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1. Lidmaatschap 
Een lid heeft te kennen gegeven te willen stoppen met zijn lidmaatschap. Aanvankelijk 
verkeerde het bestuur in de veronderstelling dat dit niet mogelijk is, gelet op het 
kettingbeding in de oorspronkelijke splitsingsakte. Na raadpleging van de notaris bleek dat 
echter niet het geval. De “kleine” vereniging (woning plus garage) is een “echte” VVE. 
Opzeggen van dat lidmaatschap is onmogelijk. De grote vereniging (de HVMB) is een 
gewone vereniging en geen vereniging van eigenaren in de zin der wet. Het opzeggen van 
het lidmaatschap is wel mogelijk, tenzij het betrokken lid heeft ingestemd met de wijziging 
van de splitsingsakte. Daarin is hij wel de verplichting aangegaan om lid te blijven. 
 
Er bestaan in Nederland volgens de wet 2 soorten verenigingen welke hier van toepassing 
zijn: 
 
Een VvE: 

Vereniging van Eigenaars (VvE) zoals bedoeld in boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, titel 
9, afdeling 2, artikel 124 tot en met 135. Door middel van een splitsingsakte is per 
definitie de VvE opgericht. Eigenaren van een appartementsrecht zijn automatisch lid van 
de vereniging en verplicht hun bijdrage te leveren. In de akte van splitsing is een 
splitsingsreglement opgenomen met meestal een verwijzing naar een modelreglement. 
Hierin staat onder andere ook omschreven hoe rechtsgeldige besluiten genomen kunnen 
worden, rechten en plichten van de eigenaren en het bestuur. In onze situatie is dit de 
kleine vereniging. 
 

Een Vereniging: 
Een vereniging zoals bedoeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, titel 2, artikel 26 tot 
en met 52. Deze  vereniging is minder streng geregeld. Leden zijn niet automatisch lid 
maar uit eigen keus of middels een kettingbeding in bijvoorbeeld een koopakte. In onze 
situatie is dit de grote vereniging (HVMB) 

 
Door de aanpassingen in de koopakten, kettingbeding en splitsingsakten zijn er 2 
verschillende soorten leden binnen de HVMB ontstaan: 
1e Leden die door splitsingsakte lid zijn van de HVMB: Dit is ongeveer 80% van de leden 

die de wijzigingen van 2001 hebben geaccepteerd en ondertekend. 
2e Leden die door het oorspronkelijke kettingbeding lid zijn van de HVMB en dit 

lidmaatschap zouden kunnen beëindigen. Dit ontslaat hen overigens niet van de 
verplichting mee te betalen aan het onderhoud van het onverdeelde eigendom. 

  
2. Verantwoordelijkheid HVMB  
Bij het voorbereiden van het groot onderhoud komen wij steeds voor de vraag te staan wie 
nu waar eigenaar van is. En wie dan het onderhoud daarvan gaat betalen. Het gaat dan om 
de verdeling tussen de HVMB, de particuliere woningbezitter en de gemeente. De HVMB 
heeft zelf geen enkel eigendom (m.u.v. een oude hogedrukspuit;-). Maar de HVMB heeft wel 
de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het onverdeelde deel van het dek en voor 
de inhammen van de woningen. We weten alleen niet precies waar de grens van het 
onverdeelde deel van het dek ligt. Meestal denken we aan de looppaden, maar dat is een 
vage grensaanduiding. Tot nu toe reserveren we voor het groot onderhoud van de bovenkant 
van het dek. Maar niet voor eventuele reparatie van het dek zelf of van de spankabels die 
erin liggen. De spankabels in het dek gaan door particulier en onverdeeld deel heen. Stel dat 



er een spankabel gerepareerd moet worden, wie betaalt dan welk deel? In het meest 
ongunstige geval zijn er dan 8 belanghebbenden/eigenaren bij betrokken. De kleine VVE’s 
leiden tot nu toe een slapend bestaan. 
1. Dekwoning eigenaar (kleine VVE 1) 
2. Garage eigenaar (kleine VVE 1) 
3. Onverdeeld deel (HVMB) 
4. Patiowoning eigenaar (kleine VVE 2) 
5. Garage eigenaar onder patio (kleine VVE 2) 
6. Garage eigenaar onder patio (kleine VVE 2) 
3. Onverdeel deel (HVMB) 
7. Garage eigenaar (kleine VVE 3) 
8. Woning eigenaar (kleine VVE 3) 
 
 
 Enkele praktijkvoorbeelden: 

- wie betaalt de reparatie van de loodslabben  van de woningen bij het groot 
onderhoud? 

- wie betaalt de dekdoorvoeren van de HWA’s? 
- wie betaalt voor het onderhoud van de hellingbanen? 
- wie betaalt (welk deel) van onderhoud van de spankabels? 
- wie betaalt onderhoud van het grind langs de woningen? 
- wie betaalt welk deel van het onderhoud van de straat onder het dek (de weg voor de 

garage) 
- wie betaalt het onderhoud van de houten wanden van de garages aan de pleintjes en 

de kopse kanten 
- wie betaalt het onderhoud van de weg aan de kopse kanten? 
- …. 

 
Het bestuur acht dit een zeer onbevredigende situatie. Wij hebben al enkele keren gepoogd 
hier duidelijkheid in te krijgen, maar tot nu toe zonder resultaat. De notaris rekent nauwelijks 
kosten, maar blinkt ook niet uit door daadkracht.  
Wij hebben nu Tjarda Driessen gevraagd: 

- onderzoek te doen naar alle splitsingsaktes omdat er verschillende aktes in omloop 
lijken te zijn; 

- onderzoek te doen naar de verdeling van het onverdeelde eigendom. 
 

Het bestuur heeft dringend behoefte aan juridische kennis om ons te adviseren. Voorzover 
de leden ons hierbij niet willen of kunnen assisteren, zullen we die kennis moeten inhuren. 
En dit zijn geen kinderachtige tarieven. Zelfs de vereniging van VVE’s waar wij lid van zijn 
rekent € 95/uur.  
 
3. Voorstel 
3.1 Het bestuur stelt voor een bedrag van € 5000 te reserveren om juridisch advies in te 
winnen over beide punten.  
3.2 Het bestuur doet een klemmend beroep op leden met juridische kennis om ons hierbij te 
helpen. Ook de in te huren adviseur behoeft deskundige begeleiding. 
 
 
 


