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Leiden, 28 juni 2017

Geacht bestuur,

Zoals besproken tijdens voorgaande ALV van de VVE, heb ik onderzoek gedaan naar 
verschillende verzoeken tot wijziging van het huishoudelijk reglement. Bijgaand vinden jullie mijn 
verslag:

AANPASSINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VIJF MEILAAN 24-206

Artikel 2 lid d “ter voorkoming van wateroverlast bent u verplicht in de afvoer een waterslot te 
plaatsen”, een waterslot wordt geplaatst in de aanvoer van de wasmachine, nimmer in de afvoer.
Advies: afvoer wijzigen in aanvoer.

Artikel 3 - advies: het toevoegen van een lid b met de volgende tekst: “Bedrijfsmatige exploitatie, 
anders dan verhuur voor langdurige privé-doeleinden, zoals verhuur als short stay, B&B of verhuur 
via Airbnb, is niet toegestaan.”. 

Zie hiervoor de uitspraak van de rechter te Amsterdam in een zaak van een VVE tegen een 
verhuurdster die haar appartement verhuurde via airbnb. Gezien in de splitsingsakte aangegeven 
staat dat de priveruimten bedoeld zijn als woning, is airbnb niet toegestaan mits de VVE dat 
expliciet verbiedt in het HR. Bij deze mijn advies om dat op deze manier te verwerken, waar ik 
aanneem dat de VVE deze vorm van verhuur ongewenst vindt. http://www.parool.nl/amsterdam/
hof-verbiedt-airbnb-en-benb-als-vve-s-het-niet-toestaan~a4418028/

Artikel 17.4 van de splitsingsakte voorziet verder in verstrekkende verduidelijking dat het echt niet 
de bedoeling is om bedrijfsmatige exploitatie te faciliteren in de ruimten anders dan langdurig 
privégebruik van eigenaar of huurder. Dwz: de partij die meerdere appartementsrechten bezit en 
deze verhuurt, mag dat wel doen omdat zij het aan huurders in gebruik geven die het langdurig en 
duurzaam als woning gebruiken. 

Als er de wens is om de tijdelijke verhuur van ruimten verder te reguleren, kan er toegevoegd 
worden dat “tijdelijke verhuur enkel toegestaan is onder de leegstandswet met vergunning van de 
gemeente.” Op deze manier kan leegstand, kraak en verpaupering voorkomen worden indien een 
eigenaar zijn appartement te koop zet en er zelf niet meer in woont tijdens de periode dat het 
appartement te koop staat. Op deze manier valt dan goed te reguleren en te zien wie zijn 
appartement tijdelijk in gebruik geeft aan een derde, en kan er gecontroleerd worden dat er geen 
tijdelijke bewoning e.d. plaatsvindt zonder de daartoe benodigde vergunningen onder de 
leegstandswet. https://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/woning-tijdelijk-verhuren-
vergunning-1/

Op deze manier worden er voorwaarden gesteld dat: de woning te koop staat, en dat de eigenaar 
er minimaal een jaar zelf gewoond heeft. De looptijd van de overeenkomst is minimaal 6 maanden 
en maximaal 5 jaar.

advies: mogelijk een lid c toevoegen met bovenstaande cursieve tekst mbt de tijdelijke verhuur.

Huurdersverklaring: Als ik de splitsingsakte er verder bij pak kom ik op het volgende: artikel 24 tot 
en met 26 van de splitsingsakte hebben te maken met verhuur van de privéruimten. Bij de ALV 
ving ik op dat de VVE van lang niet iedere verhuurder/huurder een ondertekende 
huurdersverklaring ontvangt. Helemaal in het licht van de recente gebeurtenissen in Londen, lijkt 
het mij des te meer van belang om in het geval van zo’n calamiteit een sluitende registratie van 
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bewoners/gebruikers te hebben. De splitsingsakte geeft ruimte om op te treden tegen mensen die 
verzuimen/weigeren een huurdersverklaring af te geven, zelfs met verregaande bevoegdheden als 
het laten verwijderen van de gebruikers die niet getekend hebben. 

