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Geachte minister De Jonge, 

 

 

 

Zonnepanelen plaatsen en het vervangen van enkelglas door isolatieglas zijn maatregelen die door 

veel huiseigenaren worden genomen om te verduurzamen en te besparen op de energielasten. Uit 

onderzoek in opdracht van Vereniging Eigen Huis onder meer dan 1000 appartementseigenaren 

blijkt echter dat dit bij Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) maar moeizaam van de grond komt.1 Het 

bereiken van overeenstemming binnen de VvE blijkt hiervoor de grootste drempel.  

Ongeveer 1 op de 6 huiseigenaren woont in een appartement. Vereniging Eigen Huis verzoekt u 

om belemmerende wetgeving aan te pakken zodat het ook voor hen mogelijk wordt om zelfstandig 

zonnepanelen en isolatieglas te plaatsen als de collectieve besluitvorming binnen de VvE stokt. De 

vereniging heeft daartoe een concreet voorstel. 

Het nemen van energiebesparende maatregelen loopt vast in besluitvorming. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat bij kleine VvE’s 64% van de appartementseigenaren verduurzaming een 

belangrijk onderwerp vindt. De meeste maatregelen kunnen zij echter niet zelfstandig nemen. Als 

het dak, de gevels en de ramen erbij zijn betrokken dan mag dat alleen met toestemming van de 

VvE. Voor investeringen in energiebesparende maatregelen is bij kleine VvE’s (tot 5 

appartementen) een unaniem besluit nodig. Bij grotere VvE’s is een daarvoor een zware 

meerderheid van 2/3 nodig. De besluitvorming wordt bij zo’n 1 op de 3 VvE’s als een probleem 

ervaren om te kunnen komen tot verduurzaming. 

Eigenstandig maatregelen nemen zonder VvE-besluit is risicovol. 

 

Het gevolg is dat eigenaren soms zonder toestemming van de VvE toch eigenstandig maatregelen 

nemen; bij 9% van de kleine VvE’s gebeurt dat. Dat is echter niet zonder risico’s. De VvE kan eisen 

dat de maatregelen ongedaan worden gemaakt of eisen dat de eigenaar nogmaals meebetaalt aan 

de maatregelen van anderen als de VvE alsnog besluit tot verduurzaming. 

 

 
1 https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/appartement-en-vve/rapport---
uitdagingen-voor-vve%27s.pdf  

https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/appartement-en-vve/rapport---uitdagingen-voor-vve%27s.pdf
https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/appartement-en-vve/rapport---uitdagingen-voor-vve%27s.pdf
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Maak het plaatsen van zonnepanelen en isolatieglas mogelijk voor individuele 

appartementseigenaren. 

 

VEH verzoekt u om het voor appartementseigenaren mogelijk te maken om energiebesparende 

maatregelen zelfstandig uit te voeren als de VvE-besluitvorming stokt. Dit zou kunnen gelden voor 

maatregelen die genomen kunnen worden zonder bezwaarlijke gevolgen voor degenen die op dat 

moment niet mee willen of kunnen doen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen en 

isolatieglas. Deze maatregelen kunnen bouwtechnisch goed individueel worden uitgevoerd en ook 

in een later stadium door de ‘achterblijvers’ of nieuwe appartementseigenaren alsnog worden 

getroffen. Op deze manier kunnen eigenaren die energiebesparende maatregelen willen nemen dit 

voor eigen rekening verwezenlijken, zonder daarbij gehinderd te worden door de ‘achterblijvers’. 

Breid het wetsvoorstel ‘oplaadpunten VvE’s’ uit. 

 

Volgens de vereniging kan worden aangesloten bij de wet die momenteel gemaakt wordt voor het 

plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto’s bij VvE’s. Dit wetsvoorstel ‘Wet 

notificatieregeling oplaadpunten VvE’s’ beoogt regels omtrent belemmerende besluitvorming weg te 

nemen bij de plaatsing van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op het terrein van een VvE. 

Nu is daar nog een meerderheidsbesluit van de vergadering van eigenaars voor nodig. Straks 

volstaat een melding aan de overige appartementseigenaars als een lid van de VvE een 

oplaadpunt wil plaatsen, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze wet zou kunnen 

worden verbreed naar in ieder geval zonnepanelen en isolatieglas. Als het niet lukt om dit collectief 

op te pakken dan zou het bestuur wel eisen moeten kunnen stellen aan een bouwtechnisch 

correcte uitvoering waarbij de kosten van aanleg en onderhoud voor rekening komen van de 

initiatiefnemers. Verder zou het dakoppervlak kunnen worden verdeeld zodat de ‘achterblijvers’ in 

een later stadium alsnog kunnen meedoen en moet een en ander netjes met de opstalverzekeraar 

worden geregeld. 

Wettelijke aanpassing kan snel en sluit aan bij andere beleidsvoornemens. 

 

Omdat het wetsvoorstel inzake laadpunten van VvE’s zich al in een ver stadium van ontwikkeling 

bevindt, kan het verzoek van de vereniging tot uitbreiding met isolatieglas en zonnepanelen snel 

worden gerealiseerd. 
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Verder past dit verzoek naadloos in de uitvoering van de aangenomen motie van de leden 

Bontenbal en Grinwis inzake de aanpak om te "ontregelen" in de energietransitie in de gebouwde 

omgeving, waarmee belemmerende wetgeving wordt beoogd te worden genomen.2  

Vereniging Eigen Huis denkt uiteraard graag mee in een verdere uitwerking van het voorstel en we 

vernemen graag van u als dat gewenst is.  

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis 

 

 

 

 

 

Karsten Klein 

directeur Belangenbehartiging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cc.: Vaste commissie Binnenlandse Zaken 

cc:  Vaste commissie Economische Zaken en Klimaat  

 

 
2 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z17881&did=2022D38024  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z17881&did=2022D38024

