
 
Vraag 2 
Wanneer hebt u het appartementsrecht gekocht? 
□ 2009-2010 
□ 2005-2008 
□ 2000-2004 
□ 1990-1999 
□ Voor 1990 
 
Vraag 3 
Uit hoeveel appartementsrechten bestaat het appartementencomplex? 
□ 1-2 
□ 3-10 
□ 11-50 
□ Meer dan 50  
 
 



BIJLAGE 4 

332 
 

Vraag 4 
Worden er appartementen (onder)verhuurd? 
□ Nee 
□ Nee, maar in het verleden wel 
□ Ja, minder dan de helft 
□ Ja, de helft 
□ Ja, meer dan de helft 
 
Vraag 5 
Wat is het bouwjaar van het appartementencomplex? 
□ Voor 1945 
□ 1945-1971 
□ 1972-1991 
□ 1992-2005 
□ Na 2005 
 
Vraag 6 
Wat is de WOZ-waarde van uw appartement? 
□ Minder dan € 100.000,- 
□ € 100.000-199.000,- 
□ € 200.000-299.000,- 
□ € 300.000-399.000,- 
□ € 400.000-500.000,- 
□ Meer dan € 500.000,- 
 
Vraag 7 
Heeft de VvE een collectieve opstalverzekering voor het complex afgesloten? 
□ Ja 
□ Nee 
□ Weet niet 
 
Vraag 8 
Zijn de appartementseigenaars verplicht een periodieke financiële bijdrage aan 
de vereniging van eigenaars (VvE) te betalen? 
□ Ja, € ………… per maand 
□ Ja 
□ Nee 
□ Weet niet 
 
Vraag 9 
Beschikt uw VvE over een reservefonds?  
□ Ja, er is ongeveer € ………… in kas 
□ Ja, maar ik ken het bedrag niet  
□ Nee 
□ Weet niet 
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Vraag 10 
Voert uw VvE het onderhoud uit op basis van een planning over minimaal 10 
jaar (MOP)? 
□ Nee 
□ Nee, maar op basis van een planning over minimaal 5 jaar 
□ Ja en het onderhoud wordt volgens planning uitgevoerd 
□ Ja, maar de planning wordt regelmatig aangepast 
□ Weet niet 
 
Vraag 11  
Aan welke gemeenschappelijke onderdelen in uw appartementencomplex heeft 
uw VvE de laatste 2 jaar groot onderhoud uitgevoerd?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 
□ Dak 
□ Dakgoten 
□ Schilderwerk 
□ Gevel 
□ Balkon 
□ Kozijnen 
□ Riolering / leidingen 
□ Portiek / entree 
□ Lift 
□ Galerijen / trappenhuizen / gangen 
□ Tuin 
□ Bewakingssysteem / toegangssysteem 
□ Anders, nl. ……… 
□ Geen 
□ Weet niet 
 
Vraag 12 
Welke gemeenschappelijke onderdelen in uw appartementencomplex hebben 
een onderhoudsachterstand?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 
□ Dak 
□ Dakgoten 
□ Schilderwerk 
□ Gevel 
□ Balkon 
□ Kozijnen 
□ Riolering / leidingen 
□ Portieken / entree 
□ Lift 
□ Galerijen / trappenhuizen / gangen 
□ Tuin 
□ Bewakingssysteem / toegangssysteem 
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□ Anders, nl. ……… 
□ Geen 
□ Weet niet 
 
Vraag 13 
Bent u tevreden over de onderhoudsstaat van de gemeenschappelijke delen? 
□ Zeer tevreden 
□ Tevreden 
□ Niet tevreden / niet ontevreden 
□ Ontevreden 
□ Zeer ontevreden 
□ Weet niet 
 
Vraag 14 
Zijn er binnen uw VvE conflicten over het onderhoud van de gemeenschappe-
lijke delen? 
□ Zeer regelmatig 
□ Regelmatig 
□ Soms 
□ Zelden 
□ Nooit 
□ Weet niet 
 
Vraag 15 
Hoe vaak vergadert uw VvE? 
□ Meer dan 1x per jaar 
□ 1x per jaar 
□ Minder dan 1x per jaar 
□ Nooit 
□ Weet niet 
 
Vraag 16 
Heeft uw VvE een bestuur? 
□ Ja 
□ Nee 
□ Weet niet 
 
Vraag 17 
Besteedt uw VvE bepaalde taken uit aan een professionele partij (beheerder)? 
□ Ja 
□ Nee 
□ Weet niet 
 
 
Vul hier uw (email)adres in als u mee wilt loten voor de cadeaubon: 
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Bijlage 5: Topic-lijst notarissen
 
 
 
 
1. Introductie 
 
Het doel van het onderzoek is tweeledig, enerzijds wordt beoogd inzicht te ver-
schaffen in de verhoudingen die de vereniging van eigenaars (VvE) beheersen, 
haar aard en structuur, anderzijds zal het functioneren van de VvE worden on-
derzocht en aan de orde worden gesteld of de VvE in haar huidige vorm voldoet 
wat betreft rechtszekerheid, doelmatigheid en transparantie, of het een adequate 
rechtsvorm betreft, waarbij de toepasbaarheid van buitenlandse alternatieven in 
de overweging wordt betrokken. Een en ander met het oog op het formuleren 
van structurele oplossingen voor slecht functionerende appartementensplitsingen 
en het bedenken van transparante structuren die multifunctionele appartementen-
complexen beter beheersbaar maken. 
 
