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Aanleiding

Vereniging Eigen Huis is de grootste consumentenorganisatie voor huidige en 
toekomstige huiseigenaren in Nederland en behartigt de collectieve en 
individuele belangen van de Nederlandse eigen woningbezitter. Naast de 
belangenbehartiging biedt de vereniging haar leden een groot aantal kwalitatief 
goede producten en diensten met korting of tegen aantrekkelijke prijzen. De 
vereniging is voor haar leden een belangrijke raadgever en wil dit ook zijn voor 
Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). 

Vereniging Eigen Huis heeft ruim 780.000 leden.

Doelstelling

De resultaten van het onderzoek dienen voor Vereniging Eigen Huis verdere 
aanknopingspunten te bieden voor de inzet van belangenbehartiging en het 
verdere denken over (nieuwe) dienstverlening richting VvE’s.
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Veldwerk

– Voor de uitvoering van het veldwerk is gebruik gemaakt van het online accesspanel van Marlyse-Research.

– Voorafgaand aan het onderzoek is in overleg met Vereniging Eigen Huis de gewenste steekproefomvang vastgesteld op 1.000 respondenten. 

– De panelleden zijn per e-mail uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek, verspreid over vier dagen: van woensdag 10 april tot en met zaterdag 13 april 2019.

Onderzoekspopulatie en respons

– De onderzoekspopulatie omvat Nederlandse eigen woningbezitters in de leeftijd vanaf 18 jaar wonend in een appartement of flat. Het betreft zowel leden van Vereniging Eigen Huis als niet-
leden. 51% van de respondenten is vrouw, 49% is man. De gemiddelde leeftijd is 53 jaar.

– Bepalend voor verdere deelname aan het onderzoek was de vraag of er sprake is van een lidmaatschap van een VvE. In totaal hebben 1.059 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. 

– Voor iedere respondent is op basis van een vijftal aspecten bepaald hoe actief de VvE is. Indien ten minste vier van de vijf aspecten van toepassing is, wordt een VvE in dit onderzoek aangeduid 
als een actieve VvE. Dit betreft in totaal 958 VvE-leden. De overige 101 wordt beschouwd als inactief.

– Waar mogelijk (en relevant) zal een vergelijking worden gemaakt met de resultaten uit het eerder gehouden onderzoek uit 2012.
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Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Het doen van uitspraken, die geldig zijn voor Nederlandse eigenwoningbezitters die lid zijn van een VvE, brengt met zich mee dat rekening dient te worden gehouden met een 
betrouwbaarheidsinterval. 

Bij de presentatie van deze onderzoeksresultaten wordt uitgegaan van een statistisch significantieniveau van 95%, wat betekent dat de werkelijke waarde met een betrouwbaarheid van 95% zal 
liggen binnen een specifiek interval. 

Bij een respons van n = 1.059 gelden de volgende betrouwbaarheidsintervallen: 

Dit betekent dat bij 1.059 respondenten en een onderzoeksuitkomst van 20% de werkelijke uitkomst 
ligt tussen 17,6% en 22,4% (=20% ± 2,4).

Statistisch significante verschillen worden in deze rapportage aangeduid met: ‘(p < 0.05)’
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uitkomst (%) interval (%; 2 x SD)

50 3,0

40 of 60 3,0

30 of 70 2,8

20 of 80 2,4

10 of 90 1,8

5 of 95 1,3
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– De respondenten is een vijftal VvE-activiteiten voorgelegd. Bij vrijwel alle respondenten die 
deel uitmaken van een VvE (=97%) is sprake van servicekosten.

– Een onderhoudsplan is met 86% relatief gezien het minst vaak aanwezig, al is sprake van 
een toename ten opzichte van 2012.

