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Geacht bestuur,  

 

Tot ons wendde zich mevrouw V.R Mohamed Hoesein (hierna “cliënte”) met het verzoek om 

advies en rechtsbijstand ter zake het volgende.  

 

De appartementseigenaren, waaronder cliënte, zijn geconfronteerd met een forse verhoging 

van de VVE- bijdrage. Cliënte heeft het bestuur conform het reglement verzocht om informatie, 

te weten over het beweerdelijke besluit ter zake de forse verhoging van de maandelijkse VVE-

bijdrage en de documenten die ten grondslag zouden hebben gelegen aan dat besluit.  

 

Cliënte heeft tevens verzocht een Algemene Ledenvergadering te doen plaatsvinden en daarbij 

de forse verhoging te laten agenderen, dit opdat op transparante wijze de verhoging kan worden 

beoordeeld en behandeld.  

 

In het licht van de verzochte agendering wordt benadrukt dat het van groot belang is dat de 

agendering dermate duidelijk en volledig is, opdat de appartementseigenaren over voldoende 

informatie beschikken om vast te stellen waarover exact gestemd wordt, waaronder tenminste 

de exacte hoogte van de voorgenomen forse verhoging van de VVE-bijdragen en de grondslagen. 

Tot op heden is niet komen vast te staan dat dit is gebeurd. 

 

Cliënte heeft u ten behoeve van een ALV ter zake de forse ophoging van de VVE al bericht dat 

offertes worden verzameld, opdat op transparante wijze de hoogte van de VVE-bijdrage kan 

worden behandeld en kan worden besloten op een wijze die voor de appartementseigenaren 

kenbaar zijn. Tot op heden heeft het bestuur laten weten dat dit thema een gepasseerd station 

zou zijn (quod non).  

 

Aan de verzoeken van cliënte is door uw bestuur niet tegemoet gekomen. Een reactie lijkt ook 

niet aanstonds.  
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Een appartementseigenaar mag verwachten dat een bestuur van een VVE gevolg geeft aan 

informatieverzoeken en verzoeken om een ALV te doen plaatsvinden. Dit geldt niet in de laatste 

plaats nu het modelreglement voorschrijft dat het bestuur altijd informatie dient te verstrekken, 

de VVE juist is opgericht om aan belangen van appartementseigenaren tegemoet te komen en 

besluiten van een VVE-bestuur gebonden zijn aan vormvereisten. 

 

Artikel 2:8 lid 1 BW bepaalt dat een rechtspersoon, waartoe mede begrepen een Vereniging van 

Eigenaars, en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, in 

het bijzonder ook het bestuur, zich als zodanig jegens elkander moeten gedragen naar hetgeen 

door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. Uw handelwijze wordt niet geacht hiermee 

overeen te stemmen. Een besluit is vernietigbaar voor zover het naar inhoud of de wijze van 

totstandkoming in strijd is met deze gedragsregel.  

 

Mede indachtig het uitgangspunt dat het uiteindelijk de leden van de VvE zijn, die bepalen welke 

punten er worden besproken op de vergadering, is de handelwijze van de VvE in strijd met de 

op grond van artikel 2:8 BW in acht te nemen redelijkheid en billijkheid. Het is onaanvaardbaar 

dat van dit uitgangspunt wordt afgeweken, niet in de laatste plaats nu hierdoor nog meer dan 

nu het geval, in de hand wordt gewerkt dat toekomstige betrokkenheid van de eigenaren wordt 

ontmoedigd. Hierbij geldt dat als om informatie is verzocht door cliënte, deze informatie niet is 

verstrekt en kennelijk ook niet serieus wordt genomen. 

 

Uw gedragingen hebben tot gevolg dat het beweerdelijke besluit ter zake de forse ophoging van 

de VVE-bijdrage vernietigbaar is. Hierbij geldt dat het gebrek aan transparantie niet geacht 

wordt in het belang te zijn van de appartementseigenaren. Niet is komen vast te staan dat bij de 

forse verhoging van de VVE-bijdragen een afweging heeft plaatsgevonden van alle betrokken 

belangen en tot een dergelijk besluit kon worden gekomen.  

