Laadoplossingen voor
elektrische auto’s
binnen de VvE
Stappenplan toekomstbestendige
laadinfrastructuur voor VvE-leden
en bestuur

Inleiding
Elektrisch rijden is populairder dan ooit. Ongeveer 20% van de nieuw
verkochte auto’s in 2020 was elektrisch. Tegelijkertijd staan we pas aan het
begin van de transitie naar uitstootvrij vervoer. Elektrisch rijden beperkt
de CO2-uitstoot, is beter voor de luchtkwaliteit en wordt financieel steeds
aantrekkelijker. Elektrische auto’s met een grote actieradius worden steeds
betaalbaarder en laden is voordeliger dan tanken.

Elektrisch rijden in Nederland
Eind 2020 reden er in totaal 261.000 elektrische auto’s
in Nederland, waarvan ongeveer 153.000 volledig
elektrisch en 108.000 plug-in hybride. Dit is ongeveer
3% van alle personenauto’s op de Nederlandse wegen.
Het aandeel stijgt snel. In 2020 was al één op de
vijf nieuw verkochte auto’s een ‘stekkerauto’.1 Naar
verwachting zal dit percentage stijgen naar 10% van
het totale wagenpark in 2025 en is in 2030 bijna één
op de vier personenauto’s elektrisch. Dit betekent dat

er in 2030 1,9 miljoen elektrische personenauto’s in
Nederland zijn.2
Door de komst van goedkopere modellen, aankoopsubsidies en de komst van tweedehands elektrische auto’s,
zullen ook steeds meer VvE-leden voor een elektrische auto
kiezen. Vooral in stedelijke gebieden en onder woningeigenaren gaat de overgang snel. De behoefte aan laadinfrastructuur onder VvE-leden zal daardoor sterk stijgen.

1 RVO Nederland, cijfers elektrisch vervoer, t/m november 2020, via cijfers elektrisch vervoer
2 Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), www.agendalaadinfrastructuur.nl
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Inleiding

Laden bij de parkeergelegenheid van de VvE is
comfortabel en vaak goedkoper dan laden bij een
openbaar laadpunt op straat. Bovendien hebben
bewoners met een eigen parkeerplek vaak geen
uitwijkmogelijkheid. In de meeste gemeentes mogen zij
geen openbaar laadpunt op straat aanvragen en krijgen
zij geen parkeervergunning.

Deze brochure geeft u houvast. Zowel voor de realisatie
van een collectieve laadoplossing voor alle bewoners, als
voor de situatie waarin u de realisatie van de laadplekken
aan de individuele leden wilt laten. Met het stappenplan
in deze brochure komt u tot een gestructureerde aanpak
en een toekomstbestendige laadinfrastructuur.
Het stappenplan is opgedeeld in drie fases:

Als VvE is het dus goed om na te denken hoe u uw
bewoners in staat stelt om voordelig, comfortabel en
veilig te laden als ze elektrisch gaan rijden. Als uw VvE
een eigen parkeerterrein of garage heeft, kunt u daar
laadpunten plaatsen. Wanneer de parkeerplaatsen niet in
eigen beheer zijn, kunt u een verzoek voor een laadpunt
indienen bij de gemeente.

Aan de slag als VvE
Bent u lid van een VvE en wilt u elektrisch gaan rijden?
Of bent u gevraagd na te denken over de realisatie van
laadinfrastructuur op het terrein of in de garage van
de VvE? Het kan lastig zijn om in kaart te brengen wat
er nodig is, bijvoorbeeld omdat de parkeersituatie van
iedere VvE uniek is. Bovendien leven er vaak veel vragen
rond de kosten, het gebruiksgemak, de veiligheid en de
uitbreidbaarheid.
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Fase I
Voorbereiding
Fase II
Uitwerking

Per fase worden in de brochure de belangrijkste acties
geschetst. U krijgt handvatten om een plan op te stellen
en de besluitvorming voor te bereiden. Hiernaast krijgt
u tips voor de realisatie en het beheer van de laadpalen,
net als handige achtergrondinformatie over elektrisch
rijden en laden. Dat helpt u de gemaakte keuzes te
onderbouwen. Zo wordt bijvoorbeeld ingegaan op de
brandveiligheid in parkeergarages en de maatregelen
die u kunt nemen om deze veiligheid te waarborgen of
te verbeteren (zie Stap 4.3).
De keuzes die u met de VvE maakt, legt u vast in
een werkplanformat (bijlage A). Dit document kunt u
gebruiken voor het werkplan dat aan de VvE voorgelegd
dient te worden en als achtergrond bij het opvragen van
offertes. Bij elke stap is aangegeven welk deel van het
werkplanformat u kunt invullen. Veel succes!

Fase III
Realisatie
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Hoe laadt een elektrische auto eigenlijk?
Een elektrisch auto rijdt op stroom die is opgeslagen in
een accu. Om deze bij te laden, moet de auto aangesloten
worden op een laadpunt. Laadpunten vindt u op straat,
parkeerterreinen en opritten, in parkeergarages en in de
vorm van snelladers onderweg. De meeste elektrische rijders
laden hun voertuig op verschillende plekken. Vaak heeft het
laden thuis de voorkeur vanwege het gebruiksgemak en de
voordelige prijs van het eigen of gedeelde energiecontract.
Laadpunten zijn aangesloten op het elektriciteitsnet,
soms met een eigen aansluiting – zoals een laadpaal op
straat – dan wel ‘achter de meter’ van een huishouden of
in een garage. Op een gezamenlijk parkeerterrein worden
laadpunten bij voorkeur aangesloten op de gezamenlijke
elektriciteitsaansluiting van het terrein of gebouw. Hierop
zijn ook de verlichting, liften en andere gezamenlijke
voorzieningen aangesloten. Dit is vaak het voordeligst, omdat
stroom op grote gezamenlijke aansluitingen gunstiger in te
kopen is. Om volledig duurzaam te rijden, is het natuurlijk het
beste als er groene (zelfopgewekte) stroom gebruikt wordt.
Laden bij de VvE
Bij een laadpunt op een gezamenlijke stroomaansluiting
is het van belang dat de verbruikte stroom per gebruiker
wordt gemeten en terugbetaald aan de beheerder. Een ‘slim’
laadpunt kan dit automatisch verrekenen.
Voor het (optimaal) aansluiten van een laadpunt in een
gezamenlijke parkeervoorziening is het volgende nodig:

• Laadpunt: paal of wandmodel.
• Centrale afschakeling van de laadpunten (bij calamiteit)
• Kabels en leidingen van de centrale installatie naar de
laadpunten.
• Dataverbinding via kabel of mobiel netwerk.
• Evt. uitbreidingen aan de installatie om de stroom te
verdelen.
• Evt. een load balancer en decentrale verdeelkasten.
• Systeem voor kostenverrekening (abonnement,
passysteem of een tussenmeter).
• Evt. een onderhoudscontract.
Als er te weinig vermogen is om een laadpunt aan te
sluiten, moet de netaansluiting van de gezamenlijke
stroomvoorziening worden vergroot. Dit vereist
een eenmalige investering (verzwaringstarieven
netbeheerder) en brengt hogere maandelijkse kosten
met zich mee (capaciteitstarief netbeheerder).
Onderzoek daarom goed welk laadvermogen voor de
leden gewenst is. Gemiddeld wordt er in Nederland
tussen 30-40 kilometer per dag met een personenauto
gereden. Dat aantal kilometers kan al met een laag
vermogen snel worden bijgeladen.

Data verbinding

Elektriciteitsmeter

Service contract

Service abonnement

Load balancer

Laadpunten

Accu
Centrale installatie
Elektriciteitsnet

Is het laden van elektrische auto’s veilig?
Het parkeren en opladen van elektrische auto’s in parkeergarages brengt geen hogere risico’s met zich mee dan het
parkeren van brandstofauto’s, zo blijkt uit recent
onafhankelijk onderzoek. Zie Stap 4.3.
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Inhoudsopgave

Fase I
Voorbereiding
Lees hoofdstuk

Fase II
Uitwerking
Lees hoofdstuk

Fase III
Realisatie
Lees hoofdstuk

Bijlagen
Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE

Stappenplan

Collectief model VvE

Stap 1 – Aan de slag

• Team en planning

Stap 2 – L aadbehoefte en
draagvlak

• Collectief of individueel model
• Prognose laadbehoefte VvE

Individueel model

• Collectief of individueel model
• Parkeersituatie & netaansluiting

Stap 3 – S ituatieschets
VvE

• Parkeersituatie en
netaansluiting

Stap 4 – Planvorming

• Type laadinfrastructuur

• Notificatie bestuur

Stap 5 – V
 inden van een
leverancier

• Techniek en brandveiligheid

• Type laadinfrastructuur

Stap 6 – B
 esluitvorming
VvE

• Kosten en financiering

• Techniek en brandveiligheid

• Voorbereiding besluitvorming

• Kosten en financiering

• Realisatie en oplevering

• Realisatie en oplevering

• Beheer en onderhoud

• Beheer en onderhoud

• Monitoring en uitbreiding

• Monitoring

• Hulpmiddelen fase I - II

• Hulpmiddelen fase I - II

• Vastleggen wensen voor
marktbenadering en
besluitvorming

• Vastleggen wensen voor
marktbenadering en
besluitvorming

Stap 7 – R
 ealisatie en
oplevering
Stap 8 – O
 nderhoud,
beheer en
uitbreiding

A)

Werkplanformat

B)

Juridische toolkit
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Fase I
Voorbereiding elektrisch laden

Fase I bestaat uit drie stappen:

Stap 1

Werkplan en personen die de besluitvorming
van de VvE gaan voorbereiden.

Stap 2

Inschatten van de laadbehoefte en het
draagvlak voor een collectieve laadoplossing.

