
Algemeen Overleg vc-wonen/rijksdienst met minister Blok over 
Verenigigingen van Eigenaren en Evaluatie Wet overleg huurders 
verhuurder, 27 maart 2013, inbreng Paulus Jansen (SP) in eerste 
termijn. 
 
Het gaat niet goed aan de onderkant van de koopsector. Een flink 
percentage van de eigenaar-bewoners met een huis onder de twee ton 
besteedt te weinig geld aan het onderhoud van de woningschil en de 
gebouwinstallaties. Deze eigenaren reserveren ook geen of onvoldoende 
middelen voor het groot onderhoud dat eens in de 20, 25 of 30 jaar moet 
plaatvinden. 
Daarmee ontstaat er op termijn een nieuw stadsvernieuwingsprobleem. Die 
neerwaartse spiraal wordt nog versterkt doordat deze minister nog maar 
€0,35 per Nederlander per jaar in de wijkaanpak investeert, twaalf jaar 
geleden was dat nog €49 per Nederlander per jaar. 
 
De SP waarschuwt al enige tijd voor deze trend. Ik verwijs naar mijn 
mondelinge vragen over de spikkelwijken aan minister Van der Laan 
(nov.2009) en aan mijn inbreng bij het wetsvoorstel over onderhoud door 
VvE’s in 2010 (31991). 
 
Helaas is de urgentie van de problematiek sinds dat moment alleen maar 
groter geworden. In het onderzoek “Functioneren van VvE’s: update 2012 
en verbetervoorstellen” (Companen) wordt geconstateerd dat de bijdrage 
aan het onderhoudsfonds bij de helft van de VvE’s minder is dan de 
richtwaarde uit de VvE-onderhoudsmonitor. Een kwart van de VvE’s 
reserveert zelfs helemaal niets! (Companen, p.12). 
Wat vindt de minister daar van? Hoeveel % van de VvE’s scoort eigenlijk 
in het groen bij de VvE-Oké-test opgesteld door Vereniging Eigen Huis, 
VvE-Belang en een aantal brancheverenigingen? 
 
Ik wil vandaag drie voorstellen doen om dit probleem, in sommige wijken 
inmiddels een tikkende tijdbom, aan te pakken: 
- zorg dat er ook in de laagbouwcomplexen van complexmatig gebouwde 

woningen verenigingen van eigenaren komen; maak dat aantrekkelijk, 
bijvoorbeeld door gerichte fiscale prikkels die alléén beschikbaar zijn 
bij investeringen in VvE-verband; 

- zorg voor een minimale verplichte jaarlijkse bijdrage aan het 
onderhoudsfonds, gelijk aan de bodemwaarde uit de VvE-monitor; 

- maak het eenvoudiger om mini-VvE’s op te schalen tot werkbare 
eenheden, op complexniveau dan wel op buurtniveau. 



 
Ik neem aan dat het urgentiegevoel van de minister van wonen langzaam 
ook wel aan het groeien is. Ziet hij brood in de SP-voorstellen? 
Overigens hebben ook anderen regelmatig prima voorstellen gedaan.  
Zo is het een uitstekend idee om het verstrekken van een hypotheek onder 
NHG garantie te koppelen aan de verplichting dat er een functionerende 
VvE moet zijn in een appartementencomplex. Ook het invoeren van een 
benchmark voor de prestaties van VvE-beheerders lijkt ons een goede zaak. 
Gaat de minister achter deze initiatieven staan? 
 
De SP pleit overigens voor het op grotere schaal gebruiken van de 
coöperatie als rechtsvorm voor woningen met een WOZ-waarde tot 
€200.000.  In Duitsland komt die constructie in de grote steden redelijk 
vaak voor, en hij heeft grote voordelen ten opzichte van de combinatie 
appartementsrecht en VvE. Is de minister bereid om te bekijken welke 
praktische belemmeringen er op dit moment zijn waardoor de coöperatie in 
NL nog niet de wind in de zeilen heeft? 
 
Over de evaluatie van de wet op het overleg huurders-verhuurder 
constateert de SP-fractie dat er eigenlijk maar één knelpunt is: de huurders 
mogen meepraten, maar ze hebben geen enkele medezeggenschap. Dat 
leidt tot veel onbegrip en demotivatie bij de huurders en gebrekkige 
maatschappelijke verankering bij te veel corporaties. Waarom pakt dit 
kabinet dat ene échte knelpunt niet aan? 
 
 
 
 
 


