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 juridisch dossier splitsingsreglement

 E
lk appartementencomplex 
heeft een splitsingsakte, 
waarvan het splitsings-
reglement onderdeel is. 
Daarin staan de regels 

waaraan bewoners zich moeten 
houden en welke zaken gemeen-
schappelijk zijn. ‘Dat laatste bepaalt 
of de onderhoudskosten voor eigen 
of gezamenlijke rekening zijn’, zegt 
Maarten Nijland, jurist bij Vereni-
ging Eigen Huis.
Maar soms laat de akte ruimte voor 
discussie. ‘Vaak geldt: hoe ouder de 
akte, hoe onduidelijker. Tot begin 
jaren zeventig waren aktes zo alge-
meen van aard, dat je niet wist waar 
je aan toe was. Sindsdien wordt veel 
gewerkt met modelreglementen, die 
zijn steeds duidelijker geworden.’
‘Wij zien vooral grensgevallen’, 
zegt Nijland. ‘Leden komen bij ons 
met akten waarvan ik me goed kan 
voorstellen dat daarover discussie 
ontstaat. Wij procederen niet bij ge-
schillen tussen particulieren, omdat 
Vereniging Eigen Huis dan de belan-
gen van beide partijen zou moeten 
behartigen. Wat we wel doen, is zo 

objectief mogelijk uitleg geven over 
de splitsingsakte.’
Het is verkeerd te veronderstellen 
dat alles in je appartement privé-
eigendom is. ‘Het kan zijn dat in 
jouw appartement een dragende 
muur staat of een hoofdleiding loopt, 
die zijn gemeenschappelijk. Als 
elders lekkage is, en die moet in jouw 
woning worden hersteld, moet je 
toegang geven.’
In het algemeen zijn de volgende 
onderdelen gemeenschappelijk: 
fundering, constructie, gevel, dak, 
grond, hal, gang, trappenhuis, lift en 
hoofdleidingen van gas, elektra, wa-
ter en riolering. ‘De betonnen vloer 
is gemeenschappelijk, maar het lami-
naat dat je daar op legt is privé. Ook 
balkons behoren in principe tot het 
privégedeelte. Maar de constructie 
van het balkon is weer gemeenschap-
pelijk, omdat het van belang is voor 
stabiliteit van het gehele pand.’ 
Ook roerende zaken kunnen ge-
meenschappelijk zijn, zoals gereed-
schap of bankjes in de tuin. ‘Als het 
uit de kas van de VvE is betaald, is 
het van de VvE’, zegt Nijland. ‘We 
zien de meeste discussie over leidin-
gen en kozijnen. Meestal wordt de 

leiding als privé gezien wanneer die 
nog maar één appartement ter dienst 
staat, maar in ieder geval vanaf de 
meterkast.’
Kozijnen zitten in de gevel, maar zijn 
soms niet gemeenschappelijk. ‘Het 
hangt af van wat in het splitsings-
reglement staat’, zegt Nijland. ‘We 
zien dat kleine VvE’s het splitsings-
reglement soms ter zijde schuiven. 
Woningeigenaren maken onder-
ling afspraken, bijvoorbeeld om de 
kozijnen zelf te onderhouden in 
plaats van gezamenlijk. Sommigen 

Wat is gemeenschappelijk 
en wat niet? Dat is een 
vraag die veel eigenaren 
van appartementen 
zich stellen. Vooral 
het onderhoud van 
kozijnen en leidingen 
leidt tot geschillen.
TEKST RIKKE VAN GEEST 

ILLUSTRATIE VIJSELAAR EN SIXMA

Niet alles in je appartem ent is je eigendom

‘Als het uit de  
kas van de VvE 
is betaald, is het 
van de VvE’

1706_juridisch.indd   22 15/05/2017   15:23

eigen huis magazine juni 2017  23

doen dat vervolgens ook, anderen 
niet. Het probleem is dat het formeel 
niet mag. Een besluit dat afwijkt van 
het reglement is nietig. Een eigenaar 
die nieuwe kozijnen nodig heeft, 
kan deze kostenpost alsnog voor 
rekening van de VvE laten komen. 
Degene die zich op het splitsingsre-
glement kan beroepen, krijgt gelijk.’
Nijland heeft wel eens advies gege-
ven in zo’n situatie. VvE-leden on-
derhielden de kozijnen aanvankelijk 
voor eigen rekening, tot een nieuwe 
bewoner zich op het splitsingsregle-

ment beriep. De bewoners die eerder 
zelf hadden betaald, vroegen zich af 
of zij de kosten ook nog met de VvE 
konden verrekenen. ‘In principe 
kunnen zulke kosten niet worden 
teruggevorderd, tenzij de VvE eerder 
weigerde het onderhoud uit te voe-
ren of sprake was van spoedeisend 
herstel. Dat was hier niet het geval.’
Het uitgangspunt is dat alle kosten 
voor gemeenschappelijke zaken uit 
de kas van de VvE worden betaald. 
‘In de splitsingsakte staat het breuk-
deel per appartement, dat is het 

Niet alles in je appartem ent is je eigendom
aandeel in de gezamenlijke kosten. 
Meestal wordt het breukdeel aan 
de hand van oppervlakte bepaald. 
Bij kleinere VvE’s zie je soms dat 
iedereen evenredig bijdraagt. En bij 
panden waar onderin winkels zitten, 
is vaak een denkbeeldige scheiding 
getrokken. Zo is de eventuele lift 
voor rekening van de bewoners en 
zijn de glazen puien eigendom van 
de winkels.’
Nijland: ‘Mensen die een apparte-
ment kopen, doen er goed aan het 
splitsingsreglement door te lezen. 
Het kan flink schelen of je bijvoor-
beeld de kozijnen zelf moet vervan-
gen of dat het uit de kas van de VvE 
wordt betaald.’ 

 Meer weten? eigenhuis.nl/vve
  Juridisch advies nodig? Kijk op 

eigenhuis.nl/rechtsbijstand
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