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31991
Wijz.BW i.v.m. onderhoud door Vereniging van Eigenaren
Plenaire behandeling, eerste termijn SP

Sommige mensen zien een vereniging van eigenaren als een noodzakelijk 
kwaad: My home is my castle, daar moeten anderen met hun vingers vanaf 
blijven. 
Dat is een erg kortzichtige redenering. 
Eigenaar-bewoners hebben er belang bij dat het complex of de buurt waar 
hun woning onderdeel van uitmaakt er goed uit blijft zien: dat het 
onderhoud en het beheer in de ruimste zin van het woord, dus ook voor de 
publieke ruimte, in orde zijn. 
In de Verenigde Staten, het bolwerk van de vrije markt, hebben ze dat 
prima begrepen, zijn er zelfs wat in doorgeschoten. 
In veel gated communities worden daar door de bewoners zelf veel 
strengere welstandseisen gesteld dan in Nederland door het veel 
beschimpte welstandstoezicht.

Dat gaat de SP veel te ver, maar wel vraag ik me al een tijd af waarom de 
vereniging van eigenaren alleen bij gestapelde bouw een rol zou moeten 
spelen.
Meer dan 95% van alle Nederlandse koopwoningen is seriematig gebouwd, 
meestal in projecten van 50-250 woningen.
Bij dat soort complexen is een collectieve aanpak van groot onderhoud een 
stuk goedkoper dan de individuele aanpak, bovendien scheelt het de 
eigenaar een hoop gezeur.
Hetzelfde geldt voor energiebesparing in de bestaande woningvoorraad. 
Waarom komt dit juist in de koopsector niet van de grond?
Ik denk omdat er geen organisatie is om het handig en efficiënt aan te 
pakken.

Voorzitter,
Ik snap dat ik van een demissionair minister geen grote en meeslepende 
gebaren kan verwachten, dus richt ik me maar tot de collega’s: zou het niet 
nuttig zijn als de overheid ook voor laagbouwcomplexen de vorming van 
verenigingen van eigenaren zou bevorderen?
Ik zeg bevorderen omdat ik denk dat een verplicht lidmaatschap bij 
laagbouw meestal niet nodig is.
Maar in sommige gevallen zou zo’n verplicht lidmaatschap wel nuttig zijn, 
bijvoorbeeld bij de versnipperde verkoop van sociale huurwoningen. De 
ervaring van de afgelopen twintig jaar laat zien dat in dergelijke complexen 
een aanzienlijk risico bestaat dat de verkochte woningen de rotte kiezen 
van het complex worden.
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Vraag aan de minister van Justitie: is het mogelijk om zo’n verplicht 
lidmaatschap van een VvE bij de verkoop van sociale huurwoningen 
privaatrechtelijk, dus via het koopcontract te regelen?
Je zou overigens ook de vorming van VvE’s aantrekkelijk kunnen maken 
door collectief groot onderhoud fiscaal aftrekbaar te maken, mits het is 
uitgevoerd via een VvE.

Een knelpunt bij bestaande verenigingen van eigenaren is hun bescheiden 
omvang: 80% heeft minder dan vijf leden.
In het verleden zijn zelfs complexen van 100 portiekwoningen bestaande 
uit 25 portieken opgedeeld in 25 VvE-tjes in plaats van één grote.
Het gevolg is een enorme versnippering, totaal gebrek aan deskundigheid 
en slagkracht.
Waarom heeft de regering in dit wetsvoorstel of op andere wijze een 
oplossing aangedragen voor deze misere?
Je zou kunnen denken aan een simpele, goedkopere procedure om 
bestaande kleine VvE-tjes te laten fuseren.

Ik kom daarmee op het bescheiden wetsvoorstel zelf.

Dat is erg marginaal.
Gemeenten krijgen in aandachtswijken de mogelijkheid om niet 
functionerende VvE’s te activeren door het beleggen van een 
ledenvergadering, waar ze voorstellen kunnen doen voor verbeteringen.
Zo marginaal, dat ik met collega’s Depla en Van Bochove heb gezocht naar 
mogelijkheden om er nog een klein beetje substantie aan te geven.

Het amendement op nr.10 regelt dat VvE’s via hun huishoudelijk reglement 
kunnen bepalen dat leden ook via electronische communicatiemiddelen 
kunnen stemmen.
Dat is voor andere verenigingen ook al mogelijk en het zou de grote 
problemen bij VvE’s om tot besluitvorming te komen kunnen verlichten.

Het amendement op nr.12 regelt dat indien burgemeester en wethouders 
een VvE in een aandachtswijk verplichten een onderhoudsplan op te stellen 
óók de financiering van dit onderhoudsplan geregeld dient te zijn.
Het heeft immers weinig zin om een onderhoudsplan op te stellen dat 
vervolgens in de la verdwijnt.
Je kan je overigens afvragen waarom VvE’s niet altijd –dus ook buiten de 
aandachtswijken- verplicht zijn om een onderhoudsplan op te stellen voor 
de collectieve bouwdelen en daar ook de bijbehorende fondsvorming voor 
te regelen. De SP-fractie denkt dat hier veel voor te zeggen is, ook al is er 
op dit moment nog geen kamermeerderheid voor te vinden.
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Een nadeel van het wetsvoorstel is dat het gemeenten iets meer mogelijk-
heden biedt om slecht functionerende VvE’s te activeren, maar zonder al te 
veel doorzettingsmacht.
Dat betekent dat ze heel veel tijd moeten investeren om iets voor elkaar te 
krijgen, zoals het opstellen van een onderhoudsplan.
En als ze pech hebben begint een paar jaar later het hele circus weer 
overnieuw.
Denkt de minister net als ik dat gemeenten bij zo’n gebrekkig sanctie-
instrumentarium zullen denken: hier gaan we onze kostbare belastingcenten 
niet aan spenderen?
Het amendement op nr.13 maakt de kans op herhaling van zetten kleiner, 
doordat de gemeenten de bevoegdheid krijgen om de VvE bij herhaling te 
verplichten om te fuseren dan wel zich aan te sluiten bij een coöperatieve 
beheerorganisatie. 
In beide gevallen houdt de ledenvergadering de bevoegdheid om zelf een 
keuze te maken voor de fusiepartner.

