
Lustrumcongres VvE-010

Problemen met leefbaarheid en besluitvorming in VvE’s

mr. Marnix J.J. Nijenhof
www.rijssenbeek.nl



Onderwerpen

• Gezonde VvE’s?

• Organisatiestructuur VvE’s;

• Besluitvorming VvE’s;

• Veranderende samenstelling VvE’s;

• Conclusies.



Gezonde VvE’s

Wat maakt een VvE gezond?

- 4 elementen:

- Draagvlak + bewustwording bewoners (rust in de tent);

- financiële transparantie (keep it simple);

- regie/hoge organisatiegraad (samenwerking kan én moet);

- sociaal maatschappelijke ontwikkeling (NPRZ 2011);



Organogram / taken en bevoegdheden



Besluitvorming in VvE’s I

• Uitgangspunt = democratisch besluitvormingsbeginsel;

• Complexiteit besluitvorming;

• Juridische gevolgen besluitvorming (nietigheid vs. vernietigbaarheid);

• Redelijkheid en billijkheid



Besluitvorming in VvE’s II

• Quorum
- ‘gewone’ besluiten  tenminste helft aantal stemmen

art. 36 lid 4 MR 1973, 37 lid 5 MR 1983 en 1992 (tenzij 
begroting/speciale reserve). Nb. MR 2006 niet!

- ‘versterkte meerderheid’ besluiten
zie bijvoorbeeld art. 52 lid 5 en 8 MR 2006 (2/3e +2/3e) 



Besluitvorming in VvE’s IIIa

Wanneer moet een tweede vergadering worden gehouden?

• MR 2006: alleen wanneer het quorum niet wordt gehaald voor een besluit 
dat met gekwalificeerde meerderheid wordt genomen

• Eerdere MR’s: wanneer quorum voor gewone besluiten en/of voor 
gekwalificeerde besluiten niet wordt gehaald

art. 37 lid 5 jo art. 36 lid 4 MR 1973
art. 38 lid 5 jo art. 37 lid 5 MR 1983
art. 38 lid 6 jo art. 37 lid 5 MR 1992



Besluitvorming in VvE’s IIIb

Tweede vergadering

Art. 52 lid 6 MR 2006:

“In het in de laatste zin van het vorige lid bedoelde geval zal een nieuwe vergadering worden 

uitgeschreven, te houden niet vroeger dan 2 en niet later dan 6 weken na de eerste. In de oproeping 

tot deze vergadering zal mededeling worden gedaan dat de komende vergadering een tweede 

vergadering is als bedoeld in dit artikel. In deze vergadering zal over de aanhangige onderwerpen 

een besluit met twee/derde meerderheid kunnen worden genomen ongeacht het aantal stemmen dat 

ter vergadering kan worden uitgebracht.”



Besluitvorming in VvE’s IV

Slagvaardigheid?

De Hoge Raad zorgt voor onduidelijkheid binnen de VvE! 



Samenstelling VvE’s I



Eigenaren vs. bewoners

• Verschillende werelden

• Spagaat verhurend eigenaar

• kennis, ondersteuning en begeleiding



Conclusies

1) Gezonde VvE’s zijn “maakbaar”;

2) Juridische structuur van VvE’s moet eenvoudiger;

3) Besluitvormingstraject moet korten en gestandaardiseerd worden;

Conclusie óf stelling?

Quotum voor “commerciële beleggers”?
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