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1. Inleiding
De verduurzaming van gebouwen in Nederland 
gaat te traag. De gebouwde omgeving, inclusief 
de bouwsector, is de bron van rond een derde 
van alle broeikasgassen in Nederland.1 Rond 13% 
van alle broeikasgassen valt alleen toe te reke-
nen aan de verwarming van rond 9 miljoen be-
staande gebouwen.2 Dit komt aan de ene kant 
door ontoereikende isolering en dus energiever-
spilling3 en aan de andere kant doordat slechts 
8,6% van de verbruikte energie afkomstig is uit 
hernieuwbare bronnen.4 Om de klimaatdoelen 
onder het Akkoord van Parijs te halen, moeten 
wij bestaande gebouwen op grote schaal voor-
zien van laadpalen voor e-auto’s, aansluitingen 
op warmtenetten, isolatiemateriaal, warmte-
pompen, zonnecollectoren en zonnepanelen.5

Een deel van de ongeveer negen miljoen gebou-
wen in Nederland wordt beheerd door rond de 
140.000 VvE’s waarin 2,1 miljoen appartements-
rechten zijn verenigd.6 De verduurzaming van 
appartementencomplexen is bijzonder lastig 
omdat een groot deel van de mede-eigenaars het 
eens moet worden over de verduurzaming. Zij 
moeten elkaar de ruimte geven voor de verduur-
zaming van privégedeelten en samen de verduur-
zaming van gemeenschappelijke ruimten vorm-
geven. 
Deze ingewikkelde besluitvorming kan leiden tot 
de Tragedy of the Anticommons.7 Dit begrip 
heeft betrekking op een situatie waarin de be-
voegdheid om te beslissen zo sterk is gefragmen-
teerd en de beslissing dus afhankelijk is van de 
toestemming van zo veel partijen (dit zijn de 
Anticommons) dat een voor alle mede-eigenaars 
(en de maatschappij) voordelige beslissing, zoals 
de verduurzaming, niet wordt genomen (dit is de 
Tragedy). 
In een onlangs in de WPNR reeks gepubliceerd 
boek doet de Werkgroep Modernisering Apparte-
mentsrecht Nederland een ontwerpwetsvoorstel 
en een voorstel van een AMvB en voorziet zij 
deze documenten van een toelichting.8 Deze 
voorstellen kunnen de Tragedy of the Anticom-
mons voorkomen. Het voorgestelde nieuwe eer-
ste lid van art. 5:111 BW9 kent de minister van 
Justitie en Veiligheid (hierna: de minister) de 
bevoegdheid toe om door middel van een AMvB 
voorschriften te geven omtrent de verduurza-
ming van het appartementencomplex. De moti-
vering voor deze bevoegdheid is dat splitsingsak-
ten van appartementencomplexen verschillende 
regels bevatten die de verduurzaming belemme-
ren en dat een AMvB een instrument is om deze 
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regels voor alle VvE’s en mede-eigenaars te uni-
formeren.10 De voorgestelde AMvB (hierna ook: 
de AMvB) beoogt de verduurzaming te bevorde-
ren door het toestemmingsvereiste voor het 
aanleggen van een laadpaal voor e-auto’s op het 
privégedeelte (onder bepaalde voorwaarden) op 
te heffen.11 Hier wordt de ingewikkelde besluit-
vorming omzeild en het ontstaan van Anticom-
mons voorkomen. De bevoegde minister zou de 
bevoegdheidsgrondslag echter ook kunnen ge-
bruiken om de eisen te verlagen die voor de be-
sluitvorming gelden ten aanzien van zonnepane-
len en andere duurzame innovaties. Het is niet 
de bedoeling van de werkgroep om een grond-
slag te scheppen voor het opleggen van verplich-
tingen (geboden) om een appartementencom-
plex, al dan niet zonder compensatie, actief te 
verduurzamen.
Het nieuwe art. 5:111 lid 1 BW zou echter zo 
breed zijn dat ook dergelijke verduurzamingsver-
plichtingen hierin een grondslag zouden vinden. 
Dit roept constitutionele en wetgevingstechni-
sche vragen op over de duidelijkheid van dit 
ontwerpwetsvoorstel. Het veranderen van de 
tussen de mede-eigenaars geldende regels, zoals 
de opheffing van het toestemmingsvereiste voor 
een laadpaal voor e-auto’s op een privégedeelte, 
maakt bovendien inbreuk op de partijautonomie 
van de mede-eigenaars en hun eigendomsrech-
ten. Deze inbreuken roepen de vraag op of de 
AMvB door de beugel zou kunnen en, indien dat 
het geval is, of nadeelcompensatie zou zijn ver-
eist. De AMvB moet worden getoetst aan art. 8 
EVRM, dat de partijautonomie beschermt, en 
aan art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM 
(hierna: art. 1 EP), dat specifiek het eigendoms-
recht beschermt. Een schending van deze bepa-
lingen kan een verplichting tot betaling van 
schadevergoeding met zich brengen. Het evenre-
digheidsbeginsel is ook van toepassing, waar-
door de AMvB ongeldig zou zijn of tot de beta-
ling van nadeelcompensatie zou nopen indien zij 
over het algemeen leidt tot een onevenredige 
last in verhouding tot het nagestreefde publieke 
belang (de verduurzaming van appartementen-
complexen). Als de AMvB slechts in een klein 
aantal gevallen een abnormale last tot gevolg 
heeft, dan vormt het égalité-beginsel de basis 
voor een recht op nadeelcompensatie.12 Deze 
vragen zouden nog urgenter rijzen als art. 5:111 
lid 1 BW zou worden gebruikt voor het opleggen 
van verduurzamingsverplichtingen.
In deze bijdrage wordt betoogd dat het ontwerp-
wetsvoorstel een te brede bevoegdheid toekent 
die niet noodzakelijk is voor het bereiken van het 
doel dat de werkgroep voor ogen staat. Voor 
zover de AMvB de tussen de mede-eigenaars gel-
dende regels gelijktrekt, wordt hier verdedigd 
dat het publieke belang bij de verduurzaming 
van appartementencomplexen de inbreuk op de 

partijautonomie en de eigendomsrechten van de 
mede-eigenaars zou kunnen rechtvaardigen. Een 
aangepast ontwerpwetsvoorstel met een nauwer 
omschreven bevoegdheid en de voorgestelde 
AMvB zouden goede instrumenten zijn om de 
Tragedy of the Anticommons te voorkomen. 
In deze bijdrage worden eerst de problemen 
rond beslissingen om appartementencomplexen 
te verduurzamen kort geschetst. Vervolgens 
wordt de theorie van de Tragedy of the Anticom-
mons toegelicht. De voorgestelde AMvB en an-
dere strategieën om de Tragedy of the Anticom-
mons te voorkomen worden in het licht van deze 
rechtseconomische inzichten beoordeeld. Tot 
slot wordt nagegaan of de voorgestelde wetge-
ving en de genoemde inbreuken aan de toepas-
selijke regels voldoen en of nadeelcompensatie 
vereist zou zijn, ook ten aanzien van de contro-
versiële geboden om het appartementencomplex 
actief te verduurzamen.