Functioneren is onderzocht door vooronderzoek, questionnaire, korte vragenlijst 
internet. Vier probleemgebieden: transparantie (rol van de notaris), besluitvor-
ming, rechtshandhaving en beheer. 
 
Klein onderzoek naar notariële praktijk van het splitsen van gebouwen in appar-
tementsrechten. 
 
Doel gesprek: inzicht in de notariële praktijk rond het splitsen van gebouwen in 
appartementsrechten en de overdacht van een appartementsrecht. 
 
 
2. Achtergrond notariskantoor 
 
 
3. Splitsen van gebouwen in appartementsrechten 
 
– Hoe gaat de notaris te werk bij het splitsen van een gebouw in apparte-

mentsrechten? 
– Stappenplan? 
– Hoe wordt rekening gehouden met (tegenstrijdige) belangen? Bijvoorbeeld 

multifunctioneel gebruik, groot-aandeelhouder (woningcorporatie), project-
ontwikkelaar? 

– Hoe wordt de aandelenverhouding / kostenbijdrageverplichting / stemver-
houding bedacht? 

– Wat speelt een rol bij de opstelling van het splitsingsreglement? Altijd mo-
del? 

 



BIJLAGE 5 

336 
 

4. Wijziging akte van splitsing 
 
– Vaak verzoek wijziging? 
– Kosten? Verschil in akte / reglement? 
– Rekening houden met (tegenstrijdige) belangen? 
– Alternatieven? Overeenkomst? 
 
 
5. Overdracht appartementsrecht 
 
– Opvragen verklaring achterstallige bijdrage vervreemder en hoogte reserve-

fonds? 
– Verrekenen achterstallige bijdrage bij overdracht? 
– Algemene voorlichting rond rechten en verplichtingen appartementseige-

naar (systeem)? 
– Voorlichting rond specifieke bepalingen splitsingsakte / reglement? 
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Bijlage 6: Toelichting analyse in SPSS1 
 
 
 
 
Voor de keuze van een statistische analysetechniek zijn de antwoorden op de 
volgende vragen van belang: 
– Om wat voor specifieke onderzoeksvragen gaat het in het onderzoek? 
– Wat is het meetniveau van de gegevens? 
– Gaat het om een populatie of steekproef? 
 
Het onderzoek omvat drie soorten onderzoeksvragen: 
– Vragen waarbij het erom gaat hoe vaak of in welke mate (frequentie) iets 

voorkomt. Bijvoorbeeld hoeveel VvE’s functioneren formeel? 
– Vragen waarbij het gaat om een verschil. Bijvoorbeeld wat is het verschil in 

transparantie tussen VvE’s die wel of niet zijn ondergesplitst? 
– Vragen waarbij het gaat om een samenhang. Bijvoorbeeld wat is de samen-

hang tussen de omvang van de VvE en de mate waarin andere leden in de 
VvE de geldende regelingen naleven? 

 
Het onderzoek bevat drie meetniveaus: 
– Nominaal: er is alleen sprake van een verschil, maar niet van meer of min-

der. Bijvoorbeeld: wel of geen ondersplitsing. 
– Ordinaal: er is wel sprake van meer/minder, maar het verschil tussen de ca-

tegorieën is niet in een getal uit te drukken. Bijvoorbeeld: opleidingsniveau 
middelbaar onderwijs, MBO, HBO of WO. 

– Ratio: het verschil tussen categorieën is wel in termen van meer of minder 
in een getal uit te drukken en er is een natuurlijk nulpunt. Bijvoorbeeld: 
aantal appartementsrechten in de VvE. 

 
Het eerste deelonderzoek is voornamelijk beschrijvende statistiek waarbij onder-
zoek wordt gedaan naar een populatie, in dit geval honderd VvE’s. Alle eenhe-
den waarover uitspraken worden gedaan zijn in het onderzoek betrokken. Het 
tweede deelonderzoek is een steekproef waarbij uitspraken worden gedaan over 
de totale populatie, in dit geval alle VvE’s in Nederland, op basis van 1.811 
VvE’s. 
 
Voor de beantwoording van frequentievragen is geen analyse in SPSS2 nodig. 
De antwoorden zijn gepresenteerd in overzichten van cases (VvE’s) of respon-
denten (appartementseigenaars). De letter N geeft het totaal aantal cases of res-
pondenten weer dat de betreffende vraag heeft beantwoord.  

