
 

Factsheet 1.5 
 
 

VvE-beheer en energiebesparing 
 
 
Wat zijn de complicaties? 

 In VvE’s die zijn voortgekomen uit corporatiebezit zijn voor een belangrijk deel 
andere werkprocessen aan de orde dan bij het beheer van complexen die 
alleen uit huurwoningen bestaan. De corporatie heeft minder zeggenschap over 
het investeringsbeleid. Dat kan het verbeteren van de energieprestatie van de 
woningen bemoeilijken.  

 In het algemeen leeft het thema energiebesparing bij particuliere eigenaren 
niet sterk en zijn zij weinig bereid te investeren in de energetische verbetering 
van hun woning. Vooral bijdragen die de reguliere VvE-bijdrage te boven gaan 
liggen moeilijk. Als de terugverdientijd echter korter is dan 5 tot 10 jaar, zijn de 
particuliere VvE-leden positiever gestemd. 

 Corporaties hebben regelmatig een meerderheidsbelang in de VvE’s, maar 
gebruiken die vaak alleen als er belangen op het spel staan die in hun ogen 
wezenlijk zijn. Energiebesparing behoort doorgaans niet tot deze wezenlijke 
belangen. Het respecteren van het eigendom van de andere eigenaren en het 
streven naar een goede relatie met deze eigenaren is hiervoor een belangrijk 
motief. 

 Subsidies voor energieverbetering zijn versnipperd (verschillende loketten) en 
sommige hebben een korte looptijd. Sommige subsidies zijn bovendien voor 
VvE´s niet beschikbaar. 

 
Wat is de werkwijze bij het opzetten van een VvE? 

 De in het onderzoek betrokken corporaties zorgen ervoor, dat de woningen in 
goede onderhoudsstaat verkeren als zij worden verkocht. Dit is mogelijk niet 
alleen een zaak van vrije beleidskeuze, maar kan ook een eis zijn voor het 
verkrijgen van een splitsingsvergunning. 

 Bij iedere eigendomssplitsing van een pand wordt een splitsingsakte opge-
maakt. Deze bevat onder andere een splitsingsreglement of verwijst naar een 
dergelijk reglement. 

 De betrokken beheerders en corporaties gebruiken in de regel de landelijke 
modelreglementen, met eventueel kleine aanpassingen. 

 De breukdelen (bepalend voor de lastenverdeling onder de eigenaren bij 
investeringen) worden gewoonlijk vastgesteld op grond van het aantal m2 bvo. 
De stemverhouding kan hiervan afwijken: meestal geldt één stem per woning, 
met een zekere correctie als ook niet-woningen (denk bijvoorbeeld aan 
parkeerplaatsen) onder het appartementsrecht vallen. 

 Bij de start van een VvE in bestaand bezit wordt een meerjarenonderhouds-
begroting opgesteld voor de eerste 10-15 jaar. Deze wordt goedgekeurd in de 
eerste vergadering van de VvE en aan de hand daarvan wordt de VvE-bijdrage 
bepaald. De VvE-beheerder houdt de opstelde meerjarenonderhoudsbegroting 
vervolgens bij.  

 Bij nieuwbouw geldt een vergelijkbare werkwijze, maar soms wordt voor de 
eerste paar jaar een kostenraming gemaakt en pas daarna een meerjaren-
onderhoudsbegroting opgesteld. 

 In de eerste jaren van het bestaan van een VvE is er nog nauwelijks een 
onderhoudsreserve opgebouwd, terwijl er wel onderhoud aan de orde kan zijn. 
Corporaties nemen dit onderhoud in de regel voor eigen rekening door het 
onderhoud zelf en op eigen kosten uit te voeren of door een bruidsschat aan 
de VvE mee te geven. 



 

 Meerjarenonderhoudsbegrotingen worden opgesteld vanuit het oogpunt van 
instandhouding. Vervanging door bouwdelen of installaties die energetisch 
hoogwaardiger zijn dan gebruikelijk worden in de regel niet in de begroting 
opgenomen, maar het staat een VvE vrij om af te wijken van wat in de 
oorspronkelijke begroting staat. 

 
Wat zijn mogelijke oplossingen? 

 Oplossingen voor de genoemde complicaties liggen niet in een ander 
splitsingsreglement of een andere splitsingsakte. 

 Het is te overwegen bij het opstellen van de meerjarenonderhoudsbegroting 
(en de daarop gebaseerde vaststelling van de VvE-bijdrage) niet alleen uit te 
gaan van instandhouding, maar ook rekening te houden met kwaliteits-
verbeteringen in de toekomst (bijvoorbeeld energetische maatregelen). Dit zou 
kunnen via een opslag op de VvE-bijdrage. 

 Ideaal zou zijn als een derde partij de aanvangsinvestering voor haar rekening 
neemt (bijvoorbeeld een bedrijf dat zonnecollectoren wil plaatsen), maar dat is 
niet altijd mogelijk. 
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