Stap 3

Situatieschets van de parkeergelegenheid.
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Het startpunt voor de realisatie van laadinfrastructuur is meestal
de concrete vraag van een VvE-bewoner naar een laadpunt. Als
deze vraag komt – of u degene bent die deze vraag stelt – is het
goed om te inventariseren wat de keuzes en mogelijkheden zijn. De
voorbereidingsfase helpt u de omvang van het project, het draagvlak
onder de leden en de verschillende oplossingen in beeld te krijgen.

TIP
Leg de informatie die u in de verschillende
fases ophaalt en de keuzes die u maakt,
per stap vast in het werkplanformat (bijlage A).
Het is verstandig om zoveel mogelijk onder
delen uit te werken. Dit maakt het later in het
proces makkelijk om informatie te delen met
de bewoners, net als met de installateurs met
wie u in gesprek gaat.
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Fase I Voorbereiding elektrisch laden

Stap 1
Werkplan en personen
die de besluitvorming
van de VvE gaan
voorbereiden
Individueel en collectief
In Stap 1:
• Maakt u een plan met wie,
wanneer en hoe het plan voor laad
infrastructuur wordt uitgewerkt.
• Maakt u een eerste schatting van
de laadbehoefte in de VvE.
• Maakt u een keuze voor het
individuele of collectieve model.
• Kiest u de verantwoordelijke en
betrokkenen voor de uitwerking van
het plan.

1.1 Werkplan
Om het proces goed te laten verlopen, is het van belang
de leden tijdens de Vergadering van Eigenaars heldere
keuzes voor te leggen. Normaal gesproken vindt de
Vergadering van Eigenaars eens per jaar plaats. Het
besluit over de laadinfrastructuur wordt daarom bij
voorkeur in één Vergadering van Eigenaars genomen.
Een goede voorbereiding is essentieel voor een goed
besluit en kan vertraging voorkomen. Dit bestaat uit:
1) het betrekken van de VvE-leden en
2) het inhoudelijk voorbereiden van de realisatie van
laadinfrastructuur in een werkplan.

VvE-leden betrekken
De ervaring leert dat het betrekken van de VvEleden bij de voorbereidingen van het werkplan voor
laadinfrastructuur de slagingskans sterk vergroot. Bij
gemengde koop/huur van woningen in de VvE, kan
de stemverhouding tussen de VvE leden verschillen,
bijvoorbeeld door een grote verhuurder. Het is
verstandig om deze partij nauw te betrekken bij de
planvorming. Voor meer informatie zie § 2.2.2 van de
Juridische toolkit. Betrokkenheid en draagvlak onder VvEleden creëren kan op verschillende manieren.
Dit wordt uitgewerkt in Stap 2.
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Werkplan opstellen
Het opstellen van een werkplan bestaat uit het inwinnen
van informatie over de mogelijkheden, de kosten en
het draagvlak voor het plaatsen van laadinfrastructuur.
Een goed werkplan biedt inzicht in het budget, het
proces en de belangrijkste keuzes die ten aanzien van de
laadinfrastructuur kunnen worden gemaakt.
Het werkplanformat (bijlage A) biedt houvast
voor het opstellen van een werkplan. Het format
maakt de belangrijkste keuzes ten aanzien van de
laadinfrastructuur in één compact document inzichtelijk.
Dit vereenvoudigt de besluitvorming aanzienlijk. Het
format kan gebruikt worden als onderlegger voor de
besluitvorming in de Vergadering van Eigenaars én voor
het benaderen van leveranciers van laadinfrastructuur
(Stap 5).
Het werkplan bestaat uit de inventarisatie van de
laadbehoefte en het draagvlak, een schets van de
parkeersituatie en een financieel plan. Desgewenst
kunt u een potentiële leverancier van het laadsysteem
betrekken voor technische input.

duurzaamheidscommissie, een VvE-lid dat elektrisch
wil gaan rijden en een eventuele VvE-beheerder.
Mogelijke onderwerpen voor het startoverleg:
• Wie zijn er betrokken bij het project?
• Wat zijn de stappen om tot een goed inhoudelijk
werkplan te komen? (het stappenplan)
• Wat is het doel van het project? Wat is het uiteindelijke
gewenste besluit van de Vergadering van Eigenaars
en wat is ervoor nodig om daar te komen? Delen we
dezelfde aannames en uitgangspunten?
• Is er budget nodig om een werkplan op te kunnen
stellen? Dit hangt onder andere af van de vraag
of er externe expertise nodig is en of er een
brandveiligheidsadvies voor een parkeergarage moet
worden opgevraagd (zie Stap 2.3 veiligheid).
• Wat wordt de planning tot de Vergadering van
Eigenaars? Dit zijn de verschillende fases van het
stappenplan. In de planning wordt ook vermeld
of en wanneer de VvE-leden betrokken worden,
bijvoorbeeld middels een bijeenkomst of enquête.
• Leg de resultaten vast in het werkplanformat (bijlage A).

Startoverleg
Een goed begin is het formeren van een projectteam
en het beleggen van een startoverleg. Een team van
twee tot vijf personen, afhankelijk van de grootte van de
VvE, werkt het prettigst. Denk aan een verantwoordelijk
bestuurslid, een lid van een eventuele technische of
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Fase I Voorbereiding elektrisch laden
Stap 1 Werkplan en personen die de besluitvorming van de VvE gaan voorbereiden

1.2 Eerste inschatting
laadbehoefte

1.3 Collectief of individueel

De eerste keuzes voor de laadinfrastructuur worden
gemaakt op basis van de verwachte laadbehoefte.
Deze kunt u inschatten met behulp van een algemene
prognose. Zie de onderstaande tabel en maak op basis
van het verwachte aantal elektrische rijders in Nederland
een schatting van het aantal elektrische rijders binnen
uw VvE. Dit biedt houvast voor de keuze tussen een
individueel en collectief model. In Stap 2 werkt u de
schatting van de laadbehoefte verder uit.

Een belangrijk besluit is de keuze tussen een collectieve
laadoplossing waar alle bewoners (in de toekomst)
gebruik van kunnen maken óf een situatie waarin
bewoners hun laadpunt zelf realiseren. De VvE zorgt dan
voor heldere kaders waarbinnen bewoners aan de slag
mogen. De gekozen oplossing moet aansluiten bij de
parkeersituatie in de VvE (Stap 3.2). In de onderstaande
tabel staan de belangrijkste voor- en nadelen van de
individuele en collectieve oplossingen op een rijtje.

Individuele oplossing

Prognose aandeel EV
Aantal parkeerplekken
in uw VvE
Prognose aantal EV’s
in uw VvE
Prognose NL x Aantal
parkeerplekken

2021

2025

2030

3%

10%

22%

…

…

…

…

…

…
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Bij de individuele optie is het belangrijkste
aandachtspunt de verdeling van de kosten voor de
uitbreiding van de netaansluiting. Dit is duur; vaak
draait de derde of vierde elektrisch rijder hiervoor op,
omdat bij plaatsing van dat laadpunt de netaansluiting
moet worden aangepast. De individuele oplossing is
vooral een optie als bewoners binnen de VvE over een
privé-parkeerplaats beschikken en bewoners kunnen hier
aanspraak op maken met behulp van de notificatieplicht
(zie kader). Als er duidelijke afspraken worden gemaakt,
kan ook toestemming worden verleend voor de plaatsing
van een laadpunt met exclusief gebruiksrecht op een
gemeenschappelijk gedeelte. Een wijziging in de akte van
splitsing is vaak niet nodig. In § 2.2 – 2.3 van de Juridische
toolkit (bijlage B) meer informatie over de aanleg van
privélaadpunten op een privé- of gemeenschappelijk

gedeelte. Daarnaast vindt u in § 5.2 van de toolkit een
modelovereenkomst die hierbij kan helpen.

Collectieve oplossing
Bij de collectieve optie worden gezamenlijke keuzes
gemaakt over de basisvoorzieningen (zoals uitbreiding
aansluiting, onderverdeelkast en/of slim laden module)
en wordt meestal een vaste leverancier geselecteerd voor
de realisatie van laadinfrastructuur. Het grote voordeel
is efficiëntie: door een aantal keuzes samen te maken, is
slimme aansturing van de laadpalen mogelijk. Hiermee
kunnen er meer laadpalen op het bestaande vermogen
worden aangesloten. Een ander groot voordeel is
veiligheid: bij een gezamenlijke oplossing worden de
werkzaamheden uitgevoerd door één partij en bent u
als VvE beter in staat de veiligheid van het geheel te
beheren. Een aandachtspunt is dat er vanuit de VvE
voldoende tijd en budget moet worden vrijgemaakt om
de besluitvorming en partnerselectie voor te bereiden.
In § 2.2 – 2.3 van de Juridische toolkit (bijlage B) meer
informatie over de aanleg van collectieve laadpunten op
een privé- of gemeenschappelijk gedeelte.
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Fase I Voorbereiding elektrisch laden
Stap 1 Werkplan en personen die de besluitvorming van de VvE gaan voorbereiden
Individuele oplossing

Collectief – basisvoorziening
Laadpunt

Meterkast

Laadpunt

Meterkast

Afschakeling

Bekabeling

Omschrijving

Geschikt voor
situatie

Laadpunt

Meterkast

Afschakeling

Bekabeling

Laadpunt

Collectief – compleet

Onderverdeelkast

Laadpunt

Bekabeling

Laadpunt

VvE voorziet in basisvoorziening (aansluitmogelijkheid)
Bewoner regelt laadpunt

• Kleine parkeergarages/-terreinen

• Parkeergarages/-terreinen met
individuele parkeerplaatsen
• Veel elektrisch vermogen beschikbaar
(ook voor toekomstige laadbehoefte)

Onderverdeelkast

Laadpunt

VvE bepaalt de kaders, bewoners regelen zelf de
laadpunten en bekabeling naar de aansluiting