– Ten opzichte van 2012 zijn VvE’s actiever geworden. Alle vijf mogelijke VvE-activiteiten  
worden in 2019 vaker genoemd dan in 2012. De verschillen zijn statistisch significant (p<0.05)

– Ruim 90% van de VvE-leden geeft aan dat ten minste 4 van de 5 aspecten op hun VvE van 
toepassing is. Zij worden in dit onderzoek beschouwd als actieve VvE’s.

97%

94%

93%

89%

86%

93%

89%

85%

80%

78%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

b. Er is sprake van een periodieke bijdrage
(servicekosten)

a. Mijn VvE vergadert ten minste 1x per jaar

c. Mijn VvE heeft een reservefonds voor groot
onderhoud

e. Mijn VvE heeft een collectieve opstalverzekering

d. Er is een onderhoudsplan voor meerdere jaren
aanwezig

4. Welke van de onderstaande aspecten zijn van toepassing op 
uw Vereniging van Eigenaars(VvE)? 

2019 (n=1.059) 2012 (n=522)

Tot 1945
10%

1945 tot 1960
9%

1960 tot 1980
27%

1980 tot 1990
9%

1990 tot 2000
18%

2000 tot 2010
14%

2010 tot heden
14%

5. Wat is de bouwperiode van 
het appartementencomplex?

Ja
26%

Nee, maar wel lid 
van het bestuur 

geweest
13%

Nee
61%

6. Bent u (of iemand in uw huishouden) 
lid van het bestuur van uw VvE?

Basis: alle respondenten (n=1.059)

– 14% van de respondenten woont in een recent gebouwd appartement van na 2010. 
Bijna één op de vijf heeft een oudere woning van voor 1960.

– Uit nadere analyse blijkt dat oudere VvE’s (bouwjaar tot 1945) aanzienlijk minder vaak 
een reservefonds voor groot onderhoud hebben: 71% versus 93% in totaal. De 
verklaring hiervoor is dat deze VvE’s vaak veel kleiner zijn dan de 
appartementencomplexen die later zijn gebouwd. Deze woningeigenaren zijn 
hierdoor wellicht in staat makkelijker met elkaar in contact te treden over 
onderhoudsvraagstukken, al is het de vraag of dit ook voor de financiering van het 
onderhoud geldt.

– Ongeveer een kwart van de VvE-leden is lid van het bestuur van een VvE.
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t/m 10 
appartementen

18%

11 t/m 30 
appartementen

30%

31 t/m 50 
appartementen

20%

Meer dan 50 
appartementen

32%

7. Uit hoeveel appartementen bestaat uw 
appartementencomplex?

Basis: alle respondenten (n=1.059)

Ja, gemengd
40%

Nee, alleen 
koopwoningen

60%

8. Woont u in een gemengd complex (huur- en 
koopappartementen)?

Basis: alle respondenten (n=1.059)

– Als voordeel van een gemengd complex wordt vooral de diversiteit van mensen genoemd 
en het  delen van de onderhoudskosten (deels betaald door de woningbouwvereniging). De 
meeste respondenten zien echter alleen nadelen bij een gemengd complex. 

– Dezelfde belangen, beter onderhoud, betrokken bewoners, verantwoordelijke bewoners 
en minder verloop worden genoemd als voordelen van een complex met alleen 
koopwoningen.

– Als nadelen voor een gemengde complex worden dezelfde zaken genoemd die een 
voordeel zijn bij een complex met alleen koopwoningen: eigenaren en huurders hebben  
andere belangen, huurders vaak onbekend met regels, voelen zich minder 
verantwoordelijk, nemen onderhoud en schoonmaak minder serieus en er is een hoger  
verloop.

– Het meest genoemde nadeel van een complex met alleen koopwoningen is het feit dat 
beslissingen moeizaam verlopen. Er zijn veel wensen en meningen, maar toch moet altijd 
een meerderheid gehaald worden. Anderen beslissen mee  over keuzes die jou raken.
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21%

23%

12%

51%

52%

52%

23%

20%

27%

4%

4%

6%

2%

1%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2019 Totaal (n=1.059)

2019 Actieve VvE's (n=953)

2012 Actieve VvE's (n=522)

11. Hoe tevreden bent u in het algemeen met het functioneren van 
uw VvE?

Zeer tevreden Tevreden Niet tevreden, niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden

– 72% van de VvE-leden is (zeer) tevreden over het functioneren van de VvE. 

