VERENIGING VAN EIGENAARS - VBO MAKELAAR

EEN APPARTEMENT KOPEN
EN ONDERHOUDEN
Na lang zoeken, heeft u het appartement van uw dromen gevonden. U bent misschien geneigd meteen de koop te sluiten.
Er zijn per slot van rekening meer kapers op de kust. Toch kan u dit later duur komen te staan. Menig koper laat zich
meeslepen en let er niet op of de vraagprijs niet veel te hoog is, het onderhoud slecht is bijgehouden en de Vereniging van
Eigenaars (VvE) alleen op papier bestaat.
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van het gebouw. Een VvE houdt minimaal eens per jaar

Meerjarenonderhoudsplan

een vergadering waarin besluiten worden genomen over

Een VvE stelt bij voorkeur een meerjarenonderhoudsplan

bijvoorbeeld het uit te voeren onderhoud en de begroting.

(mjop) op. Dat is een overzicht van onderhouds- en

Voor de uitvoering van de soms complexe zaken op zowel

herstelwerkzaamheden en de vernieuwingen die over

administratief als bouwkundig gebied huren veel VvE’s een

meerdere jaren plaats moeten vinden. De daaraan verbonden

professionele beheerder in. Let wel: de vergadering blijft altijd

kosten zijn in jaren te onderscheiden. Een mjop wordt door

verantwoordelijk voor het nemen van de besluiten.

de VvE’s voor minimaal vijf jaar opgesteld. Een deel van de
VvE’s is verplicht om een mjop op te stellen omdat zij gebruik

Onderhoud zou voor elke eigenaar een tweede natuur moeten

maken van het Modelreglement 2006. Uit onderzoek blijkt

zijn. Dat onderhoud bestaat zowel uit doorlopende als

echter dat slechts 35% van de VvE’s over een dergelijk

incidentele werkzaamheden aan de woning. Onderhouden

plan beschikt.

van een appartement is niet alleen belangrijk voor het in

• Het opstellen van een mjop vraagt een zekere

stand houden van de kwaliteit en het woongenot. Als een

deskundigheid die bij veel VvE’s ontbreekt.

eigenaar op een gegeven moment besluit het appartement

• Het opstellen van een mjop kost geld.

te verkopen, is de staat van het onderhoud een belangrijke
factor bij de uiteindelijke verkoopprijs. Een goed onderhouden

Reservefonds

object, verkoopt gewoon beter. Dat betekent dat in een VvE-

De wet schrijft voor dat een VvE een reservefonds ‘in stand

complex niet alleen het woongedeelte, maar ook de algemene

moet houden voor de bestrijding van andere dan de gewone

ruimten moeten worden bijgehouden.

jaarlijkse kosten’. Idealiter is het reservefonds afgestemd op de
plannen uit het meerjarenonderhoudsplan. Daaruit volgt dan

De overheid kan ingrijpen als het onderhoud niet wordt

de vaststelling van een maandelijkse bijdrage van de leden.

De persoon die u bij de aankoop van een appartement

Wordt een appartementencomplex gesplitst, dan wordt ook

uitgevoerd. Ontstaat een situatie waarbij onderhoud

Een manco in de huidige wetgeving is dat niet bepaald wordt

met raad en daad kan bijstaan - en daarmee problemen

meteen van rechtswege een VvE opgericht. Alle eigenaar-

structureel en op grote schaal achterwege blijft, dan kan de

hoeveel geld er in het reservefonds moet zitten. Meer dan de

kan voorkomen -, is een aankoopmakelaar. Hij of zij

bewoners zijn verplicht lid van die vereniging. Naast de private

staat van de woning immers zorgen voor gevaarlijke situaties.

helft van de VvE’s reserveert in feite te weinig voor het plegen

kijkt tijdens een bezoek aan het appartement kritisch

wooneenheden is er ook een gemeenschappelijke ruimte met

In dat unieke geval voldoet de eigenaar niet aan wettelijke

van onderhoud. Er zijn zelfs VvE’s die leden een symbolische

mee, en voert onderhandelingen om te komen tot een

een trappenhuis, entree en een eventuele lift. Ook die staan in de

bepalingen uit de Woningwet en het Bouwbesluit. Als dit

euro per maand laten betalen. Een VvE met te weinig geld

koopovereenkomst waar beide partijen tevreden mee

splitsingsakte. Als koper wordt u mede-eigenaar van het gehele

leidt tot gevaarlijke situaties, dan kan de gemeente zelfs

in het fonds, heeft te weinig middelen om onderhoud uit te

zijn. Ook belangrijk is de staat van het onderhoud van

gebouw. U heeft het recht op uitsluitend gebruik van het

onderhoud door een VvE afdwingen.

voeren of energiebesparende maatregelen te nemen.

het VvE-complex. Vooral hier kan de aankoopmakelaar

appartement en daarnaast het medegebruik van de

u wijzen op de haken en ogen.

gemeenschappelijke ruimte.

Waarom wordt er geen onderhoud gepleegd?

In 2018 wordt de wetgeving op dit punt aangescherpt met de

Zo’n 88.000 VvE-woningen met inbegrip van de algemene

verplichting:
• 0,5% van de herbouwwaarde van het complex

Wat doet een VvE en welke rol vervullen zij?