2. Besluitvorming rond de verduurzaming 
van appartementencomplexen
Bij de verduurzaming van appartementencom-
plexen loopt men tegen een aantal juridische en 
niet-juridische problemen aan.13 Het ontwerp-
wetsvoorstel en de voorgestelde AMvB zijn be-
doeld om de juridische problemen te verhelpen. 
Een bijzonder lastig probleem is de besluitvor-
ming in een VvE over de verduurzaming. 
Het goederenrecht, het VvE-recht en de andere 
tussen de mede-eigenaars geldende regels bepa-
len wie de beslissing neemt of een appartemen-
tencomplex zal worden verduurzaamd. In Neder-
land beslist in de regel de vergadering van 
eigenaars of (een deel van) het appartementen-
complex wordt verduurzaamd.14 Elke op-, aan-, 
onder- of bijbouw is doorgaans onderhevig aan 
de toestemming van de vergadering, ook als zij 
een privégedeelte betreft.15 Voor veranderingen 
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MR 2017.
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van gemeenschappelijke delen, die in de regel 
nodig zullen zijn voor de installatie van warmte-
pompen, zonnecollectoren en zonnepanelen, 
geldt meestal zelfs een gekwalificeerde meerder-
heidseis.16 Volgens alle modelreglementen is een 
meerderheid van twee derde van de uitgebrachte 
stemmen vereist. Bovendien dient twee derde 
van alle stemmen ter vergadering vertegenwoor-
digd te zijn.17 Voor een laadpaal voor e-auto’s op 
een privégedeelte geldt, behalve onder het Mo-
delreglement 2017,18 een toestemmingsvereiste 
vanwege de afzonderlijke elektriciteitsvoorzie-
ning die in een gemeenschappelijk deel dient te 
worden aangelegd.
Een voordeel van deze regeling bij een apparte-
mentencomplex met koopwoningen is dat de 
personen die over de verduurzaming beslissen, 
ook de voordelen van de verduurzaming zullen 
genieten. Hierdoor worden split incentives ver-
meden. Deze gesplitste prikkels ontstaan als 
degene die de beslissing neemt, geen of weinig 
baat heeft bij de beslissing en degene die baat 
zou hebben, niet de bevoegdheid heeft om te 
beslissen.19 In Engeland ontstaat deze situatie 
bijvoorbeeld als de freeholder (eigenaar) de be-
slissingsbevoegdheid heeft, maar alleen de lease-
holders (vergelijkbaar met erfpachters) baat 
zouden hebben bij de verduurzaming.20 In Neder-
land kunnen split incentives eerder optreden, 
naarmate het aantal huurwoningen in het appar-
tementencomplex stijgt en de baten van de ver-
duurzaming meer bij de huurders terechtkomen. 
Een voordeel van een gekwalificeerde meerder-
heidseis is dat een eigenaar die een groot aantal 
appartementsrechten en dus stemmen heeft, 
niet zomaar een grote verandering kan dicteren 
tegen de wensen van mede-eigenaars met min-
der stemmen.21 
In de praktijk blijkt de besluitvorming een hoge 
drempel op te werpen omdat het quorum niet 
wordt gehaald of een minderheid van 22,3% van 
alle stemmen de verduurzaming kan blokkeren 
als slechts twee derde van alle stemmen verte-
genwoordigd zijn.22 Dat de besluitvorming een 
groot struikelblok blijkt te zijn, kan het gevolg 
zijn van verschillende oorzaken. Procedurele 
oorzaken kunnen zijn dat de mede-eigenaars 
niet tijdig, onvolledig of op een ongepaste manier 
zijn geïnformeerd over het voornemen om het 
complex te verduurzamen.23 Als niet alle mede-
eigenaars zich een bijdrage aan de verduurza-
ming kunnen veroorloven of vrezen dat zij, bij-
voorbeeld vanwege hun hoge leeftijd, de 
investering niet terug zullen verdienen, gaat een 
verduurzaming mogelijkerwijs om financiële 
redenen niet door. Het zou ook kunnen dat eige-
naars weigeren in te stemmen om financiële of 
andere voordelen af te dwingen (zogenaamde 
holdouts). Een andere reden kan een al weinig 
coöperatieve sfeer in de VvE zijn.

Nog ingewikkelder wordt de besluitvorming in 
gemengde complexen.24 Verhuurders zijn gebon-
den aan het huurrecht en dienen, als er tien of 
meer appartementen van het appartementen-
complex worden verhuurd, een geplande verduur-
zaming voor te leggen aan de huurders. Als 70% 
van de huurders instemt, dan wordt het voorstel 
vermoed redelijk te zijn.25 Dan kunnen de mede-
eigenaars beslissen tot renovatie en kan de reno-
vatie zonder meer doorgaan. Indien minder dan 
70% instemt, zal (zullen) de verhuurder(s) als 
mede-eigenaar(s) tegen de renovatie stemmen. 
Als dit meebrengt dat de renovatie niet voldoen-
de stemmen krijgt, dan zijn de huurders erin 
geslaagd de renovatie te blokkeren. Als de mede-
eigenaars desondanks tot renovatie beslissen, 
dan kan de verhuurder een verklaring voor recht 
vorderen dat het renovatievoorstel redelijk is of 
de huurovereenkomst desnoods met rechterlijke 
tussenkomst beëindigen.26

3. Verduurzaming van een appartementen-
complex als een Tragedy of the Anticom-
mons
De vereiste gekwalificeerde meerderheid voor 
verduurzamingsprojecten (en, indien van toe-
passing, de vereiste instemming van een gekwali-
ficeerde meerheid van de huurders) beschermt 
de belangen van minderheden en is gericht op 
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Energy?’, International Review of Environmental and 
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Journal of Environmental Law 2017, 203–229, 221 e.v.; en 
D. Weatherall, F. McCarthy & S. Bright, ‘Property law as 
a barrier to energy upgrades in multi-owned properties: 
insights from a study of England and Scotland’, Energy 
Efficiency 2018, 1641-1655, 1649.
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Vleuten, ‘Appartementsrecht’, in: L.C.A. Verstappen 
(red.), Boek 5 van de toekomst, KNB preadvies, Den 
Haag: Sdu, 2016, pp. 351-434, 421 e.v.

22. Vgl. https://nos.nl/artikel/2268081-vve-s-luiden-nood-
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8 juli 2020).

23. Bright & Weatherall, a.w., p. 224.
24. M.C.E. van der Vleuten, Gemengde complexen, 

Maastricht: Nexus, 2017, p. 263 e.v.
25. Art. 7:220 lid 2 en 3 BW.
26. Van der Vleuten, a.w., p. 265; en art. 7:220 lid 4 en 7:274 
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het met elkaar verenigen van uiteenlopende 
belangen.27 Deze eis geeft een minderheid echter 
ook de macht om de wil van de meerderheid te 
blokkeren. Het recht geeft met andere woorden 
een hoe dan ook samengestelde minderheid van 
een derde van de vertegenwoordigde stemmen 
het recht om alle mede-eigenaars uit te sluiten 
van de verduurzaming van de gemeenschappe-
lijke delen. Bij de verduurzaming van privége-
deelten kan in veel gevallen de helft van de ver-
tegenwoordigde stemmen dit bereiken. Hier 
komt nog bij dat geen (mede-)eigenaar de ver-
duurzaming zonder toestemming van de verga-
dering zou kunnen uitvoeren.
De over-fragmentatie van het recht om anderen 
van het gebruik van grond, een gebouw of een 
andere hulpbron uit te sluiten en het ontbreken 
van één persoon of één groep die wél effectief 
gebruik kan maken van die hulpbron, maakt de 
hulpbron een anticommon.28 Michael Heller 
heeft dit concept uitgebreid belicht.29 Het ge-
bruik van de gemeenschappelijke delen van een 
appartementencomplex onder beheer van een 
VvE en de verduurzaming daarvan (en onder 
omstandigheden zelfs de verduurzaming van 
privégedeelten) vallen ook onder dit concept 
omdat zo veel mede-eigenaars de verduurzaming 
kunnen tegenhouden, maar geen mede-eigenaar 
een effectief verduurzamingsrecht heeft. 
Dat de verduurzaming een anticommon is, hoeft 
op zich nog geen probleem te zijn. De meerder-
heidseis beschermt minderheden en vergroot het 
draagvlak voor de verduurzaming. Dit wordt pas 
problematisch als de wederzijde uitsluiting ertoe 
leidt dat de gemeenschappelijke delen of privé-
gedeelten onderbenut blijven en de Tragedy of 
the Anticommons optreedt.30 Vanuit een rechts-
economisch perspectief is dit punt bereikt als de 
verduurzaming niet plaatsvindt ondanks het feit 
dat zij voor de mede-eigenaars meer baten dan 
lasten met zich zou brengen.31 De Tragedy treedt 
dus op als de verduurzaming van het apparte-
mentencomplex minder snel voortschrijdt dan 
economisch zinvol zou zijn.32 Of hiervan sprake 
is, moet per geval of groep van gevallen worden 
beoordeeld.
De Tragedy of the Anticommons wordt gezien als 
een categorie van marktfalen.33 Dit marktfalen 
wordt veroorzaakt door een gebrek aan informa-
tie (bijv. onzekerheid over hoe lang een eigenaar 
nog in een appartement gaat wonen en derhalve 
omtrent de terugverdientijd van de investering), 
te hoge (transactie)kosten (bijv. voor kwalitatief 
hoogwaardige besluitvorming) of (economisch) 
irrationeel gedrag (bijv. een weigering die door 
de weinig coöperatieve sfeer teweeg wordt ge-
bracht). Het is de rol van de Staat om dit markt-
falen te voorkomen dan wel te ondervangen. Om 
te waarborgen dat een complex efficiënt kan 
worden verduurzaamd en de Tragedy niet op-