– Bij de actieve VvE’s1 loopt dit percentage zelfs op tot 75%. In vergelijking met 2012 is de 
tevredenheid toegenomen (toen 64%). Dit verschil is statistisch significant (p < 0.05).

– De mate waarin een VvE actief is, is bepaald op basis van het aantal aspecten dat bij vraag 4 
van toepassing is. 
VvE-leden blijken meer tevreden over het functioneren van de VvE naarmate deze 
actiever is (p < 0.05).

– Wanneer een appartementencomplex alleen uit koopwoningen bestaat is de tevredenheid 
over het functioneren van de VvE hoger (77%) dan bij een gemengd complex (65%).

– Respondenten die (zeer) ontevreden zijn, konden 3 verbeterpunten aanvoeren. De meest 
genoemde verbeterpunten zijn gericht op communicatie (nu gebrek aan overleg),  
onderhoud (o.a. gebrek aan onderhoudsplan, verkeerde besteding van middelen) en 
incompetent bestuur (o.a. vriendjespolitiek, misbruik van voordelen/macht).

1 In dit onderzoek wordt een vijftal aspecten onderscheiden om te bepalen of sprake is van een actieve VvE: 

(1) vergadert ten minste 1x per jaar, (2) er zijn servicekosten, (3) er is een reservefonds, (4) er is een meerjarenonderhoudsplan en 

(5) er is een collectieve opstalverzekering.

Indien aan ten minste vier van de  hierboven genoemde aspecten wordt voldaan, is in dit onderzoek sprake van een actieve VvE.
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78%

76%

65%

58%

49%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

c. Wordt er regelmatig aan onderhoud gedaan.

b. Hoogte servicekosten

d. Heeft u zich verdiept in de regels van de VvE?

a. De financiële reserves van de VvE

e. Het functioneren van het bestuur

14. Heeft u bij de aankoop van uw woning gelet op de onderstaande 
aspecten van de VvE:

% ‘Ja’

Basis: alle respondenten (n=1.059)

54%

43%

18%

11%

6%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Via de makelaar

Via de VvE

Via een andere bewoner of oud-bewoner

Anders, namelijk:

Internet

Niet

15. Hoe heeft u belangrijke informatie over uw VvE gekregen?
Meer dan één antwoord mogelijk.

Basis: alle respondenten (n=1.053)

Nee
88%

Ja
12%

16. Heeft u er achteraf gezien spijt van, dat u zich niet meer 
heeft verdiept in de achtergronden van de VvE?

Basis: vraag 14 bij aankoop niet gelet op diverse aspecten (n=99)

– Bij de aankoop van een woning wordt er vooral gelet op de hoogte van de servicekosten en 
of er regelmatig aan onderhoud wordt gedaan. 

– Eén op de tien (9%) heeft zich helemaal niet verdiept in de VvE bij aankoop van de woning. 
Van deze groep heeft 12% daar spijt van (dat is 1% van het totaal). 

– Er wordt vooral informatie verkregen via de makelaar en/of via de VvE.
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42%

26%

20%

22%

24%

19%

15%

11%

49%

43%

49%

43%

39%

40%

35%

16%

7%

23%

24%

26%

25%

29%

32%

27%

1%

6%

6%

7%

9%

10%

13%

23%

1%

2%

2%

3%

3%

3%

5%

23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a. Onderhoud

e. Veiligheid

h. Besluitvorming binnen vergadering

g. Functioneren bestuur

d. Financiën op orde krijgen

c. Energiezuiniger
worden/verduurzaming

b. Overlast

f. Verhuur (bijvoorbeeld Airbnb)