                                                        
1 Baarda, De Goede & Van Dijkum 2011; Baarda & De Goede 2006. 
2 Softwarepakket voor de invoer en statistische analyse van gegevens. 
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Voor de beantwoording van verschil- en samenhangvragen zijn aan de hand van 
de meetniveaus de volgende analysemethoden in SPSS gebruikt. Daarbij is spra-
ke van een uitkomst die voldoende afwijkt van het resultaat dat je op grond van 
toeval zou verwachten (significante uitkomst) als de p-waarde bij het eerste 
deelonderzoek kleiner is dan vijf procent en bij het tweede deelonderzoek klei-
ner is dan één procent.  
 
Kruistabel 
 
Een kruistabel is geschikt voor het presenteren van verschillen in gegevens die 
zijn gemeten op nominaal niveau. Een kruistabel is een overzicht van een ge-
combineerde frequentieverdeling van twee kenmerken die bij dezelfde respon-
denten of cases zijn gemeten. De ene variabele staat links in de tabel en bepaalt 
de rijen van de tabel. De andere variabele staat boven de tabel en bepaalt de ko-
lommen. In de cellen of vakjes van de tabel staat het aantal cases of responden-
ten met steeds een combinatie van de twee kenmerken.  
 
Chikwadraattoets 
 
Met de chikwadraattoets kun je nagaan of er een significant verschil is op een 
nominaal gemeten kenmerk tussen twee of meer groepen. Per cel van de kruista-
bel wordt het aantal waargenomen cases vergeleken met het aantal dat je op ba-
sis van toeval zou verwachten. Chikwadraat (Chi²) wordt berekend op grond van 
het verschil tussen de gevonden frequenties en de op grond van toeval te ver-
wachten frequenties. Naarmate de Chi² groter is, is de kans dat de afwijking op 
toeval berust kleiner. De p-waarde is niet alleen afhankelijk van de grootte van 
Chi² maar ook van het aantal vrijheidsgraden. Het aantal vrijheidsgraden is bij 
een kruistabel bepaald door het aantal kolommen minus 1 maal het aantal rijen 
minus 1. Naarmate er minder kolommen en rijen zijn, is het aantal vrijheidsgra-
den kleiner en de Chi² eerder significant.  
 
Als het gaat om een tabel met slechts twee rijen en twee kolommen wordt door 
SPSS automatisch gebruik gemaakt van de Fisher’s exact test. 
 
Kruskal-Wallistoets 
 
Er is gebruik gemaakt van de Kruskal-Wallistoets om na te gaan of een verschil 
tussen meer dan twee onafhankelijke steekproeven op een ordinale variabele Y 
op toeval berust. De groepen respondenten of cases worden dan bij elkaar ge-
voegd tot een totaalgroep. Alle respondenten of cases worden vervolgens ge-
rangordend en krijgen een rangscore op de testvariabele. Daarna worden per 
groep de desbetreffende rangscores opgeteld en wordt een gemiddelde rangscore 
berekend. Op basis van de verschillen daartussen wordt de toetsgrootheid U be-
rekend en vervolgens omgezet naar een chikwadraat met bijbehorende p-waarde.  
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Cramér’s V 
 
Cramér’s V is een statistische maat waarmee je aangeeft hoe sterk het verband is 
tussen twee nominaal gemeten variabelen. Deze is berekend wanneer uit het 
Chi² enig effect is gebleken. Cramér’s V varieert van 0 (geen verband) tot 1 
(perfect verband).  
 
Spearman’s rangcorrelatie 
 
De Spearman’s rangcorrelatie (rs) is een statistische grootheid voor de mate 
waarin er een verband bestaat tussen de rangordes van twee ordinale variabelen. 
De scores worden eerst gerangordend. Daarna wordt per respondent het verschil 
in rangorde op beide variabelen berekend. Deze verschillen bepalen de hoogte 
van de correlatie. De waarde Spearman’s rs kan variëren van -1 tot +1. Als 
Spearman’s rs = +1 is er een perfect positief verband tussen beide variabelen, 
dat wil zeggen dat de rangorde van variabele X gelijk is aan de rangorde van va-
riabele Y. Er is dus geen verschil in rangorde. Bij een perfect negatief verband 
(Spearman’s rs = -1) gaat de hoogste rangorde op variabele X perfect samen met 
de laagste rangscore op variabele Y en andersom. Bij Spearman’s rs = 0 is er 
geen verband.  
 
Pearson’s productmomentcorrelatiecoëfficiënt 
 
Pearson’s productmomentcorrelatiecoëfficiënt (r) geeft aan in hoeverre er een li-
neair verband bestaat tussen twee variabelen die zijn gemeten op ratio niveau. 
De waarde van Pearson’s r kan lopen van -1 tot +1. Als Pearson’s r = 1 dan is er 
een perfect (lineair) positief verband tussen beide variabelen. Als variabele X 
hoog of laag is, dan geldt dat ook voor variabele Y. Datzelfde is het geval bij 
een perfect negatief verband dus als r = -1, alleen gaat het dan om een dalende 
lijn. Een hoge X gaat dan samen met een lage Y. Als r = 0 is er geen lineair ver-
band.  
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