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Met veel dank voor de instemmende reactie van 
Claudia Siewers en Mechteld van der Vleuten 
wil ik nog een aspect nader belichten dat tijdens 
het NRS congres van 4 november jl. uitgebreid 
aan bod kwam, maar in mijn artikel en de reactie 
onderbelicht is gebleven.

In hun reactie hebben Siewers en Van der Vleu-
ten al aangestipt dat het op zich wenselijk is dat 
voor elke VvE juridisch maatwerk wordt verricht. 
De tussen de appartementseigenaars geldende 
regels moeten passen bij het gebouw en de eige-
naars. Het idee achter de AMvB om deze regels 
gelijk te trekken voor het faciliteren of omzeilen 
van besluitvorming, staat op gespannen voet 
met dit uitgangspunt. Hieruit vloeit de beper-
king van de partijautonomie voort die in mijn 
artikel uitgebreid is besproken.

Tijdens het congres is geopperd dat de AMvB 
niet verplicht zou moeten zijn, maar in plaats 
daarvan een ‘opt-in’ mechanisme zou moeten 
bevatten. Dit betekent dat de VvE zelf bepaalt 
of zij de regels uit de AMvB overneemt. Dan zou 
weliswaar geen sprake meer zijn van een inbreuk 
op de partijautonomie en zou maatwerk makke-
lijker geleverd kunnen worden, maar wij zouden 
het doel om de verduurzaming te faciliteren, niet 
bereiken. De mogelijkheid van een Tragedy of 
the Anticommons zou met dezelfde waarschijn-
lijkheid voortbestaan.

Een andere optie die ter sprake kwam, is een 
‘opt-out’ mechanisme. Dat betekent dat de 
AMvB in beginsel geldt voor alle VvE’s. Met 
een verzwaarde meerderheid in de vergadering 
van eigenaars of in de splitsingsakte zou met 
dit mechanisme wel kunnen worden afgeweken 
van de regels in de AMvB. Hierdoor zou welis-
waar geen volledige harmonisering meer bereikt 
worden, maar er zou ruimte zijn voor breed ge-
dragen wensen van de appartementseigenaars. 
De inbreuk op de partijautonomie zou minder 
sterk zijn en een minder draagkrachtige recht-
vaardiging vergen. Het risico is wél dat door de 
achterdeur weer regels worden ingevoerd die de 
Tragedy of the Anticommons bevorderen en die 
de werkgroep wil zien verdwijnen. Aan de andere 
kant lijkt mij dit risico beperkt. De besluitvor-
ming vormt niet alleen een groot obstakel voor 
de verduurzaming, maar waarschijnlijk in nog 
grotere mate voor regels die de verduurzaming 
zouden belemmeren. 
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