17. Wat zijn momenteel binnen uw VvE de belangrijkste thema’s?

Heel belangrijk
Belangrijk
Niet belangrijk, niet onbelangrijk
Onbelangrijk
Volstrekt onbelangrijk

Basis: alle respondenten (n=1.059)

34%

33%

30%

26%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rommel in gemeenschappelijke ruimtes

Anders, namelijk:

Burenoverlast

Herrie op straat of in algemene ruimtes

Roken in gemeenschappelijke ruimtes

18. Kunt u aangeven waar u last van heeft?
Meer dan één antwoord mogelijk.

Basis: thema ‘overlast’ is (heel) belangrijk (n=531)

– VvE’s kennen veel belangrijke thema’s: alle onderwerpen, met uitzondering van ‘verhuur’ 
kennen een percentage ‘belangrijk’ of ‘heel belangrijk’ van ten minste 50%.

– Onderhoud is binnen VvE’s het belangrijkste thema.

Het is de verwachting dat het belang van het thema verhuur zich concentreert tot de grote 
steden en in het bijzonder in Amsterdam.

– Van de VvE-leden die aangeven dat overlast een belangrijk thema is, geeft 34% aan dat het 
dan gaat over rommel in de gemeenschappelijke ruimtes.

– De ‘anders, namelijk’-antwoorden die worden gegeven lopen uiteen. Het meest worden 
genoemd: ‘hangjongeren’ en ‘onderverhuur’, gevolgd door de overlast van 
auto’s/parkeeroverlast. Overlast die het gevolg is van drank-, drug- of tabaksgebruik en 
geluidsoverlast completeren de top-5.

Zie bijlage, open kwalitatieve antwoorden, vraag 18 voor een totaaloverzicht.
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59%

55%

46%

33%

34%

40%

44%

50%

7%

6%

10%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a. Het bestuur van de VvE doet goed
zijn werk (n=1.029)

d. De VvE-leden gaan goed met elkaar
om (n=1.015)

b. Besluiten worden binnen de VvE
soepel genomen (1.025)

c. Ik ken mijn medebewoners goed
(n=1.053)

19. Hieronder volgen stellingen over uw VvE. In welke mate bent u 
het ‘eens’ of ‘oneens’ met deze stellingen?

Helemaal eens Enigszins eens Oneens

Basis: alle respondenten, excl. ‘n.v.t. / weet ik niet’

– De respondenten zijn vier stellingen over hun VvE voorgelegd.

– De meerderheid geeft aan dat het bestuur van de VvE zijn werk goed doet: 59% is het hier 
helemaal mee eens en nog eens 34% is het hier enigszins mee eens. 

– Meer dan 90% is het enigszins of helemaal eens met de stelling dat VvE-leden goed met 
elkaar om gaan.

– Slechts een derde is het helemaal eens met de stelling ‘Ik ken mijn medebewoners goed’. 
Zoals verwacht: hoe kleiner het appartementencomplex, hoe hoger het percentage dat 
aangeeft de medebewoners goed te kennen.
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– Twee derde (68%) van de VvE’s vergadert  1x per jaar. Nog eens een kwart vergadert 
meerdere keren per jaar. 

– Wanneer minimaal 1x per jaar wordt vergaderd, komt bij 69% minimaal de helft van het 
aantal VvE-leden opdagen.

– VvE-leden die bijna nooit vergaderen zijn minder tevreden over hun VvE  dan VvE-leden 
die 1x per jaar of vaker vergaderen (p < 0.05). 

7% 68% 25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20. Hoe vaak vergadert uw VvE?