Het gezamenlijk bezit van het gehele complex en deze manier van

ruimten zijn matig tot slecht onderhouden. Hoe actief een

Hoe zit het met het onderhoud bij appartementen?

wonen brengt een andere manier van omgaan met onderhoud

VvE is, bepaalt vaak de staat van onderhoud; inactieve VvE’s

Wat kan de aankoopmakelaar voor u betekenen?

met zich mee: over een groot deel van de onderhoudswerkzaam-

onderhouden minder. Vooral de vooroorlogse woningen in de

Brancheorganisatie VBO Makelaar beantwoordt

heden beslist namelijk de vereniging (u en de andere eigenaren).

grote en middelgrote steden (boven- en benedenwoningen

van het meerjarenonderhoudsplan. Dit bedrag moet ook

uw vragen.

Het is ook de vereniging die de kosten voor dat onderhoud draagt.

en portiekwoningen) kennen inactieve VvE’s. Daarbij gaat het

daadwerkelijk gestort worden op de rekening van de VvE,

Helaas is onderhoud niet bij alle VvE’s een onderwerp dat

vaak om kleine verenigingen met maar een beperkt aantal

tenzij 4/5 van de vergadering daar iets anders voor regelt.

bovenaan de agenda staat.

leden. Juist bij dit soort complexen (ongeveer een kwart van

Vereniging van Eigenaars: wat is dat precies?
Een appartementencomplex bestaat uit verschillende woon-

te reserveren;
• of het bedrag te reserveren dat nodig is voor het uitvoeren

het aantal VvE-woningen) is de kans groter dat het onderhoud

VvE’s die nu te weinig reserveren., moeten dat tekort de

eenheden; appartementen. Elk appartement heeft een eigen

VvE’s en onderhoud

amper wordt bijgehouden. Een actieve VvE vergadert

komende jaren aanvullen - eventueel met een verhoging

adres en is een aparte woning binnen het complex. Bij het

Een VvE is dus een vereniging die bestaat uit leden (de bewoners

minimaal eens per jaar en heeft een reservefonds dat groot

van de maandelijkse bijdrage van de leden. In de nieuwe wet

opleveren van een appartementencomplex wordt in een

van de appartementen) en tenminste één bestuurder.

genoeg is om terugkerend en groot onderhoud uit te betalen.

is ook geregeld dat een VvE een geldlening aan kan gaan,

splitsingsakte de verdeling van appartementen geregistreerd.

De voornaamste taak van de vereniging is het in stand houden

bijvoorbeeld om een tekort van het reservefonds aan te vullen.

De aankoopmakelaar

Op basis van de staat van het onderhoud en de geraadpleegde

Zoals u ziet, komt bij het kopen van een appartement nogal

stukken, kan de aankoopmakelaar tot een goed advies komen.

wat kijken. Het belangrijkste aspect is misschien wel dat u

Is er bijvoorbeeld veel achterstallig onderhoud en beschikt

met ánderen verantwoordelijk wordt voor het onderhoud

de VvE over onvoldoende geld om dat onderhoud uit te

aan uw woning én het complex. Het is daarom belangrijk

voeren? Dan kan de makelaar u afraden om tot aankoop over

dat u vooraf volledig op de hoogte bent van de staat van het

te gaan. In dat geval zou u immers in een spreekwoordelijk

onderhoud, en of de betreffende VvE de zaakjes op orde heeft.

zinkend schip stappen. Concludeert de makelaar dat alles wel

De aankoopmakelaar kijkt bij een bezoek aan het appartement

in orde is? Dan kan de aankoopmakelaar u begeleiden in het

naar de staat van het onderhoud van het appartement zelf en

biedproces en het verdere aankoopproces. Hij of zij kijkt mee

dat van het gehele complex. Door zijn ervaring en kennis kan

met het opstellen van de koopovereenkomst en het opleveren

hij een goed beeld schetsen van het onderhoud. Bij twijfel kan

van het appartement.

hij doorvragen: wanneer is het dak voor het laatst vervangen?
Hoe oud is de verwarmingsketel? Is er op korte termijn

U koopt waarschijnlijk maar een aantal keer in uw leven.

ingrijpend onderhoud nodig aan de gevel? Enzovoort.

De aankoopmakelaar daarentegen is hier dagelijks mee bezig
en lost voor u problemen op die u zelf niet of te laat ziet.

Daarnaast vraagt de aankoopmakelaar bij de VvE een aantal
stukken op om een objectief overzicht te krijgen van de VvE.

Een aankoopmakelaar inschakelen is uiteraard niet verplicht.
De ervaring leert echter dat veel consumenten behoefte

• De splitsingsakte en bijbehorend modelreglement

hebben aan een adviseur om hen te behoeden voor

		In de akte staat precies beschreven hoe het complex

misstappen.

gesplitst is en welke gedeelten tot uw privédeel behoren en
welke niet. In het reglement staan onder andere uw rechten

Een VBO-makelaar is aangesloten bij brancheorganisatie VBO

en plichten als eigenaar-bewoner;

Makelaar. De VBO-makelaars zijn betrokken, gecertificeerde,

• De financiële stukken van de VvE

vakbekwame makelaars die permanent worden getoetst op

Uit de financiële administratie van de VvE kan worden

hun vakkennis.

opgemaakt hoe de vereniging erbij staat en of er
bijvoorbeeld genoeg geld in het reservefonds zit;
• Het meerjarenonderhoudsplan
Als er een meerjarenonderhoudsplan is, geeft dat een goed
overzicht van de onderhoudsplannen.
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