• Voldoende elektrisch vermogen beschikbaar (ook
voor toekomstige laadbehoefte)

Afschakeling

Laadpunt

Laadpunt

VvE voorziet in basisvoorziening (aansluitmogelijkheid)
& aanbieder laadinfrastructuur
• Parkeergarages/-terreinen met
individuele parkeerplaatsen
• Parkeergarages/-terreinen met
gemeenschappelijke parkeerplaatsen
• Beperkt elektrisch vermogen beschikbaar
• Alle e-rijders kunnen laden

Voordelen

• Keuzevrijheid type laadpunt
• Minder werk voorbereiding VvE

• Keuzevrijheid type laadpunt
• Alle e-rijders kunnen laden
• Gelijke kostenverdeling e-rijders

• Gelijke kostenverdeling
• Lagere kosten, door optimalisatie verbruik
• Meest toekomstbestendig
• Grip op veiligheidseisen installatie
• Minder werk beheer VvE

• (Zeer) ongelijke kostenverdeling bewoners bij uitbreiding
• Beperkte optimalisatie verbruik
Nadelen

• Beperkt toekomstbestendig, mogelijk onvoldoende
capaciteit voor alle bewoners
• Minder controle veiligheid
• Meer werk voor bewoner & beheer VvE
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TIP
De keuze voor een complete
collectieve oplossing met vaste
leverancier is sterk aan te raden.
Dit voorkomt problemen omdat
de voorzieningen optimaal
worden benut. Zoveel mogelijk
bewoners laden tegen de laagste
kosten.

• Beperkte optimalisatie verbruik
• Beperkt toekomstbestendig
• Kans op rommelige situatie
• Gedeeltelijk grip op kwaliteit installatie

• Geen individuele keuzevrijheid aanbieder laadpunt
• Meer werk voorbereiding VvE

• Meer werk voor bewoner & beheer VvE
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Fase I Voorbereiding elektrisch laden
Stap 1 Werkplan en personen die de besluitvorming van de VvE gaan voorbereiden

Notificatieplicht
Modelreglement 2017
Om te garanderen dat iedere bewoner binnen
een VvE een laadpunt kan plaatsen, is in het
modelreglement 2017 een notificatieplicht
opgenomen. In het modelreglement 2017 is
vastgelegd dat iedere bewoner een laadpunt mag
plaatsen als dit aan de regels voldoet, waaronder
over brandveiligheid. De bewoner hoeft de VvE
slechts te informeren over het voornemen om een
laadpunt te plaatsen. De VvE krijgt wel eerst de
gelegenheid om collectief met laadinfrastructuur
aan de slag te gaan.
Notificatie gebeurt door het indienen van een
werkplan, waarin duidelijk is aangegeven hoe
en waar het laadpunt zal worden geplaatst. Aan
de installatie zijn voorwaarden gesteld. Zo dient
het laadpunt te worden aangebracht door een
erkende installateur, binnen de begrenzing van

Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE

In Stap 1 heeft u:
het privégedeelte. Voor een overzicht van de
eisen aan een individueel laadpunt, zie § 2.3 in
de Juridische toolkit (bijlage B).
Wetswijziging overige modelreglementen
De overheid werkt aan een wetswijziging
waarbij de notificatieplicht ook geldt voor
VvE’s waarvan de splitsingsakte op basis van
de andere modelreglementen is vastgesteld.
Het wetsvoorstel is wat breder opgezet dan de
notificatieplicht in Modelreglement 2017 en
geldt bijvoorbeeld ook voor gemeenschappelijke
parkeergelegenheid. Ook hierbij zullen
voorwaarden gelden voor de installatie en het
laadpunt. Meer informatie vindt u in de Juridische
toolkit (bijlage B) bij § 2.3.

• De verantwoordelijke en betrokkenen
voor de uitwerking van het plan gekozen.
• Een keuze gemaakt voor het individuele of
collectieve model.
• Een eerste schatting gemaakt van de
laadbehoefte binnen de VvE.
	Leg de resultaten van Stap 1 vast in het
werkplanformat (bijlage A).
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Fase I Voorbereiding elektrisch laden

Stap 2
Laadbehoefte en
draagvlak
In Stap 2:
• Betrekt u de VvE-leden bij het
werkplan.
• Bepaalt u de huidige en toekomstige
laadbehoefte binnen de VvE.
• Creëert u draagvlak.

In de Vergadering van Eigenaars besluiten de leden
over de realisatie van de laadinfrastructuur. Daarom is
het belangrijk hen goed te informeren en het draagvlak
voor de verschillende laadmogelijkheden te toetsen.
Nog beter is het de leden doelgericht bij de plannen
te betrekken en zo te werken aan een gezamenlijk
toekomstbeeld en een sterk draagvlak voor de
gekozen oplossing.

2.1 Vaststellen laadbehoefte
In Stap 1 heeft u een eerste schatting gemaakt van het
aantal elektrische auto’s in uw VvE. Deze schatting,
gebaseerd op een gemiddelde van Nederland, kunt u
met behulp van de tabel bij Stap 2 in het werkplanformat
(bijlage A) aanscherpen. Het gaat niet alleen om de laadbehoefte op het moment van realisatie. De laadbehoefte
zal de komende jaren groeien en het is belangrijk om de
te realiseren laadvoorziening daarop in te richten.

op elektrisch vervoer. Aangezien de Vergadering van
Eigenaars in de meeste gevallen één keer per jaar
plaatsvindt, is het wenselijk om het besluit voor plaatsing
van gezamenlijke laadinfrastructuur in één vergadering
te nemen. Het betrekken van de VvE-leden bij de
plannen draagt hieraan bij.
Het inventariseren van de laadbehoefte onder de
leden biedt een kans om hen te informeren over de
mogelijkheden en te inventariseren welke wensen en
zorgen zij hebben. Onderwerpen die aan bod kunnen
komen zijn bijvoorbeeld de kosten en de brandveiligheid
in een parkeergarage. Zie Stap 2.3 en Stap 4.3.
Manieren om VvE-leden te betrekken en informeren:
• Informatie delen, zoals deze brochure.
• Extra ledenvergadering.1
• (Online) informatiebijeenkomst.
• In gesprek gaan en buren benaderen.
• Enquête afnemen onder de VvE-leden.

2.2 Creëren van draagvlak
Niet alle VvE-leden zullen op korte termijn elektrisch
gaan rijden, maar zij kunnen wel allemaal stemmen
over het voorstel tijdens de Vergadering van Eigenaars.
Daarom is het belangrijk om toe te werken naar een
oplossing die recht doet aan de hele VvE en iedereen
gelijke kansen biedt om te zijner tijd over te stappen
1 Zie § 5.2.1 in de juridische toolkit voor model oproeping vergadering.
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Fase I Voorbereiding elektrisch laden
Stap 2 Laadbehoefte en draagvlak

2.3 Veiligheid parkeergarage
Een punt dat vragen oproept als de VvE beschikt over
een parkeergarage, is het effect van laadinfrastructuur
op de brandveiligheid. Uit recent onafhankelijk
onderzoek blijkt dat de kans op brand en de effecten
en risico’s van een brand bij het parkeren en laden
van elektrische auto’s in parkeergarages niet hoger
zijn dan bij brandstofauto’s. Toch kunnen zorgen
over brandveiligheid soms leiden tot weerstand van
bewoners tegen de plaatsing van laadinfrastructuur.
Brandveiligheid van de parkeergarage is echter een
breed onderwerp dat ook los van de laadinfrastructuur
genoeg aandacht moet krijgen.
Als VvE-leden zorgen hebben over de brandveiligheid,
is het verstandig dit in een apart traject onder de loep
te nemen. Hoe staat het met de maatregelen om de
parkeergarage brandveilig te maken of te houden?
In de eventuele maatregelen voor de algemene
brandveiligheid van de parkeergarage, kunnen
aandachtspunten voor de laadinfrastructuur worden
meegenomen. Onderzoeksbureau CE Delft heeft
uitgebreid onderzoek gedaan naar de risico’s en
risico-verminderende maatregelen. De conclusie
is dat elektrische auto’s niet brandgevaarlijker zijn
dan brandstofauto’s. Wel zijn er andersoortige
brandscenario’s en moet er bij calamiteiten bij
elektrische auto’s anders gehandeld worden dan bij
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conventionele auto’s. Daarom kan het nodig zijn om
bij de installatie van laadinfrastructuur een aantal extra
maatregelen te nemen. Zie Stap 4.3.
Indien er vragen leven over brandveiligheid van de
parkeergarage en deze niet recentelijk in beeld is
gebracht, wordt het aangeraden om de parkeergarage te
laten beoordelen op brandveiligheid. Op basis daarvan
kan worden bepaald of de parkeergarage voldoet aan de
geldende wet- en regelgeving.

In Stap 2 heeft u:
• De VvE-leden bij het werkplan betrokken.
• De huidige en toekomstige laadbehoefte
binnen de VvE bepaald.
• Eventuele vragen en twijfels
geïnventariseerd.
• Draagvlak gecreëerd.
	Leg de resultaten van Stap 2 vast in het
werkplanformat (bijlage A).
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Stap 3
Situatieschets
parkeergelegenheid
In Stap 3:
• Raadpleegt u het modelreglement en
de splitsingsakte van uw VvE over de
besluitvorming.
• Brengt u de parkeersituatie in beeld.
• Legt u het totale en beschikbare
vermogen op de aansluiting vast.
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De mogelijkheden om laadpunten te plaatsen en te delen
verschillen per VvE. De parkeersituatie en de beschikbare
netaansluiting bepalen de mogelijke laadoplossingen.
Dit brengt u in Stap 3 samen met het model voor
laadinfrastructuur op hoofdlijnen in beeld.