(Bijna) nooit 1x per jaar Meerdere keren per jaar

Basis: alle respondenten (n=1.059)

Bijna niemand
6%

Ongeveer een kwart
25%

Ongeveer de helft
32%

(Bijna) 
iedereen 

37%

21. Hoe is gemiddeld de opkomst per vergadering?

Basis: VvE vergadert ten minst 1x per jaar (n=997)

31%

52%

53%

7%

21%

24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(Bijna nooit)

1x per jaar

Meerdere keren per jaar

11. Hoe tevreden bent u in het algemeen met het functioneren van uw 
VvE?

Uitgesplitst naar vergaderfrequentie

Tevreden Zeer tevreden

Basis: alle respondenten (n=1.059)
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19% 59% 19% 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

22. Wat zijn de servicekosten per maand?

€ 0-100 € 101-200 € 201-300 € 301-400 € 401-500

Basis: er is sprake van een periodieke bijdrage (servicekosten)

– De VvE-leden is gevraagd naar de hoogte van hun servicekosten. De genoemde bedragen 
liggen in een bandbreedte van € 1 tot maximaal € 434. Het merendeel van de VvE-leden 
(=59%) betaalt aan servicekosten een bedrag tussen de € 100-200 per maand.

– Gemiddeld betalen VvE-leden € 148.

– Er is geen verband gevonden tussen de hoogte van de servicekosten en de tevredenheid. 
‘Meer betalen’ betekent niet dat de VvE-leden ook tevredener zijn over het functioneren 
van de VvE. 

€ 148,00 

€ 149,20 

€ 152,80 

€ 0 € 50 € 100 € 150

Totaal

(Zeer) tevreden

(Zeer) ontevreden

22. Wat zijn de servicekosten per maand?

Basis: er is sprake van een periodieke bijdrage (servicekosten)

Ja
81%

Nee
19%

23. Vindt u de servicekosten in verhouding staan met wat u er 
voor terug krijgt?

Basis: er is sprake van een periodieke bijdrage (servicekosten)

VvE-leden die niet tevreden zijn met de hoogte van de servicekosten geven vaak het 
volgende aan:

– Er gebeurt niets met het geld

– Het geld wordt aan verkeerde zaken besteed (andere prioriteiten)

– Werkzaamheden (bv schoonmaak) worden niet goed uitgevoerd

– Naast de servicekosten moet je alsnog zelf betalen voor bepaalde 
werkzaamheden (zoals glazenwasser en schilder)

Zie bijlage voor alle open antwoorden, vraag 24.
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19%

10%

52%

44%

23%

38%

4%

6% 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

U zelf:

Uw VvE:

25. Hoe belangrijk vindt u zelf het thema verduurzaming?
26. Hoe belangrijk vindt uw VvE het onderwerp verduurzaming?

Heel belangrijk Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Onbelangrijk Volstrekt onbelangrijk

Basis: VvE actief op ten minste één van de aspecten bij vraag 4 (n=1.047)

– VvE-leden vinden verduurzaming doorgaans belangrijker dan hun VvE’s: 71% vs. 54%. 

– Oudere appartementencomplexen met een bouwjaar tot 1960 geven vaker aan dat 
verduurzaming voor de VvE niet belangrijk is (p < 0.05). 

51%

60%

39%

35%

10%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

t/m 10 appartementen

Meer dan 10 appartementen

26. Hoe belangrijk vindt uw VvE het onderwerp verduurzaming?
Kleine vs. grote VvE’s 

(Heel) belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk (Heel) onbelangrijk

Basis: VvE actief op ten minste één van de aspecten bij vraag 4 (n=1.047)

– Voor kleine VvE’s tot en met 10 appartementen is verduurzaming een minder belangrijk 
onderwerp dan bij grotere VvE’s (p < 0.05).

– Oudere VvE’s (bouwjaar tot 1960) vinden het onderwerp verduurzaming minder belangrijk 
dan jongere VvE’s van na 1960 (p < 0.05)

32%

59%

51%

35%

18%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tot 1960 (n=192)

Na 1960 (n=855)

26. Hoe belangrijk vindt uw VvE het onderwerp verduurzaming?
Uitgesplitst naar bouwperiode

(Heel) belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk (Heel) onbelangrijk

Basis: VvE actief op ten minste één van de aspecten bij vraag 4 (n=1.047)
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– De meest genoemde barrière (33%) voor verduurzaming is een onduidelijk 
overheidsbeleid. 