Advies: om van de ruimten waar bekend is dat deze verklaring ontbreekt maar er wel huurders 
gebruik maken van de ruimten, een briefje in de bus te doen met het verzoek alsnog een verklaring 
af te geven of de eigenaren direct benaderen via de bij de VVE bekende contactinformatie. Tevens 
de leden er in de vergadering nogmaals op wijzen dat als zij verhuren, dit verplicht is. 

artikel 8 lid b: advies: Grofvuil, telefoonnummer aanpassen naar 14071 & dag van afspraak afval 
aanbieden: tijd aanpassen naar “tussen 6.30 en 7.30”, zie website gemeente Leiden over afval 
hiervoor. https://www.leiden.nl/themas/afval/grofvuil/

Artikel 9: advies: huidige tekst wijzigen in: “In verband met het aanzien, brandveiligheid en 
vluchtroutes van het gebouw dienen fietsen, scooters, bromfietsen en dergelijke in de berging van 
het appartement of in de containerruimte te worden geplaatst, niet in de galerijen.

advies: verder toevoegen als lid b: “het meenemen van een fiets, scooter, brommobiel en 
dergelijke in de lift is niet toegestaan”

Splitsingsakte Sectie K, artikel 20 lid 1 t/m 5 geeft aan dat de vereniging een boete kan opleggen 
aan eigenaren als zij niet de splitsingsakte of het HR nakomen. Mogelijk is dus om in het HR bij 
artikel 9 een punt op te nemen, waarin staat dat, na een schriftelijke waarschuwing over de fiets, 
overgegaan wordt tot het uitdelen van een boete. 

Tijdens de vergadering was de kwestie dat het aantonen dat de fiets van de desbetreffende 
persoon is welke erop aangesproken wordt, lastig is. Dit blijft moeilijk, maar men kan wel 
inschatten van wie de fiets is (bijvoorbeeld door te kijken bij welk huisnummer de fiets staat). 
Redelijkerwijs kan er dan vanuit gegaan worden dat die persoon een briefje in de bus kan krijgen 
en daar actie op kan nemen. 

Weesfietsen in de containerruimte: er zijn niet al teveel mogelijkheden, gezien het een bezit van 
een eigenaar betreft geplaatst in een daarvoor aangewezen ruimte. Enige mogelijkheid in de 
huidige situatie is de fiets voorzien van een briefje met daarop dat de fiets opgeruimd dient te 
worden en anders de VVE de fiets verplaatst naar een daarvoor aangewezen tijdelijke ruimte waar 
de eigenaar de fiets kan ophalen. Niet mogelijk is de fiets weggooien/verwijderen, dat wordt 
aangemerkt als diefstal.

In het wetboek vind ik het volgende: Op basis van het Burgerlijk Wetboek is een eigenaar van een 
fiets bevoegd zijn fiets op te eisen van iedereen die deze zonder recht onder zich houdt. Het 
eigendomsrecht van een fiets gaat echter verloren als de eigenaar het bezit prijsgeeft met het 
oogmerk om zich van het eigendomsrecht te ontdoen. Indien dit het geval is, kan de ‘vinder’  (de 
VvE) van deze onbeheerde fiets door inbezitneming en na voldoening van de eisen van de wet 
uiteindelijk eigenaar worden van deze fiets.

Bij een andere VVE lees ik op een nieuwsbericht dat zij een opruimactie gehouden hebben in hun 
flat. http://www.geuzenhof2.nl/nieuws?p=2 

Wettelijk gezien zijn zij in overtreding. Want ook al is er een geldige stemming geweest door de 
vergadering, het blijft het verwijderen van eigendom en het eigendomsrecht gaat ver boven het 
stemrecht van de VVE. 

Kortom: de weesfietsen blijven een zeer lastig punt, waar niet veel meer aan gedaan kan worden 
dan het verplaatsen van de fietsen naar een plek waar ze wat minder in de weg staan.
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Artikel 11 staat tekst tussen haakjes over dat dit artikel van kracht wordt als er een bellentableau 
met juiste nummers gerealiseerd is. Dat is volgens mij reeds het geval, dus de tekst tussen 
haakjes kan verwijderd worden.

Artikel 20 advies om de rusttijden te wijzigen van huidige situatie 22:00 tot 7:00 naar 21:00 tot 
7:00.  Volgens artikel 20 van de splitsingsakte mogen we dit nader regelen in het HR.

Mijn voorstel is deze adviezen te bespreken tijdens een hiertoe bijeengeroepen vergadering en de 
gewenste wijzigingen aan te nemen en door te voeren. Mocht de VVE mij de opdracht willen geven 
deze definitieve wijziging in het HR door te voeren, houd ik mij hiervoor graag aanbevolen. Dit is 
tevens ook het geval als het bestuur nog meer specifieke wijzigingen onderzocht wil hebben.

Met vriendelijke groet,
Marco van Bergen
Vijf Meilaan 156