3.1 Modelreglement en
splitsingsakte
Stel vast op basis van welk modelreglement de
splitsingsakte van uw VvE is opgesteld. Dit hangt vaak
samen met het jaar van de oprichting van de VvE. Het
modelreglement bepaalt de manier waarop de plaatsing
van een individueel laadpunt verloopt. Binnen het
modelreglement 2017 is dit bijvoorbeeld anders dan
in andere reglementen (zie de kadertekst in Stap 1.2).
Ook wanneer u voor een collectieve laadoplossing kiest,
heeft u het modelreglement nodig om de besluitvorming
voor te bereiden. Zo verschillen per reglement de
opkomstpercentages en de stemmen die nodig zijn
voor goedkeuring van het plan voor laadinfrastructuur.
Ook kan het zijn dat bij een VvE met gemengde koop/
huur de stemverhouding tussen de VvE-leden verschilt,
bijvoorbeeld voor geen grote verhuurder. Een overzicht
van de relevante opkomstpercentages voor uw VvE,
vindt u in de Juridische toolkit in bijlage B.

Besluitvorming en draagvlak
Als u laadpunten wilt realiseren in de parkeer
voorziening van uw VvE, komt daar meestal
besluitvorming door de Vergadering van
Eigenaars bij kijken. Dit geldt als u gezamenlijk
laadpalen wilt plaatsen, maar ook als bewoners
individueel aan de slag gaan is het handig en vaak
noodzakelijk om de ‘spelregels’ gezamenlijk vast
te leggen. Hiermee is het voor iedereen duidelijk
hoe laadpunten kunnen worden geplaatst en hoe
de kosten worden verdeeld.
Besluitvorming
In het algemeen wordt de Vergadering van
Eigenaars één keer per jaar gehouden. Idealiter
legt u een volledig werkplan voor aan de
Vergadering van Eigenaars, maar als de tijd dringt
kunt u ook een minder uitgewerkt voorstel met
een mandaatvraag en een toereikend budget
aan het bestuur voorleggen. Hoe de opkomst en
stemverhoudingen moeten zijn om goedkeuring
voor het voorstel voor laadpunten te krijgen,
hangt af van de afspraken die hierover zijn
opgenomen in de splitsingsakte van uw VvE.
Deze splitsingsakte is vaak gebaseerd op het
modelreglement dat bij de oprichting van de VvE
actueel was. Voor Nederlandse VvE’s geldt dat
deze zijn opgericht onder het modelreglement
van 1973, 1983, 1992, 2006 of 2017.

De juridische toolkit in bijlage B helpt u bepalen
hoe de besluitvorming er op basis van uw
splitsingsreglement uitziet. Het besluit dat de VvE
neemt, kan op verschillende manieren vastgelegd
worden:
• Besluit in de notulen voor uitvoering van
een werkplan voor gezamenlijke aanpak
en het eventueel beschikbaar stellen van
budget.
• Gebruiksovereenkomst met een bewoner
wanneer deze zelf een laadpunt aanlegt.
• Toevoeging aan het huishoudelijk
reglement van de VvE waaraan een
laadpunt moet voldoen.
Notificatieplicht
In het modelreglement 2017 is al vastgelegd dat
een individuele bewoner – mits hij aan de regels
voldoet – de VvE alleen maar hoeft te informeren
als hij een laadpunt wil plaatsen. Zie het kader
Notificatieplicht in Stap 1.2.

13
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Stap 3 Situatieschets parkeergelegenheid
3.2 Parkeersituatie
De parkeersituatie bij VvE’s verschilt. Sommige
bewoners parkeren op een parkeerterrein,
anderen in een parkeergarage. Soms zijn er vaste
plekken, soms gemeenschappelijke plekken.
Dit heeft invloed op de mogelijkheden voor de
realisatie van de laadinfrastructuur, zoals te zien
is in de onderstaande tabel.

Publiek parkeren
Vaste plek
collectieve netaansluiting
Vaste plek
individuele netaansluiting
Gemeenschappelijke plek
collectieve netaansluiting

Aanvraag bij
gemeente

Parkeergarage VvE

Parkeerterrein VvE

• Collectieve of individuele
basisinfrastructuur
• Eigen laadpunt

• Collectieve of individuele
basisinfrastructuur
• Eigen laadpunt

• Individuele of collectieve
basisinfrastructuur
• Eigen laadpunt

• Collectieve of individuele
basisinfrastructuur
• Eigen laadpunt

• Collectieve of individuele
basisinfrastructuur
• Eigen of gedeeld laadpunt

• Collectieve of individuele
basisinfrastructuur
• Eigen of gedeeld laadpunt

Tabel: Parkeersituaties VvE’s en toegang tot laadinfrastructuur

Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE
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Fase I Voorbereiding elektrisch laden
Stap 3 Situatieschets parkeergelegenheid

Hoe worden laadpunten aangesloten?
Grofweg zijn er, gelet op de bekabeling tussen de
aansluiting en de laadpunten, drie manieren om op
een parkeerterrein of in een parkeergarage laadpunten
aan te leggen.

Laadpunt

Meterkast

Laadpunt

Meterkast

Afschakeling

Toekomstig
laadpunt

Afschakeling
Meterkast

Bekabeling

Bekabeling

Laadpunt

Afschakeling

Onderverdeelkast

Bekabeling
Laadpunt

Laadpunt

Laadpunt

Laadpunt
Laadpunt

Stervariant
Hierbij worden de laadpunten direct op de
meterkast aangesloten:
Vermogen
Meestal is het niet nodig om met hele hoge
vermogens te laden. Dit is zelfs vaak af te raden,
omdat daarmee een groter beslag wordt gelegd op
de beschikbare capaciteit van de netaansluiting. Voor
een thuislaadlocatie wordt over het algemeen gekozen
voor een laadpunt met een vermogen van 11 kW en
een minimaal vermogen van 2,9 kW per laadpunt op
de aansluiting. Daarmee laadt de EV met een snelheid
van minimaal 15 kilometer en maximaal 55 kilometer
actieradius per uur. Door te kiezen voor slimme
laadoplossingen, kan ook met een beperkte capaciteit
op de aansluiting vaak op hoger vermogen worden
geladen. Zie Stap 4.2.

+ Geen aanvullende basisinfrastructuur nodig om
stroom te verdelen.
+ Makkelijk te realiseren door individuele
bewoners zolang er fysieke ruimte voor kabel en
aansluiting is.
− Lange kabellengte en dus hoge kosten bij verder
weg gelegen parkeerplaatsen.
− Als de meterkast ‘vol’ is, moet de installatie en
bijbehorende kast/ruime worden uitgebreid,
wat hoge kosten met zich meebrengt.
− Aanleg van kabelgoten of leidingen nodig als deze
niet aanwezig of te klein zijn.
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Laadpunt

Onderverdeelkast(en)
Eén of meerdere onderverdeelkasten, elk met één kabel
aangesloten op de meterkast. Op elke onderverdeelkast
zijn de kabels van meerdere laadpalen aangesloten:

Vlakbandsysteem
Met dit systeem kan in garages de bekabeling veilig en
zonder constructieve aanpassingen langs de wanden
worden aangelegd, met ‘aftakkingen’ naar de laadpalen:

+ De ruimte in de meterkast wordt zuinig benut.
+ De kabellengte naar de laadpalen is korter, wat
kosten bespaart.
+ Toekomstbestendig aan te leggen, door rekening
te houden met de omvang van het maximaal
voorziene aantal laadpalen.
− Extra ruimte nodig voor de onderverdeelkast, wat
in kleine garages lastig kan zijn.
− Extra (gezamenlijke) investering nodig in de
onderverdeelkast en kabel naar de meterkast.
− Aanleg van kabelgoten of leidingen nodig als deze
niet aanwezig of te klein zijn.

+
+
+
+

Eenmalige kosten voor aanleg laadinfrastructuur
Is schaalbaar, dus eenvoudig uit te breiden
Prijs van het laadpunt is voor iedere bewoner gelijk
Tot wel 20-30 voertuigen kunnen laden op één
63A groep
− Hoge initiële investering, voor aanleggen
vlakbandsysteem
− Geen of beperkte mogelijkheden om op termijn te
wisselen van leverancier
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Stap 3 Situatieschets parkeergelegenheid

3.3 Netaansluiting en
beschikbaar vermogen
Zijn er meerdere collectieve meterkasten op de
parkeervoorziening? Bepaal dan op welke meterkast(en)
de laadpunten het beste geïnstalleerd kunnen worden.
Dit is afhankelijk van het beschikbaar vermogen
in de meterkast én de locatie ten opzichte van de
parkeerplekken waar de laadpunten moeten komen.
Idealiter is de meterkast centraal gelegen, zodat de
afstand naar alle parkeerplekken ongeveer even groot
is. Bij een grote parkeergarage kan er, in overleg met
de installateur of aanbieder van de laadinfrastructuur,
voor worden gekozen om op één of meerdere centrale
plekken een extra verdeelkast te plaatsen. Dit bespaart
kosten in de bekabeling.

Inventarisatie totaal en beschikbaar vermogen
Het type aansluiting bepaalt de mogelijkheden in de
meterkast. Tips om het type aansluiting en het totaal en
beschikbaar vermogen te inventariseren:
• De aansluitwaarden van de meterkast kunt u opvragen
bij de netbeheerder of zijn terug te vinden in het
actuele energiecontract.
• Bijna altijd wordt de betreffende aansluiting ook
gebruikt voor andere installaties. Voor de
laadinfrastructuur is het van belang om te weten
hoeveel vermogen er vrij is in de meterkast.
Als het beschikbaar vermogen op de aansluiting niet
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bekend is, kunt u dit vaststellen door de slimme
meter uit te lezen:
− Download de historische vermogensbelasting
op de aansluiting als u de slimme meter kunt
uitlezen, of:
− Laat de (slimme) meter uitlezen door een
installateur. Hier zijn meestal kosten aan
verbonden. Aan de hand van het vrij vermogen
kan worden bepaald of de meterkast geschikt is
voor het aansluiten van laadvoorzieningen of dat
deze verzwaard moet worden.
• Houd bij het bepalen van het totaal beschikbaar
vermogen rekening met seizoensafhankelijke
installaties die op dezelfde netaansluiting zijn
aangesloten, zoals koelingen en verwarmingen.
Denk ook aan piekbelasting door fluctuerende
installaties zoals een lift of verlichting.
• Vraag de installateur om voor te rekenen hoeveel
laadpunten er aangesloten kunnen worden. Het
is aan te raden om per laadpunt een minimaal
vermogen van 2,9 kW (12,5A op 1 fase) aan te
houden. Dit garandeert dat iedere auto kan laden
– sommige auto’s hebben een minimum vermogen
nodig om te kunnen laden – en dat iedere auto na
een aantal uren voldoende is bijgeladen om weer
op pad te kunnen.