– Eén vijfde geeft aan dat de materie te complex is en dat er onvoldoende kennis is. 

– Overige barrières die een rol spelen hebben te maken met een gebrek aan geld, 
aandacht en tijd. 

– 22% geeft aan geen barrières te ervaren. 

33%

20%

20%

17%

16%

11%

10%

9%

22%

0% 10% 20% 30% 40%

Afwachtende houding door onduidelijk
overheidsbeleid

Er is onvoldoende kennis

Het is te complex

De wil is er, maar andere onderwerpen vragen
meer aandacht

Er is geen geld beschikbaar

Andere VvE-leden willen niet

Het kost te veel tijd

Anders, namelijk:

Nee, er zijn geen barrières (exclusief)

28. Zijn er barrières waar u tegenaan loopt in uw VvE bij 
het onderwerp verduurzaming?

Meer dan één antwoord mogelijk.

Basis: vindt zelf het thema duurzaamheid (heel) belangrijk (n=737)

34%

20%

20%

17%

15%

11%

10%

8%

22%

14%

23%

16%

9%

30%

16%

5%

16%

27%

0% 10% 20% 30% 40%

Afwachtende houding door onduidelijk
overheidsbeleid

Er is onvoldoende kennis

Het is te complex

De wil is er, maar andere onderwerpen vragen
meer aandacht

Er is geen geld beschikbaar

Andere VvE-leden willen niet

Het kost te veel tijd

Anders, namelijk:

Nee, er zijn geen barrières (exclusief)

28. Zijn er barrières waar u tegenaan loopt in uw VvE bij 
het onderwerp verduurzaming?

Actieve vs. niet-actieve VvE’s. Meer dan één antwoord mogelijk.

Actieve VvE's (n=681) Niet actieve VvE's (n=56)

Basis: vindt zelf het thema duurzaamheid (heel) belangrijk

– Waar actieve VvE’s meer hinder ondervinden van een onduidelijk overheidsbeleid, 
is het gebrek aan geld een grotere barrière bij niet-actieve VvE’s (p < 0.05).  Bij 
beide lijkt er behoefte aan meer kennis.

– Jonge VvE’s (vanaf bouwjaar 2000) ervaren minder vaak barrières (29% vs. 22%). 
Bij oudere woningen (bouwjaar tot 1960) is er vaker geen geld beschikbaar (27% vs. 
16%) of onvoldoende kennis (26% vs. 20%).
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– Kleine appartementencomplexen (tot en met 10 appartementen)  kennen meer 
barrières bij het onderwerp verduurzaming. Ze hebben vaker een gebrek aan 
financiële middelen en kennis. 

12%

18%

22%

9%

21%

15%

35%

9%

21%

9%

14%

16%

11%

17%

20%

28%

9%

25%

0% 10% 20% 30% 40%

Andere VvE-leden willen niet

Er is geen geld beschikbaar

Er is onvoldoende kennis

Het kost te veel tijd

Het is te complex

De wil is er, maar andere onderwerpen vragen
meer aandacht

Afwachtende houding door onduidelijk
overheidsbeleid

Anders, namelijk:

Nee, er zijn geen barrières (exclusief)

28. Zijn er barrières waar u tegenaan loopt in uw VvE bij 
het onderwerp verduurzaming?

Kleine vs. grote VvE’s. Meer dan één antwoord mogelijk.

t/m 10 appartementen (n=489) Meer dan 10 appartementen (n=248)

Basis: vindt zelf het thema duurzaamheid (heel) belangrijk
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– Grotere VvE’s met meer dan 10 appartementen zijn actiever met het aardgasvrij maken 
van hun appartementencomplex dan kleinere VvE’s (p < 0.05).