treedt, zal de Staat moeten ingrijpen door in-
breuk te maken op de partijautonomie en het 
eigendomsrecht van de mede-eigenaars. Dit 
neemt natuurlijk niet weg dat de maatregelen 
moeten beantwoorden aan de noodzakelijkheid, 
evenredigheid en andere eisen die door het ver-
drags-, staats- en bestuursrecht worden gesteld.

4. Strategieën van de Staat ter vermijding 
van de Tragedy of the Anticommons
In zijn artikel noemt Heller de ontwikkeling van 
informele normen over besluitvorming binnen de 
groep van mede-eigenaars als een voorbeeld van 
een strategie om de Tragedy of the Anticommons 
te voorkomen.34 Hierop heeft de Staat echter 
nauwelijks invloed. Bovendien is hiervoor reeds 
opgemerkt dat juist de weinig coöperatieve sfeer, 
die het ontstaan van bevorderlijke informele 
normen belemmert, in een VvE tot de Tragedy 
kan leiden. In dit onderdeel worden verschil-
lende strategieën van de Staat ter vermijding 
van de Tragedy of the Anticommons besproken 
en vanuit een rechtseconomisch perspectief 
beoordeeld. 

4.1. Onttrekken van de beslissingsbevoegdheid 
aan de mede-eigenaars
Een andere strategie die Heller voorstelt, is om 
de anticommons zo in te delen dat elke mede-
eigenaar in z’n eentje over een beperkt onderdeel 
van het appartementencomplex en dus de ver-
duurzaming daarvan kan beslissen. De mede-
eigenaar voelt dan de positieve of negatieve 
gevolgen van zijn beslissing of het uitblijven van 
de beslissing. Zijn beslissing heeft verder geen 
significante gevolgen voor de rest van de mede-
eigenaars.35 Dit zou inefficiënte beslissingen 
voorkomen voor zover zij door de gefragmen-
teerde beslissingsbevoegdheden worden veroor-
zaakt.
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Deze strategie is alleen aangewezen voor privé-
gedeelten van het appartementencomplex en 
vooral geschikt voor situaties waarin aan de 
verduurzaming van deze privégedeelten (in de 
regel) geen significante nadelen kleven voor de 
andere mede-eigenaars. Het aanleggen van laad-
palen voor e-auto’s op een privégedeelte is een 
voorbeeld van een dergelijke situatie. Art. 2 van 
de voorgestelde AMvB, evenals het modelregle-
ment 2017,36 heft onder bepaalde voorwaarden 
het toestemmingsvereiste op voor het aanleggen 
van een dergelijke laadpaal op een privégedeelte. 
Deze voorwaarden verzekeren mijns inziens ruim 
voldoende dat voor de andere mede-eigenaars 
geen onevenredige nadelen zullen ontstaan. 
Beslissingen over de verduurzaming van privége-
deeltes die wél significante nadelen met zich 
(kunnen) brengen, zouden alleen door een eige-
naar van het privégedeelte onder uitsluiting van 
de mede-eigenaars moeten worden genomen als 
de mede-eigenaars de mogelijkheid hebben om 
een tegemoetkoming te krijgen of de beslissing 
via de rechter of een andere betrouwbare weg 
tegen te houden. Voor beslissingen over gemeen-
schappelijke delen is deze strategie niet geschikt 
omdat niet duidelijk is aan wie de beslissingsbe-
voegdheid zou moeten worden toegekend. 

4.2. Verlagen van de meerderheidseis of het quo-
rum
Een andere optie is het verlagen van de meerder-
heidseis of het quorum voor de verduurzaming 
(bijv. van gemeenschappelijke delen van een 
appartementencomplex). Catalonië heeft bij-
voorbeeld bepaald dat voor de modernisering 
van appartementencomplexen een volstrekte 
meerderheid der stemmen voldoende zou zijn.37 
Ook Nederland zou voor verduurzamingsmaatre-
gelen de lat lager kunnen leggen.
Vanuit een rechtseconomisch perspectief is deze 
maatregel niet altijd even trefzeker. Zij vermin-
dert het aantal gevallen waarin de Tragedy of the 
Anticommons kan optreden omdat minder vaak 
een blokkerende minderheid tot stand zal ko-
men. De vraag is echter of in de betreffende ge-
vallen altijd sprake zou zijn van een Tragedy. 
Terwijl bijvoorbeeld de isolering van een gebouw 
in de regel winst zal opleveren, is dit voor de 
aansluiting op een warmtenet niet zonder meer 
het geval. In de laatste groep van gevallen zou 
het dus economisch zinvol kunnen zijn om niet in 
te stemmen met de verduurzaming. Voor het 
overige moet rekening worden gehouden met het 
feit dat een verlaging van de meerderheidseis of 
het quorum het makkelijker zou maken voor 
mede-eigenaars met veel stemmen om een ver-
duurzaming te dicteren die voor de andere mede-
eigenaars niet van voordeel zou zijn. Een meer-
derheid van bijvoorbeeld 50% plus één stem laat 
bovendien slechts zien dat de verduurzaming 

voor de instemmende eigenaars voordelen ople-
vert. Een zo geringe meerderheid is onvoldoende 
om aan te tonen dat deze voordelen opwegen 
tegen de nadelen die worden geleden door de 
mede-eigenaars die niet hebben ingestemd, en de 
kosten van een mogelijke verstoring van de ver-
houdingen in het appartementencomplex naar 
aanleiding van een dergelijke meerderheidsbe-
slissing. Men denke bij het laatste bijvoorbeeld 
aan kosten voor een gerechtelijke procedure 
tegen de beslissing. Een verlaging van de meer-
derheidseis of het quorum zou dus alleen aange-
wezen zijn voor groepen van gevallen waarin het 
zeer waarschijnlijk is dat de mede-eigenaars geen 
blijvend nadeel zullen lijden. 