 

Uw handelen heeft ook tot gevolg dat het gegronde vermoeden is gewekt dat sprake is van 

diverse nalatigheden en tekortkomingen ten aanzien van de totstandkoming van de besluiten.  

 

Indien informatie voor handen zou zijn dat sprake zou zijn geweest van het beweerdelijke besluit 

ter zake de forse ophoging van de maandelijkse VVE-bijdrage, ontvangen wij per heden en 

uiterlijk binnen 4 weken graag de navolgende informatie op een ordelijke in inzichtelijke wijze.  

 

- Het besluit ter zake de forse ophoging van de VVE-bijdrage; 

- De oproepingen gericht aan de appartementseigenaren over het besluit ter zake de 

forse verhoging van de VVE-bijdrage; 

- De agendering van het besluit met vermelding van de hoogte van de bedragen; 

- De notulen en beraadslagingen over de forse verhoging van de VVE-bijdrage; 

- De stemuitslagen; 

- De besluitenlijst, met vermelding van het besluit ter zake de forse verhoging; 

- Onderzoek dat ten grondslag ligt aan de forse verhoging (met een verwijzing naar de 

relevante passages) (MJOP-verslag); 

- Bewijs dat het MJOP-verslag is voorgelegd aan de algemene ledenvergadering; 

- Inventarisatieverslag ter zake de cv-ketels en de begeleidingskosten (met een verwijzing 

naar de relevante passages); 
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- De offertes die ten grondslag liggen aan de verhoging; 

- Informatiebrieven gericht aan de appartmentseigenaren waarin het besluit ter zake de 

forse verhoging kenbaar wordt gemaakt;’ 

- Het advies van de ingeschakelde rechtsbijstand over de forse verhoging van de VVE-

bijdrage, zoals tevens verzocht op 30 juni 2022; 

- Bevestiging en onderliggende stukken dat de jaarrekeningen sinds het zitting nemen van 

uw bestuur tijdig zijn goedgekeurd. 

 

Wij verzoeken u met spoed en uiterlijk binnen 4 weken na heden tegemoet te komen aan het 

opgemelde verzoek, mede om verder oplopende kosten te voorkomen. Indien de documentatie 

niet wordt verstrekt, wordt geacht het beweerdelijke besluit niet te bestaan of niet rechtsgeldig 

tot stand te zijn gekomen. Wij zullen cliënte in zulks geval aanbevelen zich te beraden over de 

vervolgstappen. 

 

Wij vertrouwen echter op uw onvoorwaardelijke medewerking. Toezending van de stukken 

draagt immers bij een goede voorbereiding van de in te plannen vergadering en voorkomt dat 

leden eerst ter vergadering worden geconfronteerd met complexe informatie waarop men zich 

niet heeft kunnen voorbereiden.  

 

Toezending van de stukken draagt tevens bij aan het vertrouwen van de leden in het huidige 

bestuur. Door het nu gewekte vermoeden dat sprake is van nalatigheden en tekortkomingen 

ten aanzien van de totstandkoming van de besluiten op de vergadering kan niet gesteld worden 

dat bij afweging van alle betrokken belangen in redelijkheid en billijkheid de VVE tot dergelijke  

besluiten heeft kunnen komen en het vertrouwen kan genieten van de appartementseigenaren.  

 

In het licht van de lessen uit het verleden en het voornemen om het vertrouwen te herstellen 

rekenen wij erop dat u extra zorgvuldigheid betracht met betrekking tot het tegemoet komen 

aan de opgemelde verzoeken en nieuw te nemen besluiten. 

 

Hoogachtend,  

 

 
B.L.J. Zending 

Jurist 