Hoe willen mensen laden?
Elektrische auto’s krijgen steeds grotere batterijen,
die volgeladen een actieradius tot wel 400 of 500
kilometer opleveren. De gemiddelde personenauto
in Nederland rijdt echter gemiddeld 30-40 kilometer
per dag. Laden is dus lang niet elke dag nodig; de
meeste elektrische auto’s staan nog maar een keer
per week aan de stekker. Dit gebeurt vooral op het
werk en thuis.
Als VvE wilt u zorgen voor voldoende laadplekken,
zodat bewoners zekerheid hebben dat ze altijd
comfortabel en betrouwbaar kunnen laden. Bij
eigen parkeerplekken heeft elke e-rijder een eigen
laadpunt nodig. Bij gedeelde parkeerplekken
hoeft de verhouding tussen het aantal elektrische
auto’s en de laadpunten echter niet een-op-een
te zijn. Vaak kunnen drie of vier bewoners met één

laadpunt toe. Interessant, omdat daarmee ook de
kosten lager uitvallen.
Gezamenlijk gebruik vraagt wel om goede
informatievoorziening en gebruiksafspraken,
zodat het aantal elektrische auto’s per laadpunt
wordt geoptimaliseerd. U kunt bijvoorbeeld in
het huishoudelijk reglement van de VvE opnemen
wat de afspraken zijn voor sociaal gebruik van de
laadpunten en wanneer er laadpunten bijgeplaatst
worden. Ook zijn er verschillende apps die gebruikt
kunnen worden, om het gebruik van de laadpunten
te optimaliseren. Een intern WhatsApp groepje
tussen de gebruikers werkt mogelijk ook. Hiernaast
is het verstandig om een gebruikersovereenkomst
op te stellen tussen de VvE en de elektrische rijders.
Een voorbeeld van deze overeenkomst vindt u in
§ 5.2 van de juridische toolkit in bijlage B.

In Stap 3 heeft u:
• Het modelreglement en de splitsingsakte
VvE geraadpleegd over de besluitvorming.
• De parkeersituatie in beeld gebracht.
• Het totale en beschikbare vermogen op
de aansluiting vastgesteld.
	Leg de resultaten van Stap 3 vast in het
werkplanformat (bijlage A).
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Fase II
Uitwerking en besluitvorming

Fase II bestaat uit drie stappen:

Stap 4

Planvorming realisatie laadinfrastructuur

Stap 5

Het vinden van een geschikte leverancier

Stap 6

Besluitvorming in de vergadering van
eigenaars
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Heeft u de situatie van de VvE in beeld gebracht? Dan is de volgende
stap het concreet maken van een gedetailleerd werkplan, ter
goedkeuring door de Vergadering van Eigenaars. In het werkplan staan
de keuzes die in de vorige stappen zijn gemaakt. In Stap 4 werkt u
deze keuzes in het werkplanformat realisatie laadinfrastructuur verder
uit (bijlage A). In Stap 5 wordt een leverancier voor laadinfrastructuur
gezocht en in Stap 6 wordt het werkplan voorgelegd aan de
Vergadering van Eigenaars.
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Stap 4
Planvorming realisatie
laadinfrastructuur
Het werkplan geeft inzicht in de acties
en besluiten die nodig zijn om tot een
passende laadinfrastructuur te komen.
Bij de installatie van de laadpunten
zijn er altijd technische uitdagingen
die voortkomen uit de parkeersituatie,
de constructie van het gebouw en de
bestaande technische installatie. In
Stap 4 pakt u deze bij de kop.
In Stap 4:
• Brengt u de beoogde locatie(s) voor
laadinfrastructuur in beeld.
• Kiest u al dan niet voor slim laden en
het type slim laden of load balancing.
• Kiest u maatregelen om de
brandveiligheid te waarborgen.
• Kiest u een financieringsmodel.
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4.1 Laadlocaties en bekabeling
Een tekening waarop de laadpalen en bekabeling zijn
ingetekend is handig. Dit helpt de aanbieder bij het
opstellen van een goede offerte en geeft een inzichtelijk
beeld tijdens de Vergadering van Eigenaars. Het draagt
bij aan een toekomstbestendige plaatsing.
Het is verstandig om niet alleen aan te geven waar een
laadvoorziening moet komen, maar ook goed in kaart
te brengen waar voorbereiding voor een toekomstige
voorziening nodig is. Bekabeling naar laadpunten
is kostbaar. Houd de afstand naar de meterkast of
verdeelkast daarom zo kort mogelijk.

4.2 Laadinfrastructuur en
slim laden
Het type laadinfrastructuur vloeit voort uit de tot nu
toe gemaakte inventarisatie en genomen besluiten.
De mogelijkheid om slim laden toe te passen is
afhankelijk van de netaansluiting. De vrije capaciteit
van de netaansluiting, de flexibele afname van energie
en de eventuele aanwezigheid van zonnepanelen
bepalen in welke mate het laden van elektrische auto’s
geoptimaliseerd kan worden. Welke vorm van slim laden
het meest geschikt is, kunt u het beste samen met de
aanbieder van de laadinfrastructuur bepalen.

Breng de beoogde laadlocaties in de volgende stappen in
beeld:
1. Vraag een tekening op van de parkeervoorziening en
parkeervakken bij het bestuur of beheerder;
2. Teken de laadlocaties waar een aanvraag voor is in
op de kaart (en optioneel duidelijk herkenbaar de
bestaande laadpunten);
3. Markeer de locatie van de netaansluiting/meterkast
(en optioneel een beoogde locatie voor een
onderverdeelkast).
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Stap 4 Planvorming realisatie laadinfrastructuur

Voordelen van slim laden en load balancing
Als er meerdere laadpunten worden gerealiseerd, kan slim
laden het gebruik van de aansluiting optimaliseren en
veel kosten besparen. Zeker bij een beperkt beschikbaar
vermogen en als het aantal laadpunten in de toekomst
toeneemt, zorgt slim laden voor meer laadcomfort tegen
lagere kosten.
Slim laden is een verzamelnaam voor intelligente
vermogensverdeling. Dit kan zowel tussen de laadpunten als
tussen de verschillende energiegebruikers op de aansluiting.
Een slim laadsysteem zorgt ervoor dat er met een minimaal
beschikbaar vermogen per laadpunt optimaal kan worden
geladen.

voertuigen die laden en andere installaties die op de meterkast
zijn aangesloten. Denk bijvoorbeeld aan een lift. Dit is vooral
aantrekkelijk bij een wisselend beschikbaar vermogen op de
aansluiting. Met dynamic load balancing kunnen soms drie
keer zoveel elektrische auto’s worden opgeladen. Vanwege
het beperkte vermogen op een aansluiting is slim laden zeker
in gebouwen sterk aan te raden. Voor load balancing is in de
centrale aansluiting een ‘load balancer’ met energiemeter
nodig.

Max. capacity

Load balancing
Een andere vorm van slim laden is laden met behulp van load
balancing. Dit betekent dat het laadsysteem wordt ingesteld
op een vast vermogen en dat dit vermogen altijd beschikbaar
is voor de laadpunten. Leveranciers onderscheiden zich in de
mate waarin zij verdeling van vermogen tussen de laadpunten
toepassen, op basis van de laadbehoefte van de elektrische
voertuigen. Doordat er bij load balancing een vast vermogen
is gereserveerd, wordt het volledige actueel beschikbaar
vermogen echter niet benut.
Met dynamic load balancing wordt er continu een balans
gevonden tussen de laadsnelheid van het voertuig, andere
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Lokale energieopwekking
Het laden van auto’s in een parkeervoorziening kan goed
gecombineerd worden met duurzame energieopwekking,
bijvoorbeeld door zonnepanelen. Dit biedt niet alleen
voordelen omdat dan gebruik wordt gemaakt van goedkope
zonnestroom. De opwek zorgt ook voor extra beschikbaar
vermogen binnen de netaansluiting, zodat meer voertuigen
sneller kunnen laden. Wilt u het systeem verder optimaliseren?
Dan biedt lokale opslag met vaste accu’s kansen.

