
 
 

 

 

 

Contact 

Wijnhaven 26 

2511 GA Den Haag 

Postbus 16228 

2500 BE Den Haag 

T (070) 310 86 66 

F (070) 310 86 79 

www.actal.nl 

info@actal.nl 
 

Aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst 

De heer drs. S.A. Blok 

Postbus 20011 

2500 EA  DEN HAAG  

 

 Datum 

17 december 2015 
 

Onderwerp 

Wet Verbetering 

Vereniging van 

Eigenaren 
 

Uw kenmerk 

 
 

Ons kenmerk 

JtH/RvZ/RB/2015/147 
 

Bijlage(n) 

 

 

Geachte heer Blok, 

 
Op 31 juli is 2015 heeft u het voorontwerp Wet Verbetering Vereniging van Eigenaren (VvE’s) 

voor consultatie opengesteld via internet. Wij hebben op 23 september 2015 een eerste reactie 

gegeven op dit voorontwerp. Daarbij constateerden wij dat de regeldruk niet in kaart is gebracht 

en de toelichting weinig aandacht besteedde aan nut en noodzaak van het voorstel. Wij hebben 

het wetsvoorstel op 24 november 2015 van uw ministerie ontvangen. Ons advies vindt u in deze 

brief. 

 

Het wetsvoorstel strekt tot aanpassing van het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek met 

als doel onderhoud aan appartementsgebouwen te verbeteren en verduurzaming van 

gebouwen te stimuleren die in beheer zijn van VvE’s. Het wetsvoorstel stelt daartoe een 

minimale jaarlijkse bijdrage aan het reservefonds verplicht en vergemakkelijkt het aangaan van 

leningen door VvE’s voor investeringen in onderhoud en energiebesparende maatregelen. Dit 

laatste is volgens het wetsvoorstel ook relevant in het kader van het Energieakkoord, waarin is 

afgesproken om een energiebesparing te realiseren van gemiddeld 1,5% per jaar. 

 

Beoordelingskader 
Actal toetst nieuwe wetgeving aan de hand van de volgende drie vragen:  

1. Nuloptie: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen 

instrument? 

2. Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder belastende 

alternatieven mogelijk? 

3. Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met het oog op de dienstverlening? 

De reactie richt zich met name op de nuloptie en het in kaart brengen van de regeldrukeffecten. 

 

Onderbouw noodzaak en meerwaarde van de maatregelen 

De aanpassingen van het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek hebben onder andere 

tot doel het onderhoud van appartementsgebouwen te verbeteren. Het achterwege blijven van 

onderhoud leidt volgens de memorie van toelichting op den duur tot gebreken aan 

appartementsgebouwen. Dit leidt tot waardevermindering van de gebouwen, hetgeen voor 

zowel de eigenaren als de hypotheekverstrekker een ongewenste situatie is. De memorie van 



 

 Blad 2/4 

toelichting maakt echter niet duidelijk of en in hoeverre hier sprake is van een publiek belang. 

De waardedaling komt immers voor rekening en risico van de eigenaren die gezamenlijk de 

VvE vormen, en de hypotheekverstrekker. Niet duidelijk is waarom deze partijen zelf niet 

voldoende zicht hebben op de rekening en het risico van een waardedeling van het betreffende 

onroerend goed.   

 

Achterstallig onderhoud van appartementsgebouwen heeft volgens de memorie van toelichting 

ook een negatieve uitstraling naar de omgeving. Zo kan ernstig achterstallig onderhoud een 

gevaar vormen voor de gezondheid en veiligheid. De vraag in deze is echter in hoeverre 

additionele maatregelen nodig zijn om het publieke belang van veiligheid te borgen. Sinds 2011 

hebben gemeenten namelijk de bevoegdheid om in te grijpen bij VvE’s waarvan het onroerend 

goed ernstig achterstallig onderhoud vertoont. Uit de memorie van toelichting blijkt dat van de 

vooraankondiging van het gebruik van deze bevoegdheid door gemeenten een activerende 

werking uitgaat. Niet duidelijk wordt bij hoeveel appartementsgebouwen het achterstallig 

onderhoud een risico vormt en de bevoegdheid van de gemeente om in te grijpen niet afdoende 

werkt.  

 

Met het wetsvoorstel wil het ministerie de duurzaamheid van appartementen verbeteren om zo 

te voldoen aan de doelstelling uit het Energieakkoord. Hierin is afgesproken om een jaarlijkse 

energiebesparing van 1,5% te realiseren. In de toelichting wordt niet duidelijk welke bijdrage 

VvE’s aan de te realiseren energiebesparing uit het Energieakkoord moeten/kunnen leveren en 

welke maatregelen zij moeten treffen. Hierdoor is het niet goed vast te stellen of het 

wetsvoorstel proportioneel is ten opzichte van het te bereiken beleidsdoel met betrekking tot 

energiebesparing. 

 

Wij adviseren om nut en noodzaak van de maatregelen in de memorie van toelichting 

beter te onderbouwen. Daarbij moet met name inzichtelijk worden gemaakt hoe groot de 

maatschappelijke effecten zijn van achterstallig onderhoud en welke toegevoegde 

waarde de maatregelen uit het wetsvoorstel hebben ten opzichte van de instrumenten die 

de overheid (Rijk, gemeenten) nu reeds ter beschikking staan.  

