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VvEWetgeving

Wrjziging van de Appartementen-
wet en deWoning\rret
in verband met het plegen van onderhoud door de VvE

Op I iuli 2Oll ziin wiizigingen van de Appartementenwet (Titel 9 van Boek 5 BW) en de Woningwet
in werking getreden, zoals gepubliceerd in het Staatsblad 2011, nrs. 123 en 124. Deze wetswijzigingen
houden onder meer in dat de gemeente meer bevoegdheden heeft gekregen om (inactieve) VvE'en te
stimuleren om achterstallig onderhoud weg te werken.

n de Woningwet is geregeld dat als er sprake is van
achterstallig onderhoud waardoor een gebouw een
gevaar oplevert voor de omgeving de gemeente een
aanschrijving kan doen. De gebouweigenaar wordt

dan verplicht het onderhoud alsnog uit te voeren. Door de
wetswijziging heeft de gemeente een aantal preventieve
middelen gekregen om een'aanschrijvingswaardige'
situatie te voorkomen.

Vergadering
De gemeente kan onder andere een vergadering van eige-
naren -op kosten van de gemeente- bijeen roepen als er
een aanschrijvingswaardige situatie dreigt te ontstaan
(artikel 5:127a BW). Daarvoor zal de gemeente eerst toe-
stemming aan de kantonrechter moeten vragen. Op deze
vergadering mag de gemeente het woord voeren en onoer
meer voorstellen doen over beheer en onderhoud van de
gemeenschappelijke gedeelten en zaken, instellen van een
reservefonds en de hoogte van de bijdragen hieraan, even-
tueel benoeming van een bestuurder (als die er nog niet
is) en het eventueel aanstellen van een (professioneel)
beheerder. De gemeente mag zelf de vergadering leiden,
maar ook een ander aanwijzen om dat te doen. De
gemeente heeft geen stemrecht in de vergadering, dus
de bevoegdheid tot het al dan niet instemmen met de
voorstellen van de gemeente ligt nog steeds uitsluitend bij
de eigenaren.

Machtiging
Als er noodzakelijk onderhoud gepleegd moet worden,
maar niet voldoende stemmen gaan akkoord met het uit-
voeren daarvan, dan kan de gemeente -met instemming
van minimaal de helft van het totaal aantal stemmen- een
vervangende machtiging vragen aan de kantonrechter om
dat onderhoud alsnog uit te (laten) voeren (artikel 5:121 lid
4 BW). De kantonrechter zal die machtiging alleen ver-
lenen indien een aanschrijvingswaardige situatie dreigt te
ontstaan. Zo ook kan de gemeente een vervangende
machtiging vragen aan de kantonrechter om een wijziging
van het splitsingsreglement te bewerkstelligen (5:l4Oa
BW), als minimaal de helft van het totaal aantal stemmen
achter de wijziging staat. De aanpassing moet wel verband
houden met een van de voorstellen die de gemeente kan
doen op basis van artikel 5:127a BW, Deze bevoegdheden

zijn ingegeven met de gedachte dat eigenaars misschien
schromen om te procederen tegen hun buren, terwijl voor
de gemeente die schroom niet bestaat.

Onderhoudsplan
Door de wijziging van de woningwet verkrijgt de gemeen-
te de bevoegdheid om een VvE te verplichten een meer-
jarenonderhoudsplan (MJOP) voor tenminste vijf jaren op
te laten stellen door een deskundige persoon of instantie,
inclusief daaraan gekoppelde bijdragen aan een reserve-
fonds (artikel 12d Woningwet). De gemeente kan een
dergelijke verplichting alleen opleggen aan VvE'en die
gelegen zijn in een gebied 'waar de leefbaarheid onder
druk staat'. Uit de memorie van toelichting kan opgemaakt
worden dat daar met name de'Vogelaarwijken' mee
bedoeld worden. De gemeente dient voordat zo'n onder-
houdsplan verplicht wordt gesteld eerst een vergadering
bijeengeroepen te hebben op basis van artikel 5:127a BW
of het moet overduidelijk zijn dat de VvE -ook als zo'n
vergadering zou plaats vinden- niet overgaat tot het (zelf-
standig) opstellen van een MJOP. Indien een dergelijk
onderhoudsplan onder dwang van de gemeente is opge-
steld, kan de gemeente op grond van artikel 13 Woningwet
de uitvoering daarvan ook afdwingen.

De verwachting van de wetgever is dat met deze wijzi-
gingen de gemeenten meer kunnen doen om met name
(slapende) VvE'en die in een achterstandswijk liggen en
waarbij sprake is van achterstallig onderhoud te stimureren
dat onderhoud aan te pakken, in plaats van te moeten
wachten totdat er gedwongen onderhoud gepleegd moet
worden op basis van een aanschrijving. Deze preventieve
maatregelen hebben alleen zin als binnen een VvE waar
deze maatregelen zullen worden uitgevoerd in ieder geval
enig draagvlak bestaat voor het uitvoeren van onoerhoud,
maar het ontbreekt aan daadkracht, kennis of kunde.
Indien geen draagvlak bestaat binnen de VvE, rest de
gemeente niets anders dan afwachten totdat het pand een
gevaar oplevert voor de omgeving en de gemeente een
aanschrijving kan doen. I

Mr K.J. Schuurs
Juridische Dienst VvE Belang