4.3. Ex post-controle
Volgens art. 5:121 lid 1 BW kan een mede-eigenaar 
de kantonrechter om vervangende machtiging 
verzoeken indien ter vergadering de vereiste 
meerderheid of het vereiste quorum niet wordt 
behaald. De mede-eigenaars moeten zich jegens 
elkaar redelijk en billijk gedragen.38 De rechter 
kan de machtiging dan ook verlenen indien de 
medewerking of toestemming zonder redelijke 
grond wordt geweigerd of de vergadering zich niet 
verklaart. In de praktijk wordt regelmatig met 
succes een beroep gedaan op art. 5:121 lid 1 BW.39

Deze rechterlijke ex post-controle is geschikt 
voor een specifieke beoordeling van elk geval en 
daarom zeer trefzeker. Problematisch is echter 
dat gerechtelijke procedures tot hoge (transac-
tie)kosten en onrust tussen de mede-eigenaars 
leiden. Daarom zal deze weg hoogstens worden 
bewandeld als het voordeel van de verduurza-
ming de kosten van de procedure aanzienlijk 
overstijgt. Als laagdrempelig alternatief zou men 
kunnen denken aan een mechanisme van alter-
natieve geschillenbeslechting dat binnen de VvE 
wordt opgezet. 
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5. Constitutionele en wetgevingstechnische 
vraagtekens bij de wettelijke grondslag en 
de AMvB
Het voorgestelde art. 5:111 lid 1 sub c BW bevat 
de bevoegdheid van de minister om door middel 
van een AMvB “voorschriften te geven” over de 
“verduurzaming van het gebouw”. Het doel van 
het ontwerpwetsvoorstel is dat de minister de 
tussen de mede-eigenaars geldende regels flexi-
bel en effectief kan aanpassen als deze regels de 
verduurzaming belemmeren. Het ontwerpwets-
voorstel is blijkens de toelichting niet gericht op 
het opleggen van verduurzamingsverplichtingen 
door middel van een AMvB. In de voorgestelde 
AMvB worden de regels ten aanzien van een 
groot aantal onderwerpen in alle appartemen-
tencomplexen gelijkgetrokken.
Deze nieuwe bevoegdheid moet voldoen aan 
constitutionele en verdragsrechtelijke eisen die 
voor wetgeving gelden. Het legaliteitsbeginsel 
bepaalt niet alleen dat maatregelen die de rech-
ten van burgers beperken, een wettelijke grond-
slag moeten hebben, maar ook dat deze grond-
slag voldoende nauwkeurig moet aangeven 
onder welke voorwaarden welke maatregelen 
kunnen worden genomen.40 Ook al kan een wet 
vanwege art. 120 Gw niet rechterlijk worden 
getoetst aan deze norm, deze eis dient door de 
wetgever in acht te worden genomen en is ook 
op verschillende plekken opgenomen in de aan-
wijzingen voor de regelgeving, uitgevaardigd 
door het ministerie van Algemene Zaken. Aan-
wijzing 2.14 bepaalt onder andere dat de uitoefe-
ning van bestuursbevoegdheden zoveel mogelijk 
genormeerd dient te worden en vage toepas-
singscriteria in beginsel niet gehanteerd mogen 
worden. Ook onder het EVRM dient de wet ove-
rigens voldoende nauwkeurig en toegankelijk te 
zijn zodat de mogelijke maatregelen van de 
Staat voldoende voorzienbaar zijn.41 
Het ontwerpwetsvoorstel werpt in dit opzicht 
enkele vragen op. De bevoegdheid om “voor-
schriften te geven” over de “verduurzaming van 
het gebouw” is zeer breed geformuleerd. Volgens 
de auteurs van het voorstel is het doel van deze 
brede formulering dat alle regels die door de 
voorgestelde AMvB gelijk worden getrokken, 
onder deze wettelijke grondslag vallen. De brede 
formulering kan bovendien ook zo breed worden 
uitgelegd dat de minister aan mede-eigenaars de 
verplichting zou kunnen opleggen om het ge-
bouw actief te verduurzamen. Een zo brede be-
voegdheid hoeft niet per se in strijd te zijn met 
de eis van voldoende nauwkeurige en duidelijke 
wetgeving. Art. 5.11 Bouwbesluit, dat bepaalt 
dat kantoorgebouwen met meer dan 100 m2 
gebruiksoppervlakte vanaf 1 januari 2023 ten 
minste een ‘C’-energielabel moeten hebben, legt 
in feite een verduurzamingsverplichting op. Deze 
bepaling is gebaseerd op art. 2 Woningwet dat de 

minister op een niet minder genereuze manier 
machtigt om “technische voorschriften” te geven 
over “de staat van een bestaand gebouw”. Om-
dat een zo brede uitleg echter kennelijk niet de 
bedoeling van de werkgroep is, ontstaat voor de 
burger onduidelijkheid over de instrumenten 
waarover de minister met het nieuwe art. 5:111 
lid 1 sub c BW zou beschikken. Om deze reden 
zou de voorgestelde formulering mijns inziens 
niet voldoende nauwkeurig en duidelijk zijn en 
zou de werkgroep duidelijk moeten maken dat 
de bevoegdheid van de minister de verduurza-
ming dient te faciliteren en niet af te dwingen. 
Dit is mijns inziens overigens ook aangewezen op 
grond van aanwijzing 2.2 die de noodzakelijkheid 
van regelgeving vergt. Als de werkgroep het 
afdwingen van de verduurzaming niet tot doel 
heeft, dan is een zo brede bevoegdheid ook niet 
noodzakelijk. Bovendien is aanwijzing 2.19 van 
belang. Om de democratische legitimatie van de 
lagere regelgeving te waarborgen dient de volks-
vertegenwoordiging volgens deze aanwijzing 
over alle hoofdelementen van de regeling, in het 
bijzonder de reikwijdte van de AMvB, te beslis-
sen. Mij dunkt dat de formele wetgever tenmin-
ste een expliciete beslissing moet nemen over de 
vraag of op grond van art. 5:111 lid 1 BW een 
verduurzamingsverplichting kan worden opge-
legd. Ten overvloede zij nog opgemerkt dat een 
bevoegdheid om actief verduurzamingsverplich-
tingen op te leggen niet thuis zou horen in het 
BW en niet duidelijk is hoe zij zich zou verhou-
den tot het reeds genoemde art. 2 Woningwet. 
Bij deze formele vraag sluit de materiële vraag 
aan of de wetgever de minister kan machtigen 
om voor de verduurzaming van het apparte-
mentsgebouw, naar het lijkt, bijna ongelimiteerd 
in te grijpen in de private verhoudingen van de 
mede-eigenaars. Het formele antwoord hierop is 
dat de invoering van de wettelijke bevoegdheid 
om in de tussen mede-eigenaars geldende regels 
in te grijpen, is gebaseerd op een politieke afwe-
ging. Deze afweging van de wetgever kan in Ne-
derland op grond van art. 120 Gw niet door de 
rechter worden getoetst. Wat het voorgestelde 

667

WPNR 7297 Appartementsrecht in beweging

3 oktober 2020

40. C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, Deventer: 
Kluwer, 2012, p. 311; T. Barkhuysen & M.L. van 
Emmerik, ‘De eigendomsbescherming van artikel 1 van 
het Eerste Protocol bij het EVRM en het Nederlands 
burgerlijk recht: Het Straatsburgse perspectief’, in: 
Barkhuysen, H.D. Ploeger & Van Emmerik, De 
eigendomsbescherming van artikel 1 van het Eerste 
Protocol bij het EVRM en het Nederlandse burgerlijk 
recht, Deventer: Kluwer, 2005, pp. 1-102, p. 62. Vgl. 
R.J.N. Schlössels, Het specialiteitsbeginsel, The Hague: 
Sdu, 1998, p. 114.