 

Onderbouw de effectiviteit van de maatregelen 

Uit onderzoeken van het departement
1
 en stichting VVE-belang

2
 blijkt dat VvE’s in de praktijk 

niet altijd voldoende middelen hebben om het benodigde onderhoud uit te voeren. Sinds 1 mei 

2008 is het voor VvE’s verplicht een reservefonds aan te houden en sinds 1 juli 2008 is het 

verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. In de praktijk leeft een groot deel 

van de VvE’s deze verplichtingen niet na. Begin 2012 was 35% van de VvE’s nog slapend en 

hield19% geen reservefonds aan. Niet alle VvE’s hebben dus voldoende middelen in het 

reservefonds om het onderhoud uit dit fonds te kunnen bekostigen. De vraag is echter of de 

omvang van het reservefonds een goede graadmeter is voor de mogelijkheid van een VvE om 

het benodigde onderhoud uit te kunnen voeren. VvE’s kunnen namelijk voor het onderhoud een 

                                                      
1
 Het functioneren van VvE’s: update 2012 en verbetervoorstellen, Companen in opdracht van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2012 
2
 Onderzoek naar mogelijkheden tot modernisering van wet- en regelgeving in het kader van het verbeteren van het 

functioneren van VvE’s, Open Universiteit in opdracht van stichting VVE-belang in samenspraak met het ministerie van 
BZK, februari 2014. 
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eenmalige bijdrage aan de appartementseigenaren vragen. Hiervoor is een minimale omvang 

van het reservefonds geen vereiste. 

 

Wij adviseren om in de toelichting inzichtelijk te maken in welke mate er sprake is van 

achterstallig onderhoud dat wordt veroorzaakt door het ontbreken van een verplicht 

reservefonds. 

 

Onderzoek de mogelijkheden van een meer gedifferentieerde aanpak. 

Het wetvoorstel verplicht alle VvE’s een minimale omvang van het reservefonds te aan te 

houden, terwijl niet duidelijk is bij welk soort VvE achterstallig onderhoud leidt tot 

maatschappelijke problemen. Naar verwachting beheren kleine VvE’s kleinere gebouwen en 

heeft achterstallig onderhoud bij hen een kleiner maatschappelijk effect. Uit cijfers van het 

Kadaster blijkt dat 40% van de VvE’s bestaat uit 0-2 appartementen en bijna 40% uit 3-10 

appartementen
3
. Het verdient aanbeveling om na te gaan of – in het kader van de 

proportionaliteit en het beoogde maatschappelijke belang - de wettelijke verplichtingen verder 

toegespitst kunnen worden naar bijvoorbeeld alleen de grotere appartementencomplexen. Te 

bezien valt of een dergelijk onderscheid ook kan worden gehanteerd voor andere verplichtingen 

voor VvE’s, zoals de verplichte inschrijving van de KvK
4
 voor kleine VvE’s.  

 

Wij adviseren om nader te onderzoeken of de voorgestelde wijzigingen alleen van 

toepassing kunnen zijn op de grotere appartementencomplexen teneinde de regeldruk te 

verminderen. 

 

Breng de regeldruk in kaart. 

Het voorstel leidt tot nieuwe verplichtingen. In de toelichting zijn deze niet volledig in kaart 

gebracht en de regeldrukgevolgen zijn niet gekwantificeerd. In de memorie van toelichting stelt 

het ministerie dat het wetsvoorstel geen nieuwe wetgeving betreft en derhalve ook geen kosten 

voor de kennisname. Het wetsvoorstel bevat echter wel wijzigingen van en aanvullingen op 

wettelijke verplichtingen. Appartementseigenaren, notarissen en banken moeten kennisnemen 

van deze wijzigingen. Hieraan zijn kennisnamekosten verbonden.  

 

Een tweede vorm van regeldruk vloeit voort uit het feit dat VvE’s met de invoering van de 

wetsvoorstel initieel ook moeten berekenen of de omvang van het reservefonds voldoet aan de 

wettelijke norm. Uit het eerdergenoemde onderzoek van Companen komt naar voren dat 51% 

van de VvE’s te weinig reserveert. Dit betekent dat de helft van de VvE’s een nieuw 

spaarbedrag moet berekenen. Dit betreft een nieuwe verplichting die leidt tot eenmalige 

regeldruk. Verder moet een groot deel van de appartementeigenaren meer gaan bijdragen aan 

de VvE’s. De tijd om bij invoering van de wet de maandelijkse bijdrage aan de VvE aan te 

passen vormt eenmalige nalevingskosten voor de betreffende appartementseigenaren.
5
  

 

                                                      
3
 Het functioneren van VvE’s: update 2012 en verbetervoorstellen, Companen in opdracht van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2012 
4
 De verplichting betreft regelgeving van het ministerie van Economische Zaken. 

5
 Voor individuele eigenaren zal het daarbij niet om heel veel tijd gaan, maar aangezien het veel eigenaren betreft, zal 

het macro gezien wel om veel tijd gaan. De kabinetsaanpak rekent deze tijd voor burgers om à € 15 per uur. 
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Wij adviseren om de regeldrukeffecten te kwantificeren en de berekening in de memorie 

van toelichting op te nemen. 

 

Dictum 

Alles overwegende adviseren wij het wetsvoorstel niet in deze vorm in te dienen. 

 

Wij hebben een afschrift van dit advies verzonden naar de Minister van Economische Zaken als 

coördinerend bewindspersoon regeldruk bedrijven en naar de Minister van Veiligheid en 

Justitie. 

 

 

Hoogachtend, 

 

w.g. 

      

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 

 

 

 