Max. capacity

Load balancing

Dynamic load balancing

Max.
capacity

Load balancing &
zonnepanelen

Energiegebruik gebouw
Capaciteit laadpunten
Maximale capaciteit
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4.3 Veilig laden
De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de
veiligheidsrisico’s van elektrische auto’s in parkeergarages. Uit de studies komt naar voren dat de aanwezigheid of het laden van elektrische auto’s in een
parkeergarage de kans op brand niet vergroot. Daarbij
is van belang dat laadpunten zijn aangebracht door
erkende installateurs en voldoen aan alle normering
(zoals NEN 1010 en NEN 3140). De auto en de laadpunten onderbreken het laden automatisch als er
bijvoorbeeld oververhitting van de kabel of batterij
dreigt op te treden. Kijk hier voor een overzicht met de
laatste inzichten over de veiligheid van elektrisch rijden
en laden.
Personenauto’s zijn de afgelopen decennia veranderd.
Bijvoorbeeld wat betreft materialen, afmetingen en
aandrijving. Het is daarom zinvol de branddetectie- en
brandbestrijdingsmaatregelen in garages periodiek te
controleren en aan te passen aan de eisen van de tijd.
De komst van elektrische auto’s en de behoefte aan
laadvoorzieningen in de garage kan een aanleiding zijn.
Wel is het aan te raden om de brandveiligheid integraal
(dus: parkeergarage incl. aanwezigheid van laadpunten)
te beoordelen, en daarover in gesprek te gaan met de
veiligheidsregio. Daarbij is het ook van belang om bij een
brandveiligheidscontrole na te gaan of de maatregelen
voldoen aan de eisen van de opstalverzekering van de
VvE. Vaak staan de geadviseerde maatregelen en de
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daarmee gepaard gaande kosten grotendeels los van het
realiseren van laadpunten.
Brandweer Nederland adviseert een aantal algemene
maatregelen die de brandveiligheidsrisico’s bij de
plaatsing van laadinfrastructuur beperken. Dit zijn
algemene maatregelen die afhankelijk van de situatie
moeten worden toegepast, waaronder:
• Geef bij de hoofdingang of op een andere
strategische plaats – zoals bij het brandmeldpaneel
– aan waar zich laadpunten bevinden.
• Zorg voor een heldere communicatie over veilig
gebruik. Voorkom bijvoorbeeld dat elektrische
voertuigen laden via een gewoon stopcontact.
• Zorg voor centrale afschakeling van de
laadvoorzieningen. Plaats bij de hoofdentree of op
een andere strategische plek een hoofdschakelaar
waarmee bij calamiteiten alle laadvoorzieningen in
één keer kunnen worden uitgeschakeld.
• Zorg voor deskundige aanleg, beheer en onderhoud.
Alle technische aspecten dienen aan wet- en regelgeving te voldoen. Kies bij het plaatsen van de
laadvoorzieningen voor een erkende installateur.
Ook het onderhoud van de laadpunten en infrastructuur is belangrijk, om defecten vroegtijdig te
signaleren. Zorg voor aanrijdbeveiliging van de
laadvoorzieningen en voorkom gebruik van defecte
laadkabels en laadvoorzieningen.
• Installeer uitsluitend Mode 3-laadpunten. Kies voor
Mode 3 laadpunten. Via deze punten wordt gecontro-

leerd geladen. De auto en het laadpunt communiceren
met elkaar. Dit verkleint de kans op storingen.
Brandweer Nederland geeft op de website informatie en algemeen advies voor brandveiligheid
in parkeergarages. De lokale veiligheidsregio en
verschillende adviesbureaus kunnen u ondersteunen
bij het in kaart brengen van de brandveiligheid van de
bestaande parkeervoorziening.

Centrale uitschakeling

Brandveiligheid

Deskundigheid
Regelgeving

Mode 3

Communicatie
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4.4 Kosten
De kosten van laadinfrastructuur bestaan uit: de
aanschaf van de laadpunten, de daarbij behorende
diensten en beheer, meterkast en vermogen,
installatiewerkzaamheden en onderhoud, toekomstige
uitbreidingen en maatregelen voor de brandveiligheid.
Deze kosten kunnen worden opgesplitst in kosten voor
basisinfrastructuur en gebruikerskosten. In deze paragraaf
worden verschillende aanschafmogelijkheden met
voor- en nadelen weergegeven. Ook wordt besproken
op welke manier de kosten kunnen worden verdeeld
tussen de VvE en de elektrisch rijders.

Globaal kostenoverzicht
Het globale kostenoverzicht voor het realiseren van
laadinfrastructuur vindt u hieronder. Dit is een indicatie.
De daadwerkelijke kosten hangen onder meer af van
het aantal laadpunten dat in één keer geplaatst wordt.
Er is uitgegaan van gemiddelde kosten en geen rekening
gehouden met verschillen in de parkeersituatie. Een
laadpuntleverancier of gecertificeerde installateur kan
een schouw uitvoeren en de benodigde werkzaamheden
en materialen voor u inzichtelijk maken. Soms wordt de
schouw vrijblijvend aangeboden.
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Kostenpost

Kosten 1
laadpunt*

Kosten 6
laadpunten*

Kosten 12
laadpunten*

Eenmalige kosten
Slim laadpunt

€ 950,-

€ 5.700,-

€ 9.500,-

Schouw

€ 180,-

€ 180,-

€ 180,-

Basisinfrastructuur
(uitbreiding / bekabeling /
bemetering)

€ 1.500,-

€ 6.000,-

€ 9.000,-

Totaal

€ 2.630,-

€ 11.880,-

€ 18.680,-

Beheer, onderhoud & monitoring

€ 5,00 p.m.

€ 30,00 p.m.

€ 60,00 p.m.

Optioneel:
Nieuwe onderverdeelkast 3x80A

-

-

€5.000,-

-

€ 2.000,tot € 5.000,-

Periodiek & optioneel

Verzwaren aansluiting >3x80A
Globaal kostenoverzicht laadinfrastructuur VvE
(Bron: EVConsult 2021)
*Alle bedragen zijn excl. BTW
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Bij de installatie van meerdere laadpunten kan een
onderverdeelkast nodig zijn. Deze kast verzorgt de
stroomverdeling naar de laadpunten. De onderverdeel
kast wordt met slechts één kabel in de (hoofd)meterkast
aangesloten. Dit bespaart ruimte en kabellengte ten
opzichte van een groot aantal losse kabels tussen
de laadpunten en de hoofdmeterkast. Als er in de
meterkast veel capaciteit en fysieke ruimte beschikbaar
is, en de afstand tot de laadpunten beperkt is, is een
onderverdeelkast niet nodig.

Kostenverdeling
De kosten voor de basisinfrastructuur, zoals de uitbreiding
van de netaansluiting en de plaatsing van de onder
verdeelkast, worden meestal gedragen door de VvE.
Dit is waardeverhogend voor het pand. Een deel van
de kosten kan door de VvE worden betaald, omdat er
voorzieningen worden getroffen die alle leden kunnen
gebruiken.
De installatie van de laadpunten en het beheer zijn
gebruikerskosten. Deze worden meestal betaald door
de VvE-leden die een laadpunt willen. Sommige
VvE’s verhalen de investeringskosten voor de
basisinfrastructuur (op een later moment) bij de
gebruikers, door een eenmalige bijdrage te vragen voor
het gebruik van de basisinfrastructuur. Dit bedrag moet
zich logisch verhouden tot het bedrag dat de VvE heeft
geïnvesteerd en het aantal e-rijders dat hier gebruik van
kan maken.
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Kostenpost

Individuele
oplossing

Collectief –
basisvoorziening

Collectief – compleet
Individuele parkeerplaatsen
Eigenaar parkeerplek

Eigenaar
parkeerplek

Eigenaar parkeerplek

Eigenaar
parkeerplek

• VvE, of

• VvE, of

• VvE financiert voor,
eigenaar betaalt
aansluitbijdrage

• VvE financiert voor,
eigenaar betaalt
aansluitbijdrage

• VvE, of
• VvE financiert voor,
gebruiker betaalt eenmalig
gebruikersbijdrage

Laadpunt

(Basis-)
infrastructuur

Gezamenlijk parkeerplaatsen

VvE

Beheer- en onderhoudskosten
De periodieke kosten bestaan uit een bijdrage voor het
beheer en onderhoud van de laadpunten, de verrekening
van de kosten voor het gebruik van de laadpunten
en de monitoring die het systeem biedt. Naast de
verdeling van de aanschafkosten is het verstandig ook
de onderhoudskosten direct als post op te nemen in
het meerjarenonderhoudsplan van de VvE. Zo kunnen
er tijdig financiële middelen voor worden gereserveerd,
wat verrassingen in de toekomst helpt voorkomen. Meer
informatie over kostenverdeling vindt u in § 2.2.3 van de
juridische toolkit (bijlage B).
Hoe de kostenverdeling wordt opgebouwd is afhankelijk
van het type laadinfrastructuur en de financierings
mogelijkheden, die hieronder zijn toegelicht.
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4.5 Financieringsmodel
Er zijn verschillende financieringsmodellen voor VvE’s om
laadinfrastructuur te realiseren:
• Aanschaf van laadvoorzieningen door de VvE, waarbij
de basisinfrastructuur en maandelijkse systeemkosten
door de VvE worden betaald. De investeringskosten
zijn hoog en het is raadzaam om met de leden af
te spreken dat bepaalde kosten gedeeld worden.
Gebruikers regelen en betalen in dit model zelf het
onderhoud. Financiering kan in dit geval:
Model

− Uit eigen middelen, als de VvE voldoende middelen
beschikbaar heeft.
− Met een lening die de VvE tegen gunstige
voorwaarden kan aangaan via de energie
bespaarlening, verstrekt via het Nationaal Warmte
fonds, of uit gemeentelijke financieringsfondsen.
• Financial lease, waarbij de investeringskosten in
termijnen betaald worden aan de laadleverancier.
De maandelijkse kosten zijn hierbij hoger dan bij
aanschaf. Bij deze vorm is het raadzaam om de
periodieke kosten te verdelen onder de gebruikers.
Er zijn financiële partijen en leveranciers die deze

Eenmalige aanschaf

Financial leasing model

Exploitatie model

Samenvatting

Aanschaf door VvE,
installatie en abonnement

Aanschaf, installatie en
abonnement periodieke
afdracht aan leverancier

Leverancier
investeert en
verdient terug

Investeringskosten

€€€

€

€

Periodieke kosten

€

€€€

€

Laadprijs voor EV-rijder

€

€

€€€

Onderhoud aan laadpunt door
leverancier

Optioneel

Beheer en verrekening

Optioneel

Slim energie-management

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Eigendom

VvE/individuele eigenaar

VvE/individuele eigenaar

Leverancier

Contractduur/ flexibiliteit

Vrij

Langlopend/beperkt

Langlopend/
beperkt

financieringsvorm aanbieden. De laadleverancier
zorgt voor het onderhoud.
• Het exploitatiemodel, met lage investeringskosten
en lage maandelijkse kosten voor de VvE. De
laadleverancier blijft eigenaar van het laadsysteem
en verdient op de laadsessies terug. De leverancier
zorgt ook voor het onderhoud van de infrastructuur.
De laadprijs voor gebruikers is hierdoor hoger en de
looptijd van het contract vaak langer.