41. Zie bijvoorbeeld EHRM 5 januari 2000, Beyeler v. Italy, 
nr. 33202/96, ro. 109.



art. 5:111 lid 1 BW betreft, geven ook het EVRM 
en art. 1 EP geen antwoord op deze vraag. Het 
verdragsrecht is pas van toepassing als daadwer-
kelijk sprake is van schending van een beschermd 
recht en is geen abstracte toetsingsmaatstaf voor 
wetgeving.42 Het nieuwe art. 5:111 lid 1 BW zelf 
zou de rechten van de burgers niet schenden. Pas 
door middel van de AMvB beperkt de overheid 
de rechten van de mede-eigenaars.
Ook een materieel antwoord is mogelijk. On-
danks het ontbreken van rechterlijke toetsing is 
de wetgever nog steeds onderworpen aan de eis 
dat de wetgeving het algemeen belang moet 
dienen en bovendien geschikt, noodzakelijk en 
evenredig moet zijn om zijn doel te bereiken.43 
Aanwijzingen 2.2 en 2.11 stellen ook deze eisen. 
De toepassing van deze eisen op art. 5:111 lid 1 
BW is echter slechts in zeer beperkte mate zin-
vol. De wet zelf beperkt de rechten van de bur-
gers niet. Elke maatregel in een AMvB beperkt 
de partijautonomie en de eigendom van de bur-
gers, maar doet dit in uiteenlopende mate. Aan-
gezien de eisen op een specifieke maatregel moe-
ten worden toegepast en de loutere mogelijkheid 
dat de AMvB onevenredig zou kunnen zijn, niet 
meebrengt dat ook de wettelijke grondslag on-
evenredig is, is een abstracte beoordeling van de 
wetgeving nauwelijks mogelijk. Een enkele alge-
mene opmerking is dat privaatrechtelijke ver-
houdingen geen uitzonderlijke bescherming 
genieten. Ingrepen in deze verhoudingen worden 
beoordeeld volgens de algemene staats- en be-
stuursrechtelijke maatstaven.44 
De AMvB is een besluit in de vorm van een alge-
meen verbindend voorschrift en daarom onder-
worpen aan het verdrags-, staats- en algemene 
bestuursrecht.45 De AMvB maakt inbreuk op de 
partijautonomie en het eigendomsrecht. Deze 
inbreuken kunnen door de rechter worden ge-
toetst aan het EVRM, art. 1 EP, de grondwet, de 
Awb en alle bestuursrechtelijke beginselen, in 
het bijzonder het evenredigheids- en het égalité-
beginsel. Deze bepalingen en beginselen gelden 
ook als zij niet in art. 5:111 lid 1 BW zijn opgeno-
men. Omdat art. 5:111 lid 1 BW een zeer brede 
bevoegdheid bevat, is de besluitvorming van de 
minister nauwelijks ingekaderd door de wetge-
ving en daarom nauwelijks democratisch gelegi-
timeerd. Om deze reden is ondanks de terughou-
dende toetsing van discretionair genomen 
besluiten46 een grondige beoordeling van de 
geschiktheid, noodzakelijkheid en evenredigheid 
van de AMvB op haar plaats. Hierna worden de 
inbreuken op de partijautonomie en het eigen-
domsrecht nader belicht.

6. De inbreuk op de partijautonomie
De partijautonomie is een van de steunpilaren 
van het privaatrecht. Zij houdt in dat iedereen 
zijn juridische verhoudingen naar eigen inzicht 

kan vormgeven.47 De partijautonomie rechtvaar-
digt dat wij gebonden zijn aan contracten die wij 
aangaan. Zij is een noodzakelijke voorwaarde 
voor de vrijheid om onszelf te ontplooien en voor 
economische ontwikkeling.48 Zij kan als onder-
deel van een recht tot zelfbeschikking worden 
beschouwd als een grondrecht, bijvoorbeeld op 
grond van art. 8 EVRM.49 
Zoals bijna alle grondrechten is ook de partijauto-
nomie niet absoluut en kan zij worden beperkt.50 
Bijvoorbeeld in het arbeids- en consumenten-
recht wordt de partijautonomie aanzienlijk inge-
perkt om een machtsonevenwicht tussen de par-
tijen te compenseren en juist het recht tot 
zelfbeschikking van de zwakkere partij te waar-
borgen.51 In dit onderdeel wordt eerst de inbreuk 
op de partijautonomie door de voorgestelde 
AMvB afgebakend. Vervolgens wordt betoogd dat 
het publiek belang bij verduurzaming (en het 
voorkomen van de Tragedy of the Anticommons) 
de inbreuk op de partijautonomie in de vorm van 
de wijziging van de tussen de mede-eigenaars 
geldende regels kan rechtvaardigen. 

6.1. Contouren van de inbreuk op de partijauto-
nomie
Een mede-eigenaar heeft een exclusief gebruiks-
recht op zijn eigen appartement.52 Het gebruik 
en de verandering van het gebouw zijn onder-
worpen aan het splitsingsreglement en andere 
regels. Zelfs de verduurzaming van het eigen 
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appartement zal, evenals het aanleggen van een 
laadpaal voor e-auto’s op het privégedeelte, in 
de meeste gevallen gevolgen hebben voor de 
mede-eigenaars. Dit verklaart waarom de model-
reglementen dergelijke veranderingen in de regel 
onderwerpen aan de toestemming van de verga-
dering van eigenaars. Een uitzondering hierop is 
dat volgens het modelreglement van 2017 laad-
palen voor e-auto’s zonder toestemming op een 
privégedeelte mogen worden aangelegd.53 Voor 
de verduurzaming van gemeenschappelijke de-
len is zelfs een meerderheid van twee derde van 
de uitgebrachte stemmen vereist. Bovendien 
dienen twee derden van alle stemmen ter verga-
dering vertegenwoordigd te zijn.54

Leven in een gebouw met meerdere mede-eige-
naars brengt automatisch een vergaande beper-
king van de partijautonomie met zich. De rechten 
tot zelfbeschikking van verschillende mede-eige-
naars beperken elkaar omdat hun rechten op de 
gemeenschappelijke ruimtes overlappen en het 
gebruik van de privégedeelten hinder kan veroor-
zaken bij de mede-eigenaars. De mede-eigenaar 
onderwerpt zich daarom (formeel gezien) vrijwil-
lig aan de regels die tussen de mede-eigenaars 
gelden en de besluiten die door de vereiste meer-
derheid ter vergadering worden genomen.55 De 
mede-eigenaar oefent dus zijn partijautonomie 
uit om haar voor de toekomst te beperken. Dit 
dient het democratische bestuur van het gebouw 
en de slagvaardigheid van de mede-eigenaars als 
groep. 
De opheffing van het toestemmingsvereiste voor 
laadpalen op een privégedeelte door een AMvB, 
om het voorbeeld uit de voorgestelde AMvB te 
noemen, zou de regels die tussen de mede-eige-
naars gelden, veranderen zonder dat de mede-
eigenaars hiervoor toestemming hebben gege-
ven.56 Aan de ene kant vergroot dit de vrijheid 
van elke mede-eigenaar om autonoom te hande-
len zonder dat de autonomie van de mede-eige-
naars significant zou worden beperkt. Aan de 
andere kant maakt dit inbreuk op hun partijau-
tonomie in de vorm van hun vrijheid om als ver-
eniging niet te worden geconfronteerd met niet 
door de vergadering goedgekeurde veranderin-
gen. 
Deze inbreuk op de partijautonomie is minder 
vergaand dan op het eerste gezicht lijkt. Volgens 
art. 5:121 lid 1 BW kan een mede-eigenaar de 
kantonrechter om vervangende machtiging ver-
zoeken indien ter vergadering de vereiste meer-
derheid of het vereiste quorum niet wordt be-
haald. De rechter kan de machtiging verlenen 
indien de medewerking of toestemming zonder 
redelijke grond wordt geweigerd of de vergade-
ring zich niet verklaart. Hierdoor maakt de Staat 
ook inbreuk op de partijautonomie van de mede-
eigenaars die niet hebben ingestemd met een 
bepaald voorstel, ter handhaving van tussen de 

mede-eigenaars geldende regels van redelijkheid 
en billijkheid. Dit laat zien dat de inbreuk op de 
partijautonomie in vergelijking met de huidige 
situatie beperkt is.
Deze beoordeling zou natuurlijk veranderen 
zodra de minister de in het voorgestelde eerste 
lid van art. 5:111 BW neergelegde bevoegdheid 
voor andere maatregelen zou gaan gebruiken. De 
verlaging van de meerderheidseis of het quorum 
voor veranderingen van gemeenschappelijke 
delen zou bijvoorbeeld de autonomie van voor-
standers van een voorstel vergroten, maar de 
autonomie van de tegenstanders en de VvE als 
geheel beperken. 

