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Datum 5 december 2022 

Ons kenmerk 00874792 

Uw kenmerk - 

Onderwerp Bezwaar op forse verhoging 

VVE-bijdrage tevens 

herhaling informatieverzoek  
 

 Behandeld door B.L.J. Zending 

E-mail b.zending@arag.nl 

Telefoonnummer 06-57544660 

Faxnummer (0475) 473 700 
 

Geacht bestuur,  

 

Naar aanleiding van uw e-mail van 15 november 2022 in reactie op het bezwaar ter zake de forse 

verhoging van de VVE-bijdrage.  

 

Zoals u bekend geldt Cliënte al geruime tijd niet langer als bestuurder van de VVE en geldt dat 

de forse verhoging van de VVE-bijdrage nimmer heeft toegezien op de portefeuille van Cliënte. 

 

Cliënte waardeert weliswaar de tot op heden toegestuurde informatie, doch benadrukt dat niet 

wordt voldaan aan het informatieverzoek in onze brief van 4 november 2022. De navolgende 

informatie ontbreekt vooralsnog.  

 

- Oproepingen voor de algemene vergaderingen 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; 

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

relevante passages) (MJOP-verslag), in het bijzonder waaruit volgt hoe de verhoging tot 

stand is gekomen en welke partijen zijn ingeschakeld; 

- 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); 

- De offertes die ten grondslag liggen aan de verhoging (met uitzondering van de offerte 

ter zake de rookgasafvoeren); 

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

forse verhoging kenbaar wordt gemaakt;’ 

- Advies van de rechtsbijstand over de forse verhoging van de VVE-bijdrage, zoals tevens 

verzocht op 30 juni 2022; 
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- Bevestiging en onderliggende stukken dat de jaarrekeningen sinds het zitting nemen van 

uw bestuur tijdig zijn goedgekeurd. 

 

Cliente wenst de openstaande informatie graag binnen 2 weken na ontvangst van de brief alsnog 

te ontvangen, bij gebreke waarvan kennelijk dient te worden geconcludeerd dat de verzochte 

informatie niet voor handen is. 

 

Cliënte betreurt uw uitgesproken ongenoegen over Cliënte en haar intenties, welke uitsluitend 

zijn gericht op realisering van een transparant beleid en de behartiging van de belangen van de 

appartementseigenaren.  

 

Cliënte benadrukt de zaak nooit als een persoonlijke zaak te hebben beschouwd, doch als een 

zaak in het overkoepelende belang van de VVE-leden. Benadrukt wordt verder dat de realisering 

van een transparant beleid ten behoeve van de VVE-leden onverminderd zal worden voortgezet.  

 

Cliënte heeft verzocht een Algemene Ledenvergadering te doen plaatsvinden en daarbij de forse 

verhoging te agenderen, opdat op transparante wijze de verhoging kan worden (her)beoordeeld 

en behandeld. Cliënte persisteert in dit verzoek.  

 

Hoogachtend,  

 

 
B.L.J. Zending 

Jurist 