In Stap 4 heeft u:
•
•
•
•

De beoogde locatie(s) voor laadinfrastructuur in beeld gebracht.
Al dan niet gekozen voor een type slim laden of load balancing.
Maatregelen gekozen om de brandveiligheid te waarborgen.
Een financieringsmodel gekozen.
	Leg de resultaten van Stap 4 vast in het werkplanformat realisatie
laadinfrastructuur (bijlage A).

Met Stap 4 heeft u de belangrijkste beslissingen voor het werkplan
genomen en vastgelegd. Daarmee is de basis gelegd voor de
leveranciersselectie (Stap 5) en de besluitvorming in de vergadering
van eigenaars (stap 6).

Overzicht financieringsmodellen laadinfrastructuur

Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE
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Stap 5
Het vinden van een
geschikte leverancier
Het werkplan vormt samen met een
aanbod van marktpartijen de basis
voor een kansrijke besluitvorming van
de ledenvergadering. Sommige markt
partijen stellen een positief besluit van
de ledenvergadering als voorwaarde om
een offerte uit te brengen. Stap 5 (het
vinden van een geschikte leverancier)
en Stap 6 (besluitvorming door de VvE)
kunnen dan worden omgedraaid. In dit
geval is het verstandig het werkplan
voor te leggen aan de ledenvergadering
inclusief een duidelijk budget ter
goedkeuring. Gebruik de informatie
uit Stap 4.4 (Kosten) en Stap 4.5
(Financieringsmodel) om de hoogte van
het budget te bepalen. Dit biedt een
goede basis.
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Voordat potentiële leveranciers overgaan tot het
bezichtigen van uw locatie, willen zij een zo concreet
mogelijk beeld hebben van de situatie van de VvE. Zorg
daarom dat u de voorgaande stappen goed op een rijtje
heeft gezet. Het is aan te raden om met het werkplan
bij minimaal 3 leveranciers van laadinfrastructuur
een offerte op te vragen, zodat u het aanbod kunt
vergelijken. Niet alle leveranciers richten zich op de
residentiële markt. Potentiële leveranciers vindt u
op de ledenpagina van Elektrisch Vervoer branche
vereniging DOET.
Let bij de beoordeling van een offerte in elk geval op:
• De mate waarin de leverancier aan de door u
gevraagde oplossing, zoals geformuleerd in het
werkplan, voldoet.
• De mate waarin de leverancier met u meedenkt
en efficiëntie of kostenbesparende maatregelen
voorstelt.
• Op welke manier het voorgestelde systeem optimaal
gebruikmaakt van de bestaande aansluiting.
• De verdeling tussen eenmalige en periodieke
kosten in het aanbod.
• De manier waarop er inzicht wordt geboden op de
werking en het verbruik in het systeem.
• De mogelijkheden en kosten voor toekomstige
uitbreidingen.
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Stap 6
Besluitvorming in
de vergadering van
eigenaars
Voor goedkeuring door de Vergadering
van Eigenaars is een duidelijk werkplan
nodig. Als u de voorgaande stappen
zorgvuldig heeft gezet, met behulp
van het werkplanformat in bijlage A
goed heeft gedocumenteerd en
aangevuld met tekeningen en offertes,
is de documentatie compleet voor
besluitvorming. U heeft in deze stappen
ook zorg gedragen voor een eerste
verkenning van het draagvlak voor
de verschillende oplossingen onder
de VvE-leden, dit vereenvoudigd de
besluitvorming.
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In paragraaf § 2.2.2 in de Juridische toolkit (bijlage B)
vindt u de opkomst- en stempercentages die per
modelreglement en type oplossing – individueel of
collectief – nodig zijn.

Stappen besluitvorming
In de Juridische toolkit is een uitwerking van Stap 6
opgenomen, met een beschrijving voor de stappen
in de besluitvorming van de Vergadering van
Eigenaars. In hoofdstuk 3 staan de stappen voor
gemeenschappelijke laadpunten omschreven
en in hoofdstuk 4 voor privé-laadpunten op
gemeenschappelijke gedeelten. Achtereenvolgens
door 1) het oproepen van de Vergadering van
Eigenaars, 2) besluitvorming Vergadering van
Eigenaars en 3) versturen notulen en afwachten
vernietigingstermijn. De besluiten kunt u vastleggen
met behulp van de modelnotulen en -overeenkomsten
in de Juridische toolkit.

Tips voor een geslaagde Vergadering van Eigenaars:

• Het draagvlak voor het besluit hangt zoals
eerder gezegd vaak samen met een heldere
communicatie en uitleg van keuzes. Organiseer
tijdens de voorbereiding verschillende
contactmomenten (infobijeenkomst, berichtjes
met update, vragenuurtjes, etc.) om de
belangrijkste vragen en opmerkingen al voor de
Vergadering van Eigenaars in beeld te hebben en
te beantwoorden.
• Leg met behulp van het werkplan een helder
besluit en budget voor aan de ALV.
• Schakel een installateur, technisch expert of
VvE-adviseur in als u tijdens de voorbereiding
behoefte heeft aan extra ondersteuning.
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Fase III
Realisatie en gebruik

Fase III bestaat uit twee stappen:

Stap 7
Stap 8

Realisatie en oplevering

Monitoring, beheer en uitbreiding

Stap 7
Realisatie en
oplevering

Stap 8
Monitoring, beheer
en uitbreiding

Realisatie

Beheer & onderhoud

Zie toe op uitvoering zoals besproken in
de offerte. Vraag hiervoor desgewenst uw
huisinstallateur om technische ondersteuning.
Vraag altijd naar de opleverdocumentatie
van het laadsysteem bij de overdracht van de
laadinfrastructuur. Bij de realisatie in opdracht
van een individuele bewoner, is het van belang
dat de juiste documenten aan het bestuur van
de VvE worden overgedragen, zie hiervoor
paragraaf 2.3 in bijlage B (Juridische toolkit).

Als de laadpunten gerealiseerd zijn,
moeten ze onderhouden worden. Voor de
gemeenschappelijke voorzieningen draagt de
VvE de verantwoordelijkheid. Het is raadzaam
om de onderhoudskosten te verwerken in het
meerjarenonderhoudsplan. Op basis daarvan
worden de periodieke bijdragen van de
VvE-leden aan het reservefonds vastgesteld.
Daarnaast is dit nodig om het verbruik per
eigenaar te registreren en aan de betreffende
eigenaar door te belasten. Dit kunt u
grotendeels automatiseren en/of uitbesteden
aan een externe partij.

	
Voor de correcte oplevering van de laad
infrastructuur na realisatie, volg Stap 7 in
de Juridische toolkit.

Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE
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Stap 8 Monitoring, beheer en uitbreiding

Wanneer u een individueel laadpunt realiseert, bent u
zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud
hiervan en de kosten die hierbij komen kijken.

Monitoring & uitbreiding
De aangeboden monitoring van de laadinfrastructuur
verschilt per aanbieder. Zeker bij laadpunten die gedeeld
worden door meerdere gebruikers is een centraal
monitoringssysteem prettig om zicht te houden op de
werking, de bezetting en het verbruik op de laadpunten.
Dit geeft u ook inzicht in een eventueel benodigde
uitbreiding van de laadinfrastructuur.
U kunt in het huishoudelijk reglement of de
gebruikersovereenkomst een passage opnemen over
wanneer er tot uitbreiding van de gemeenschappelijke
laadpunten wordt overgegaan. Bijvoorbeeld bij een
gemiddelde bezetting van 70% in de drukste tijdvakken,
of een maandelijkse afname van +500 kilowattuur per
laadpunt.

Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE
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Disclaimer
De informatie in deze toolkit is uitsluitend bedoeld als algemene informatie
en mag niet worden beschouwd als een juridisch advies voor een specifiek
geval. Houdt u er rekening mee dat in de akte van splitsing van uw VvE een
van het van toepassing verklaarde modelreglement afwijkende bepaling kan
zijn opgenomen. Raadpleeg daarom te allen tijde naast het modelreglement
de akte van splitsing van uw VvE en een specialist.
Hoewel de informatie in deze toolkit met zorg is samengesteld, kunnen
aan de inhoud van deze toolkit geen rechten worden ontleend. De bij het
opstellen van deze toolkit betrokken partijen zijn niet aansprakelijk voor
schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of incomplete informatie in deze
toolkit.
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1. Voorwoord

De opkomst van elektrische voertuigen doet de vraag
naar het realiseren van een laadpunt bij de woning
van de EV-rijders toenemen. Ook bij EV-rijders die
in een appartement wonen. Als u eigenaar van een
appartement bent, heeft u te maken met medeeigenaren van het gebouw. De verhoudingen tussen de
eigenaar en de zeggenschap over bepaalde delen van het
gebouw zijn geregeld in de akte van splitsing.
De besluitvorming over het aanschaffen en/of het
plaatsen van laadpunten in of bij het appartementen
gebouw zal in veel gevallen plaats moeten vinden in
de Vereniging van Eigenaren (VvE). Per VvE kunnen de
appartementsrechtelijke regels voor het plaatsen van
laadpunten verschillen.
De juridische complexiteit maakt het voor veel
VvE’s lastiger om juist en efficiënt de voorbereiding
en besluitvorming voor de gewenste laadpunten
te realiseren. Deze toolkit is bedoeld het proces
tot realisatie en beheer van laadpunten in of bij
appartementsgebouwen conform de regels die binnen
uw VvE gelden te vergemakkelijken. De toolkit bestaat
uit een handleiding met stappenplan en verschillende
modeldocumenten die van pas kunnen komen bij het
uitvoeren van de in de handleiding beschreven stappen.
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2. De VvE, laadpunten,
wet- en regelgeving