6.2. De rechtvaardiging door het publieke belang 
bij verduurzaming
Een publiek belang kan de inbreuk op de partij-
autonomie rechtvaardigen.57 In dit geval zijn dit 
de publieke belangen bij de verduurzaming van 
appartementsgebouwen, het klaarstomen van 
bestaande woningen voor de toekomst, het voor-
komen van de gevolgen van de globale opwar-
ming in het licht van de trage energietransitie 
en, niet in de laatste plaats, het vermijden van 
de Tragedy of the Anticommons. De genomen 
maatregel dient op grond van art. 3:4 lid 2 Awb 
noodzakelijk en de publieke belangen dienen zo 
zwaarwegend te zijn dat de inbreuk op de partij-
autonomie wordt gerechtvaardigd.58 
Noodzakelijkheid houdt in dat er geen minder 
ingrijpend middel mag zijn dat hetzelfde effect 
zou sorteren. Wat het opheffen van obstakels 
voor de verduurzaming van VvE’s betreft, zou 
een bevoegdheid van de overheid om een verga-
dering van eigenaars bijeen te roepen over een 
desbetreffende wijziging van het reglement, een 
minder ingrijpend middel kunnen zijn.59 Het lijkt 
echter onwaarschijnlijk dat zelfs als de overheid 
erin slaagt om in alle VvE’s vergaderingen bijeen 
te roepen, in alle VvE’s met obstakels voor de 
verduurzaming in hun reglementen de vereiste 
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meerderheid van ten minste vier vijfden van alle 
stemmen tot stand zou komen, laat staan bin-
nen een acceptabel tijdperk.60 Van noodzakelijk-
heid is hier dus mijns inziens sprake. 

De beoordeling van de evenredigheid kan geen 
vaste jurisprudentie van de Europese of Neder-
landse rechter tot uitgangspunt nemen. Mijns 
inziens is de inbreuk op de partijautonomie 
evenredig en is dus ook geen schadevergoeding 
of nadeelcompensatie vereist. Het publiek be-
lang bij de verduurzaming is van groot gewicht. 
Het gewicht van de inbreuk op de partijautono-
mie zal afhangen van het gebruik van het voorge-
stelde art. 5:111 lid 1 BW door de minister. Voor 
zover het toestemmingsvereiste voor de verduur-
zaming van een privégedeelte wordt opgeheven, 
is deze inbreuk, mede in het licht van art. 5:121 
BW, relatief gering. De mede-eigenaars zullen 
bovendien geen onvrijwillige kosten hoeven ma-
ken en behalve tijdelijke overlast geen hinder 
ondervinden. 

7. De inbreuk op het eigendomsrecht
De vormgeving van de verhoudingen tussen de 
mede-eigenaars door de Staat maakt ook in-
breuk op de vrijheid van de mede-eigenaars om 
(in samenspraak) hun eigendom naar eigen 
goeddunken te gebruiken. Daarnaast kan men 
ook wijzen op eventuele overlast die bijvoorbeeld 
door het aanleggen van laadpalen voor e-auto’s 
ontstaat.
De eigendom is geenszins absoluut, maar aan 
beperkingen in het publiek belang onderhevig. 
Het publiekrecht is de belangrijkste bron van 
eigendomsbeperkingen.61 Omdat eigendom ech-
ter een door de grondwet (art. 14 Gw), verdrags-
recht (art. 1 EP) en het evenredigheidsbeginsel 
beschermde vermogenspositie en vrijheidsrecht 
is, is de Staat bij de invulling van het eigendoms-
recht niet helemaal vrij. Hij moet de eisen in acht 
nemen die de genoemde bronnen aan eigen-
domsbeperkingen stellen. Deze eisen maken deel 
uit van het constitutionele goederenrecht, dat 
regels bevat voor de onteigening en regulering 
van rechten die op goederen betrekking heb-
ben.62

7.1. Toepasselijke maatstaven
Op de AMvB is het evenredigheidsbeginsel ex 
art. 3:4 lid 2 Awb van toepassing.63 Deze bepaling 
eist dat de maatregel noodzakelijk is voor het 
bereiken van het publieke doel en dat de nade-
lige gevolgen van de verplichting voor de belang-
hebbenden niet onevenredig zijn in verhouding 
tot de nagestreefde publieke doelen.64 Bij deze 
evenredigheidstoets kan rekening worden ge-
houden met subsidies en andere vormen van 
tegemoetkoming die de Staat aan alle of bepaal-
de eigenaars toekent.65 In het geval van oneven-

redigheid kunnen de eigenaars om vernietiging 
van de AMvB vragen of, zelfs nadat de AMvB 
onherroepelijk is geworden, nadeelcompensatie 
eisen.66 
Van de evenredigheid van een maatregel ten 
aanzien van alle mede-eigenaars die door een 
besluit worden geraakt, dienen situaties te wor-
den onderscheiden waarin de maatregel een 
bijzondere belasting vormt voor één eigenaar of 
een kleine groep binnen de groep van betrokken 
eigenaars. Deze mede-eigenaars kunnen onder 
omstandigheden aanspraak maken op nadeel-
compensatie op grond van art. 3:4 lid 2 Awb en 
het beginsel égalité devant les charges publiques 
(gelijkheid voor de openbare lasten).67 Hiervoor 
moet een speciale en abnormale last aan hen 
worden opgelegd.68

Art. 1 EP garandeert dat iedere natuurlijke en 
rechtspersoon het recht heeft om vreedzaam van 
zijn eigendommen te genieten. Art. 1 EP eist dat 
de AMvB een wettelijke grondslag heeft en hier-
aan voldoet.69 De maatregelen moeten een legi-
tiem doel dienen dat de inbreuk rechtvaardigt.70 
Daarnaast moet een maatregel van de Staat in 
het specifieke geval dat wordt onderzocht, het 
resultaat zijn van een billijke afweging tussen het 
algemeen belang bij het doel van de maatregel 
en het grondrecht van de eigenaar. Hierbij wordt 
rekening gehouden met een voorgeschreven 
schadeloosstelling voor de inbreuk. Aan de eige-
naar mag geen individuele en abnormale last 
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60. Art. 5:139 lid 1 en 2 BW.
61. Vgl. art. 3:14, 5:1 lid 2 BW.
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égalitébeginsel, Deventer: Kluwer, 2010, pp. 409 e.v.

69. EHRM 25 maart 1999, Iatridis v. Greece, nr. 31107/96, ro. 
58.

70. EHRM 21 februari 1986, James and Others v. The United 
Kingdom, nr. 8793/79, ro. 46; en EHRM 8 juli 1986, 
Lithgow and Others v. United Kingdom, nrs. 9006/80, 
9262/81, 9263/81, 9265/81, 9266/81, 9313/81 and 9405/81, ro. 
109.