– Kijkend naar de bouwperiode komt een vergelijkbaar beeld naar voren. Bij oudere 
wooncomplexen (tot 1960) is men minder vaak bezig met het aardgasvrij maken van 
het complex. Wooncomplexen met een bouwjaar tussen 1960 en 2000 zijn zich vaker 
aan het oriënteren of actief bezig met het aardgasvrij maken. 

Actief mee bezig
4%

Oriënterend
30%

We zijn aangesloten op 
aardgas, maar mijn VvE is hier 

niet mee bezig
47%

We zijn inmiddels al 
van aardgas los

1%

Niet van toepassing, 
nooit aangesloten 

geweest (bijv. 
stadsverwarming)

19%

27. In hoeverre is uw VvE al bezig met het aardgasvrij maken 
van het appartementencomplex?

Basis: VvE actief op ten minste één van de aspecten bij vraag 4 (n=1.047)

– 19% van de appartementencomplexen is al vrij van aardgas of is daar nooit op 
aangesloten geweest. Ongeveer een derde is bezig met het aardgasvrij maken van het 
complex of zich aan het oriënteren. 

3%

5%

28%

32%

52%

34%

1%

2%

t/m 10 appartementen (n=708)

Meer dan 10 appartementen (n=309)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

27. In hoeverre is uw VvE al bezig met het aardgasvrij maken 
van het appartementencomplex?

Kleine vs. grote VvE’s

Actief mee bezig
Oriënterend
We zijn aangesloten op aardgas, maar mijn VvE is hier niet mee bezig
We zijn inmiddels al van aardgas los

Basis: alle respondenten
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56%

34%

26%

22%

6%

12%

7%

13%

9%

12%

32%

59%

61%

69%

82%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

c.  Energiezuinigere verlichting

e.  Isolerende beglazing

b.  Isoleren van het dak

a.  Isoleren van de gevel

d.  Zonnepanelen

29. Welke verduurzamende maatregelen heeft uw VvE de 
afgelopen drie jaar genomen? En welke maatregel(en) overweegt 

uw VvE binnen nu en drie jaar te treffen?

Afgelopen 3 jaar gedaan

Gaat de komende drie jaar gebeuren

Niet, geen maatregelen

Basis: VvE actief op ten minste één van de aspecten bij vraag 4 (n=1.047)

65%

58%

59%

58%

59%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

c.  Energiezuinigere verlichting

e.  Isolerende beglazing

b.  Isoleren van het dak

a.  Isoleren van de gevel

d.  Zonnepanelen

30. Heeft u er vertrouwen in dat deze maatregel ook echt wordt 
getroffen?

% veel vertrouwen

Basis: Indien verduurzamende maatregel in de komende drie jaar wordt getroffen

– De maatregel die de meeste VvE’s (=56%) inmiddels hebben genomen in het kader van 
verduurzaming is het aanbrengen van energiezuinigere verlichting. Zonnepanelen 
worden het minst toegepast. 

– 79 VvE-leden (=8%) geven aan dat hun VvE alle vijf de maatregelen al heeft genomen of 
overweegt deze te nemen in de komende drie jaar. Eén op de drie VvE-leden zegt dat de 
VvE met ten minste drie of meer maatregelen bezig is (geweest). Zij worden in dit 
onderzoek beschouwd als ‘actief verduurzamende VvE’.

– 19% van de VvE’s is met geen enkele van de vijf verduurzamende maatregelen bezig 
(geweest).

– Wanneer er plannen zijn om verduurzamende maatregelen te nemen, dan heeft 
ongeveer 6 op de 10 respondenten er veel vertrouwen in dat die plannen ook 
daadwerkelijk worden uitgevoerd. 