Het nieuwe artikel 127a van boek 5 BW geeft de gemeente de bevoegdheid 
om, na voorafgaande toestemming van de kantonrechter,een vergadering 
van eigenaren bij elkaar te roepen en daar voorstellen te doen over het 
beheer en het onderhoud van de onderscheiden gedeelten van het gebouw;  
bijdragen aan het reservefonds; het lidmaatschap van een andere 
vereniging of coöperatie met het oog op het onderhoud van de 
onderscheiden gedeelten van het gebouw; de samenstelling van het bestuur.
Het uitbesteden van het beheer aan een professionele beheerder kan ook 
een logische optie zijn in geval van een niet goed functionerende 
vereniging van eigenaren.
Het amendement op nr.14 voegt deze mogelijkheid toe aan de opties die de 
gemeente ter beschikking staan.
De ledenvergadering behoudt het recht om een voorstel van de gemeente 
aan te nemen dan wel te verwerpen.

Voorzitter, dan zijn er nog twee amendementen die worden ingediend door 
de collega’s Depla en Van Bochove en die ik mee ondertekend heb.
Het amendement op nummer 9 zorgt ervoor dat projectontwikkelaars en 
uitponders geen koppelverkoop kunnen toepassen jegens 
appartementseigenaren, door hen op te zadelen met verplichtingen die de 
Vereniging van Eigenaren is aangegaan op het moment dat de ontwikkelaar 
nog een meerderheidspositie heeft of zelfs enig eigenaar is.
Je kan dan denken aan langjarige beheer- of onderhoudscontracten.
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Als je die een slechte prijs/kwaliteitverhouding hebben zullen de meeste 
aspirantkopers dat niet in de gaten hebben op het moment dat ze het 
koopcontract sluiten.
De minister WWI antwoordde op 8 februari jl. op vragen van collega Depla 
over dit onderwerp, en ik citeer:
“De verkoper moet de koper informeren over de aangegane verplichtingen. 
De koper zal moeten nagaan voordat hij de koopacte tekent welke 
overeenkomsten mogelijk al zijn aangegaan door de vereniging van 
eigenaars. Op de koper rust een onderzoekspluicht om te weten welke 
kosten, naast de koopsom, verbonden zijn aan de koop van een 
appartement, waaronder de verzekeringspremie en een eventueel reeds 
vastgestelde bijdrage aan het reservefonds van de vereniging van 
eigenaars.”
Einde citaat.
Voorzitter, dat lijkt me wel erg veel gevraagd van mensen die vaak voor de 
eerste keer van hun leven bij de notaris komen.
Bovendien zijn er verplichtingen denkbaar waar op het eerste gezicht geen 
direct prijskaartje aanhangt, maar die uiteindelijk neerkomen op 
gedwongen winkelnering.
Het is dus belangrijk dat VVE’s geen langjarige verplichtingen kunnen 
aangaan zolang de ontwikkelaar of uitponder nog een dominante positie 
heeft.

Het amendement van de heer Van Bochove op nr.11 verhoogt de zekerheid 
dat de vulling van het reservefonds goed is afgestemd op de feitelijke 
onderhoudskosten, ook als de grote uitgaven buiten de scope van het 
lopende onderhoudsplan vallen.

Voorzitter,

Met dit wetsvoorstel zadelen we de verenigingen van eigenaren op met een 
aantal, weliswaar bescheiden, extra verplichtingen.
Dat moet je alleen doen als het echt nodig is en dat is het, niet in de laatste 
plaats voor de leden van de VvE’s zelf.

De SP-fractie zou het wel sympathiek vinden als de regering ter 
compensatie van deze regeldruk de VvE’s niet lastig valt met zinloze 
bureaucratie.
Een voorbeeld daarvan lijkt de verplichte inschrijving in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel per 1 juli 2008.
Die inschrijving kost €26,14 per jaar, prijspeil 2010.
Bij inschrijving moet je ook nog eens een formulier van 7 pagina’s 
invullen.
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En daar krijg je vervolgens helemaal niets voor terug.
Wat denkt u dat je als bestuurder van een VvE van twee of drie leden denkt 
van deze eis?
Vindt de minister het merkwaardig dat op dit moment slechts 31% van de 
VvE’s aan deze wettelijke verplichting voldoet?
Degenen die zich overigens nog niet ingeschreven hebben riskeren ook nog 
eens een boete €16.750 of een gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden.
Dat is net geen hel en verdoemenis voor mensen die een appartementje 
gekocht hebben en vervolgens met allerlei ingewikkelde toestanden worden 
opgescheept.

Voorzitter,
Het is niet de portefeuille van deze minister, maar het lijkt me toch wel 
passend bij dit wetsvoorstel dat ik een oproep doe aan het kabinet om de 
inschrijvingsverplichting voor kleine VvE’s sterk te vereenvoudigen, 
bijvoorbeeld door over te stappen op een eenvoudige inschrijving via 
internet tegen een eenmalig inschrijfgeld. 
Ik denk dat deze zeer redelijke minister dat ook een erg redelijk verzoek 
vind, dus dan hoef ik er in tweede termijn waarschijnlijk geen motie over in 
te dienen.