(individual and excessive burden) worden opge-
legd.71 Als een dergelijke last wordt opgelegd, 
dan dient de Staat schadevergoeding te betalen. 
Bij de afweging en wat de eis van een legitiem 
doel betreft, heeft de Staat een grote beoorde-
lingsvrijheid (margin of appreciation).72 Omdat 
de AMvB een regulering van eigendom (control 
of use) vormt en geen ontneming (deprivation), 
is deze beoordelingsvrijheid in dit geval nog 
groter.73

7.2. Toepassing van de maatstaven
Art. 5:111 lid 1 BW biedt een wettelijke grondslag 
voor de AMvB. Hierboven zijn de publieke doe-
len reeds uiteengezet van de veranderingen van 
de tussen de mede-eigenaars geldende regels die 
door de AMvB teweeg worden gebracht. De 
overwegingen ten aanzien van de noodzakelijk-
heid van de inbreuk op de partijautonomie zijn 
hier ook van toepassing. Het opheffen van het 
toestemmingsvereiste is mijns inziens ook even-
redig en uit Europese of Nederlandse jurispru-
dentie vloeit niet het tegendeel voort. Boven is 
reeds aangegeven dat het publiek belang bij de 
verduurzaming van groot gewicht is. Het belang 
van andere eigenaars is van gering gewicht om-
dat zij slechts de bevoegdheid verliezen om over 
een deel van het gebouw te beslissen en geen 
financieel nadeel lijden. 
Ook aan het verlagen van het quorum of de ver-
eiste meerderheid zou het evenredigheidsbegin-
sel niet in de weg staan. De bescherming voor 
beslissingen van de meerderheid van mede-eige-
naars wordt verlaagd, maar tegelijkertijd de 
autonomie van de meerderheid ten behoeve van 
de verduurzaming vergroot. Door verduurza-
mingsbeslissingen kunnen financiële nadelen 
ontstaan voor de minderheid. Men kan zich ech-
ter afvragen of dit gevolg van de verduurza-
mingsbeslissing nog kan worden toegerekend 
aan een AMvB die het quorum of de vereiste 
meerderheid voor deze beslissing heeft verlaagd. 
Bovendien zijn deze nadelen tijdelijk voor zover 
de verduurzamingsbeslissingen zich terugverdie-
nen. In extreme gevallen kan met subsidies in 
ieder geval worden uitgesloten dat een individu-
ele en abnormale last wordt opgelegd. Uit Neder-
landse jurisprudentie vloeien geen andere indica-
ties voort. Evenmin noopt art. 1 EP tot een 
andere conclusie omdat het EHRM pas ingrijpt 
als sprake is van een aanzienlijke waardedaling 
van het gebouw, het verlies van investeringen of 
de uitsluiting van het gebruik zouden met zeker-
heid leiden tot een aanspraak op schadevergoe-
ding.74 

7.3. Evenredigheid van verduurzamingsverplich-
tingen
Het is niet de bedoeling van de auteurs van het 
ontwerpwetsvoorstel dat art. 5:111 lid 1 BW 

wordt gebruikt voor het opleggen van verduurza-
mingsverplichtingen. Hierboven is reeds verde-
digd dat art. 5:111 lid 1 BW deze keuze nog niet 
weerspiegelt en daarom aangepast dient te wor-
den. Als art. 5:111 lid 1 BW werd gebruikt om 
mede-eigenaars te dwingen om hun gebouw 
actief te verduurzamen, dan zou de vraag rijzen 
of verduurzamingsverplichtingen die door mid-
del van een AMvB worden opgelegd aan een 
groot aantal eigenaars, wél door de beugel kun-
nen. Omdat de eigenaars tegen hun wil worden 
gedwongen om actief iets te doen en zij hiervoor 
ook nog moeten betalen, kan men vraagtekens 
plaatsen bij de evenredigheid van een dergelijke 
maatregel.75 
De vereiste noodzakelijkheid staat niet in de weg 
aan verduurzamingsverplichtingen. Minder in-
grijpende middelen zoals subsidies hebben de 
nodige verduurzamingsslag niet teweeggebracht 
en zouden dit ook niet kunnen. Evenredigheid 
vergt een afweging van de voor- en nadelen van 
verduurzamingsverplichtingen. Hiervoor dient 
aan de op het spel staande belangen een gewicht 
te worden toegekend aan de hand van de in de 
samenleving heersende waardeoordelen. 
Parlementaire en andere voorbereidende stuk-
ken over verduurzamingsverplichtingen geven 
een beeld van de heersende waardeoordelen en 
de toepassing van het evenredigheidsbeginsel 
door de formele wetgever en bestuursorganen. 
Art. 13 Woningwet is een bevoegdheidsgrondslag 
om specifieke eigenaars te verplichten om actief 
de energiezuinigheid van hun woning te verbete-
ren. Het College van B&W kan in gevallen waarin 
dit noodzakelijk is, aan eigenaars van bestaande 
gebouwen de verplichting op te leggen om het 
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gebouw aan te passen tot de eisen die voor 
nieuwbouw gelden.76 Deze bevoegdheid is van-
wege dit noodzakelijkheidsvereiste niet geschikt 
voor een verduurzaming op grote schaal.77 Een 
tegemoetkoming is niet vereist tenzij het evenre-
digheids- of het égalité-beginsel anders bepaalt. 
De minister merkte hierover bij de invoering op 
dat verbeteringen van de energiezuinigheid zich 
zelf zouden terugverdienen.78 Daarom was het 
niet noodzakelijk om een specifieke grondslag 
voor nadeelcompensatie in te voeren en is het 
onwaarschijnlijk dat het evenredigheids- of het 
égalité-beginsel een verplichting om nadeelcom-
pensatie te betalen mee zou brengen.
Art. 13 Woningwet dwingt de eigenaar zijn eigen-
dom voor eigen rekening te veranderen alhoewel 
de eigenaar alle geldende regels heeft nageleefd. 
Desondanks staat het evenredigheidsbeginsel 
hieraan niet in de weg. Dit laat zien dat de voor-
gestelde AMvB een relatief geringe inbreuk op het 
eigendomsrecht maakt in vergelijking met een al 
bestaande bevoegdheid. Dit bevestigt dat de 
voorgestelde AMvB de verdragsrechtelijke en 
constitutionele toetsing doorstaat. De bevoegd-
heid ex art. 13 Woningwet is echter onderworpen 
aan strengere voorwaarden dan een mogelijke 
bevoegdheid ex art. 5:111 lid 1 BW om verduurza-
mingsverplichtingen op te leggen en kan alleen 
worden uitgeoefend door een beschikking op 
lokaal niveau met betrekking tot een bepaald 
gebouw. Een AMvB ex art. 5:111 lid 1 BW die ver-
duurzamingsverplichtingen oplegt, kan daarom 
beter worden vergeleken met art. 5.11 van het 
Bouwbesluit dat op een onbepaald aantal (kan-
toor)gebouwen ziet. Dit artikel, ingevoerd op 
grond van art. 2 Woningwet, verbiedt vanaf 1 janu-
ari 2023 het gebruik van kantoorgebouwen met 
meer dan 100 m² gebruiksoppervlakte die niet een 
energielabel van ‘C’ of hoger hebben.79 Dit verbod 
geldt alleen als een energielabel van ‘C’ kan wor-
den bereikt door investeringen die zich binnen 
tien jaar terugverdienen. In art. 5.11 Bouwbesluit 
is geen bepaling over nadeelcompensatie opgeno-
men. Volgens de toelichting van art. 5.11 Bouwbe-
sluit worden de nadelen die de eigenaars van 
kantoorgebouwen lijden, gerechtvaardigd door-
dat de eigenaars de investering in de isolering van 
het gebouw terug zullen verdienen.80 
De toelichtingen bij art. 5.11 Bouwbesluit en art. 
13 Woningwet laten een maatschappelijk waar-
deoordeel zien dat aan de evenredigheidstoets 
ten grondslag kan worden gelegd. Het lijkt maat-
schappelijk aanvaardbaar om eigenaars te dwin-
gen om actief te verduurzamen als zij op lange 
termijn geen financieel nadeel zullen lijden of 
zelfs financieel baat zullen hebben bij de beslis-
sing. De vergaande inbreuk op de autonomie van 
de eigenaars lijkt dan geen rol meer te spelen. 
Dit suggereert dat verduurzamingsverplichtin-
gen ex art. 5:111 lid 1 BW zonder nadeelcompen-