– VvE’s van grote appartementencomplexen zijn vaker actief bezig met 
verduurzaming. Het betreft meer dan gemiddeld woningen met een bouwjaar 
tussen 1960 en 1980. Deze verschillen zijn statistisch significant (p < 0.05).
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Ja
16%

Nee
80%

Weet ik niet
4%

31. Moet u wel eens een extra bijdrage leveren voor acuut 
onderhoud?

Basis: VvE heeft een reservefonds (n=978)

– Ondanks de aanwezigheid van een reservefonds, levert 16% wel eens een extra bijdrage 
voor acuut onderhoud. Dit gebeurt zoals verwacht vaker bij oudere woningen.
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Ja
64%Nee

28%

Weet ik niet
8%

32. Wordt het beheer van de VvE uitbesteed aan een extern 
beheerderskantoor?

Basis: VvE actief op ten minste één van de aspecten bij vraag 4 (n=1.047)

89%

76%

61%

45%

33%

3%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Administratie

Regelt de vergaderingen

Regelt het onderhoud

Regelt de schoonmaak

Regelt het glazenwassen

Anders, namelijk:

Weet ik niet (exclusief)

33. Welke van de onderstaande taken verricht het beheerderskantoor?
Meer dan één antwoord mogelijk.

Basis: uitbesteding aan beheerderskantoor (n=669)

– In bijna twee derde van de gevallen wordt het beheer van de VvE uitbesteed aan 
een extern beheerderskantoor. 

– Vooral de administratie wordt in extern beheer gegeven (89%).

– Andere zaken die vaak worden uitbesteed zijn het regelen van vergaderingen 
(76%) en het regelen van onderhoud (61%). 
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20%

15%

19%

19%

16%

56%

59%

62%

56%

58%

18%

19%

13%

20%

20%

5%

6%

4%

3%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a. Administratie (n=596)

b. Regelt het onderhoud (n=409)

c. Regelt de vergaderingen (n=509)

d. Regelt de schoonmaak (n=303)

e. Regelt het glazenwassen (n=222)

34. Hoe tevreden of ontevreden bent u over de taken die het 
beheerderskantoor verricht?

Zeer tevreden

Tevreden

Niet tevreden, niet ontevreden

Ontevreden

Zeer ontevreden

Basis: respondenten met taken verricht door beheerderskantoor

– Ongeveer drie kwart van de VvE’s die het beheer uitbesteed is tevreden over de 
taken die het beheerderskantoor verricht. 

– VvE-leden die ontevreden zijn, geven aan dat de communicatie beter kan, dat er 
weinig overleg is, dat er te weinig controle is op het uitgevoerde werk (zowel 
schoonmaak als onderhoud), dat afspraken niet worden nagekomen of dat het 
beheerderskantoor helemaal geen actie onderneemt. 
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Goed
47%

Voldoende
43%

Matig
8%

Slecht
2%

36. Hoe zou u de onderlinge sfeer binnen de VvE omschrijven?

Basis: alle respondenten (n=1.059)

– Negen op de tien respondenten is in meer of mindere mate positief over de sfeer binnen 
de VvE. 

– Binnen actieve VvE’s wordt de sfeer beter gevonden (92% voldoende of goed) dan 
binnen niet-actieve VvE’s (76% voldoende of goed, p < 0.05).

– Binnen nieuwere wooncomplexen (vanaf 1980) wordt de sfeer beter beoordeeld dan bij 
oudere VvE’s. Wanneer een complex alleen koopwoningen bevat wordt de sfeer beter 
beoordeeld dan bij gemengde wooncomplexen (p < 0.05). 

50%

41%

41%

47%

7%

11%

2%

1%

t/m 10 appartementen

Meer dan 10 appartementen

0% 20% 40% 60% 80% 100%

36. Hoe zou u de onderlinge sfeer binnen de VvE omschrijven?
Kleine vs. grote VvE’s. 

Basis: alle respondenten (n=1.059)

– VvE-leden die in een klein appartementencomplex wonen (tot en met 10 
appartementen) beoordelen de sfeer positiever: 50% vs. 41% (p < 0.05). 
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