satie geldig zouden zijn als de verduurzaming 
zich zou terugverdienen. Bij de toepassing van 
dit waardeoordeel op appartementencomplexen 
dient echter rekening te worden gehouden met 
het feit dat woningen en niet zoals op grond van 
art. 5.11 Bouwbesluit kantoorgebouwen moeten 
worden verduurzaamd. Eigenaars van woningen 
verdienen een grotere bescherming dan andere 
eigenaars omdat woningen in bijzondere mate 
de autonomie, persoonlijkheid en vrijheid van 
mensen beschermen.81 Het feit dat art. 13 Wo-
ningwet hogere eisen stelt aan verduurzamings-
verplichtingen dan art. 5.11 Bouwbesluit jo. 2 
Woningwet, bevestigt dit onderscheid. De grote 
inbreuk die door een verduurzamingsverplich-
ting wordt gemaakt op de autonomie van de 
mede-eigenaars noopt daarom ertoe om eerder 
tot onevenredigheid te concluderen. Een tege-
moetkoming is mijns inziens op haar plaats in-
dien de terugverdientijd ongeveer gelijk is aan de 
gebruiksduur van de installatie. Dan kunnen de 
financiële voordelen het verlies van autonomie 
niet compenseren en moet de verduurzaming 
een met de gemiddelde belegging vergelijkbare 
winst opleveren voor een evenredige verhouding 
van voor- en nadelen.
De jurisprudentie van het EHRM lijkt ook tot 
geen ander oordeel te nopen. Zoals reeds opge-
merkt, zouden alleen een aanzienlijke waardeda-
ling van de woning, het verlies van investeringen 
of de uitsluiting van het gebruik met zekerheid 
leiden tot een aanspraak op schadevergoeding.82 

Eigenaars met minder grote financiële mogelijk-
heden en eigenaars van moeilijk te verduurza-
men gebouwen dragen een grotere last dan  
andere eigenaars aan wie de verduurzamingsver-
plichting wordt opgelegd.83 Zij dragen daarom 
een speciale last. Of zij ook een abnormale last 
dragen en daarom op grond van het égalité-
beginsel aanspraak kunnen maken op nadeel-
compensatie, hangt af van de omstandigheden 
van het geval. Een belangrijk criterium is hierbij 
de voorzienbaarheid van de maatregel.84  
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Verduurzamingsinitiatieven lijken tegen de ach-
tergrond van de al lang bekende globale opwar-
ming en klimaatdoelen van Nederland een nor-
male maatschappelijke ontwikkeling, evenals 
maatregelen om duurzaam gedrag te bevorde-
ren. In het licht van art. 13 Woningwet en art. 
5.11 Bouwbesluit vallen verduurzamingsver-
plichtingen daarentegen slechts onder het nor-
male maatschappelijke risico voor zover de eige-
naar de investering terugverdient. 
Voor het overige zal de aanspraak op nadeelcom-
pensatie afhangen van de financiële gevolgen 
van de verduurzaming.85 Het drempelpercentage 
van 2% van de waarde van de betreffende onroe-
rende zaak bij de planschadeberekening in de 
Wet ruimtelijke ordening laat zien dat het rede-
lijk kan zijn dat een behoorlijk verlies voor reke-
ning van de eigenaar blijft.86 De door verduurza-
mingsverplichtingen veroorzaakte, grote inbreuk 
op de autonomie van de eigenaar brengt echter 
met zich dat het gewicht van het belang van de 
mede-eigenaars groter is dan bijvoorbeeld in de 
meeste gevallen van planschade, des te meer 
omdat de maatregel woningen betreft. Een gele-
den netto-vermogensverlies zal daarom moeten 
worden gecompenseerd. Voor zover een netto-
vermogenverlies zou ontstaan, dient de Staat 
daarom door subsidies te voorkomen dat een 
individuele en abnormale last ontstaat. 

8. Slot
Hoe meer de globale opwarming voortschrijdt, 
hoe urgenter wordt de vermindering van onze 
uitstoot van broeikasgassen. Het wegnemen van 
obstakels voor energiezuinigheid en de transitie 
naar het gebruik van hernieuwbare energiebron-
nen door het gelijktrekken van tussen mede-
eigenaars geldende regels is een optie om deze 
vermindering te bevorderen. Dit is juridisch 
noodzakelijk voor het behalen van de klimaat-
doelen onder het Akkoord van Parijs. Bovendien 
verplicht het Europese recht de lidstaten om 
obstakels voor een verbetering van de energie-
zuinigheid van gebouwen uit de weg te ruimen.87 

De voorgestelde AMvB is een kleine stap in deze 
richting. Door het toestemmingsvereiste voor 
laadpalen voor e-auto’s op privégedeelten op te 
heffen, vermindert de voorgestelde uitwerking 
met name het risico dat de fragmentering van de 
macht om als VvE beslissingen te nemen niet 
ertoe leidt dat de verduurzaming uitblijft en een 
Tragedy of the Anticommons ontstaat. Dit neemt 
niet weg dat nog meer gedaan kan (en moet) 
worden, bijvoorbeeld in de vorm van het verla-
gen van het vereiste quorum en de vereiste 
meerderheid voor verduurzamingsbeslissingen.
Het voorgestelde eerste lid van art. 5:111 BW 
biedt een grondslag voor deze maatregelen. De 
bevoegdheid van de minister om door middel 
van een AMvB voorschriften te geven over de 

verduurzaming, is echter zo breed dat ook ver-
plichtingen om actief te verduurzamen hieronder 
zouden kunnen vallen. Een zo brede bevoegd-
heid staat de Werkgroep Modernisering Apparte-
mentsrecht Nederland niet voor ogen. Dit schept 
onduidelijkheid over de uitleg van de bevoegd-
heid. Het voorstel moet daarom worden aange-
past zodat het weerspiegelt wat voor voorschrif-
ten precies in een AMvB neergelegd kunnen 
worden. 
Een overheidsbeleid dat ingrijpt in private ver-
houdingen ten behoeve van de verduurzaming, 
maakt inbreuk op de partijautonomie en het 
eigendomsrecht van de mede-eigenaars. Deze 
bijdrage heeft aangetoond dat deze inbreuk 
gerechtvaardigd zou zijn. De inbreuk is noodza-
kelijk en evenredig om de verduurzaming te 
bevorderen. Behalve in uitzonderlijke gevallen 
waarin aan een klein aantal mede-eigenaars een 
abnormale last wordt opgelegd, is daarom ook 
geen nadeelcompensatie vereist. Het is overigens 
waarschijnlijk dat de rechtvaardiging van deze 
bevoegdheden alleen maar sterker wordt, naar-
mate de ernst van de gevolgen van de globale 
opwarming groter en zichtbaarder wordt. 
Als de minister art. 5:111 lid 1 BW zou kunnen 
gebruiken om geboden tot verbetering van het 
gebouw in een onbepaald aantal gevallen op te 
leggen, dan zouden urgente vragen rijzen over de 
evenredigheid van dergelijke verduurzamings-
verplichtingen zonder nadeelcompensatie. De 
toelichtingen van art. 13 Woningwet en art. 5.11 
Bouwbesluit laten zien dat het maatschappelijk 
aanvaardbaar lijkt dat een eigenaar zonder na-
deelcompensatie wordt gedwongen om zijn ge-
bouw te verduurzamen voor zover hij op lange 
termijn geen financieel nadeel lijdt. Het beperkte 
toepassingsbereik van art. 13 Woningwet en de 
bijzondere bescherming van de eigendom van 
woningen nopen tot een genuanceerde toepas-
sing van deze richtlijn op verduurzamingsver-
plichtingen ex art. 5:111 lid 1 BW. Dergelijke 
maatregelen zouden slechts evenredig zijn in-
dien de verduurzaming een met de gemiddelde 
belegging vergelijkbare winst zou opleveren. 
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85. Tjepkema, a.w., pp. 429 e.v. en 443 e.v.
86. Art. 6.2 lid 2 sub a Wro. Vgl. art. 15.7 lid 1 Omgevings-

wet, waarin een drempelpercentage van 4% is 
vastgelegd.

87. Art. 19 Richtlijn 2012/27/EU.