2.1 Inleiding appartementsrecht
Een appartementengebouw is op basis van de
akte van splitsing te verdelen in privé-gedeelten
en gemeenschappelijke gedeelten. Wat tot de
gemeenschappelijke gedeelten en wat tot de
privé-gedeelten behoort, is vastgelegd in de akte
van splitsing. In de meeste gevallen is in de akte
van splitsing een modelreglement van toepassing
verklaard. Met een modelreglement wordt een model
splitsingsreglement bedoeld dat eens in de zoveel
jaar door de Commissie Beekhuis van de Koninklijke
Notariële Beroepsorganisatie wordt vastgesteld. Tot
2021 is er vijf keer een modelreglement vastgesteld,
namelijk in 1973, 1983, 1992, 2006 en 2017. In de akte
van splitsing kunnen bepalingen worden opgenomen
die van het van toepassing verklaarde modelreglement
afwijken. Raadpleeg dan ook nooit uitsluitend het
modelreglement, maar eveneens de akte van splitsing
om zeker te zijn welke regels er in uw VvE gelden.
Om te kunnen bepalen of het op grond van wet- en
regelgeving is toegestaan om laadpunten in of bij
een appartementengebouw te realiseren, dient
allereerst vastgesteld te worden of het laadpunt op een
gemeenschappelijk gedeelte of een privé-gedeelte zal
worden geplaatst. In beginsel horen alle onderdelen van
het appartementengebouw tot de gemeenschappelijke
gedeelten, tenzij het betreffende gedeelte expliciet in de
akte van splitsing als privé-gedeelte staat omschreven
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en/of zodanig is ingetekend op de splitsingstekening.
Is de parkeergarage of het parkeerterrein gesplitst in
appartementsrechten waardoor elk appartementsrecht
recht geeft op een bepaalde parkeerplaats? Houd
er dan rekening mee dat een aangrenzende muur of
het plafond veelal niet tot het privé-gedeelte van uw
appartementsrecht behoort.
Een eerste belangrijk onderscheid dat gemaakt dient
te worden, is of het laadpunt ten behoeve van de
gemeenschappelijke eigenaars wordt aangelegd of dat
het laadpunt uitsluitend ten behoeve van een individueel
lid wordt aangelegd. Dit onderscheid is veelal van
belang voor de verdeling van de realisatiekosten, de
onderhoudskosten en de energiekosten.
Hieronder wordt nader ingegaan op de
appartementsrechtelijke regels die gelden voor realisatie
van een laadpunt waarbij onderscheid wordt gemaakt
tussen een gemeenschappelijk laadpunt ten behoeve van
de gezamenlijke eigenaars en een laadpunt ten behoeve
van uitsluitend een individueel lid.
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2.2 Gemeenschappelijke laadpunten
Met laadpunten ten behoeve van de gemeenschappelijke
eigenaars worden laadpunten bedoeld die door de VvE
worden gerealiseerd en door alle eigenaars mogen
worden gebruikt.

2.2.1 Bevoegdheid
De VvE voert het beheer over de gemeenschappelijke
gedeelten.1 Op grond van de modelreglementen is de
Vergadering van Eigenaars het orgaan binnen de VvE
dat beslist over het beheer van de gemeenschappelijke
gedeelten en de gemeenschappelijke zaken voor zover
de beslissing hierover niet aan het bestuur toekomt.2

2.2.2 Quorum en stemverhouding
De aanschaf en installatie van een laadpunt wordt
gezien als een uitgave aan een nieuwe installatie die
buiten het normale onderhoud van de VvE valt. Dit
heeft gevolgen voor de stemverhouding waarmee het
voorstel tot aanschaf en installatie van het laadpunt
door de Vergadering van Eigenaars moet worden
aangenomen. De modelreglementen stellen namelijk

zwaardere eisen aan de totstandkoming van een
besluit door de Vergadering van Eigenaars tot aanschaf
van een nieuwe installatie en voor het doen van buiten
het onderhoud vallende uitgaven die een totaal door
de vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan.3
Uit de modelreglementen 1973 en 1983 volgt dat een
dergelijk besluit slechts kan worden genomen met
een meerderheid van tenminste 3/4e van het aantal
uitgebrachte stemmen in een vergadering. Hierbij dient
een aantal eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd te
zijn dat tenminste 2/3e van het totaal aantal stemmen
kan uitbrengen (het quorum). Modelreglementen
1992, 2006 en 2017 bepalen dat dergelijke besluiten
slechts kunnen worden genomen met een meerderheid
van ten minste 2/3e van het aantal uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin een aantal
eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is dat
tenminste 2/3e van het totaal aantal stemmen kan
uitbrengen.

2.2.3 Verdeling aanschaf-, onderhouds- en
verbruikskosten
Op grond van de modelreglementen dienen alle kosten
voor de aanschaf en installatie van de gemeenschap
pelijke laadpunten in beginsel op basis van de breukdelen
in de akte van splitsing over de leden te worden verdeeld.
Naast verdeling van de aanschafkosten is het verstandig
de onderhoudskosten van het laadpunt direct als post
op te nemen in het meerjarenonderhoudsplan van de
VvE, zodat hiervoor tijdig de financiële middelen kunnen
worden gereserveerd en verrassingen op dat gebied in de
toekomst zoveel mogelijk worden voorkomen.
Er kan door de vergadering worden besloten dat een
eigenaar die geen voordeel van het laadpunt geniet, niet
hoeft bij te dragen aan de kosten van installatie, onder
houd en alle andere daarmee gepaard gaande kosten.4
De verbruikte elektriciteit dient te worden doorberekend
aan de gebruiker. Het elektriciteitsverbruik van een
gemeenschappelijk laadpunt kan het best worden
doorbelast via een slim laadpunt.

1 Artikel 5:126 lid 1 BW.
2 Artikel 56 lid 1 MR 2017, artikel 52 lid 1 MR 2006, artikel 38 lid 1 MR 1992, artikel 38 lid 1 MR1983, artikel 37 lid 1 MR 1973.
3 Artikel 56 lid 5 MR 2017, Artikel 52 lid 5 en 8 MR 2006, artikel 38 lid 5 en 8 MR 1992, artikel 38 lid 5 en 7 MR 1983 en artikel 37 lid 5 en 8 MR 1973.
4	Hoewel de wet dit niet expliciet bepaalt, mag worden aangenomen dat dit toch mogelijk is. Artikel 5:121 BW bepaalt namelijk dat een rechter bij het verlenen van een vervangende machtiging ‘een regeling
vaststellen, bepalende dat en in welke verhouding de appartementseigenaars van alle of bepaalde appartementsrechten de kosten van onderhoud van het werk of de installatie in de toekomst zullen dragen.’.
Niet valt in te zien waarom de VvE dat zelf dan niet zou mogen vaststellen.
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Normaal onderhoud laadpunten

Art. 52.5

≥ 2/3 max.
aantal
stemmen

≥ 2/3 max.
uitgebrachte
stemmen

Art. 56.5

≥ 2/3 max.
aantal
stemmen

N.V.T.

Art. 37.5+.8

≥ 2/3 max.
uitgebrachte
stemmen

N.V.T.

≥ 2/3 max.
uitgebrachte
stemmen

Art. 36.4

Art. 38.8+.5

≥ 2/3 max.
aantal
stemmen

≥ 3/4 max.
uitgebrachte
stemmen

Meerderheid

≥ 2/3 max.
uitgebrachte
stemmen

Art. 36.4

Art. 37.5+.8
Art. 38.5

≥ 2/3 max.
aantal
stemmen

Art. 37.5

≥ 2/3 max.
aantal
stemmen

N.V.T.

≥ 2/3 max.
aantal
stemmen

Quorum

Art. 52.5

Meerderheid

N.V.T.

≥ 2/3 max.
aantal
stemmen

Alle situaties

Art. 56.5 (i)

N.V.T.

> 50%
uitgebrachte
stemmen

Art. 37.5

N.V.T.

> 50%
uitgebrachte
stemmen

≥ 2/3 max.
aantal
stemmen

Art. 52.5

> 50% max.
aantal
stemmen

Quorum

Art. 56.5

Art. 36.1
Art. 37.5

> 50% max.
aantal
stemmen

Art. 37.5

MR2017

> 50%
uitgebrachte
stemmen

Art. 50.1

Art. 36.4
Art. 37.5
Art. 37.5

≥ 50% max.
aantal
stemmen

Meerderheid

Art. 54.1

MR1973
MR1983

≥ 50% max.
aantal
stemmen

MR2006

≥ 50% max.
aantal
stemmen

MR1992

Quorum

> Drempelbedrag

≥ 2/3 max.
uitgebrachte
stemmen

Art. 36.4

Hoofdregel

Nieuwe laadpunten

≥ 2/3 max.
uitgebrachte
stemmen

Art. 56.5

Modereglement
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≥ 2/3 max.
uitgebrachte
stemmen

Figuur 1: Schema besluitvorming over gemeenschappelijke laadpunten
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2.3 Laadpunt ten behoeve van
een individuele eigenaar
Het kan zijn dat een VvE om wat voor een reden dan
ook besluit om niet op eigen kosten over te gaan tot
het aanschaffen van een laadpunt. Dat hoeft er niet aan
in de weg te staan om op rekening en risico van één of
meerdere individuele leden een laadpunt te realiseren,
mits hiervoor toestemming wordt verleend door de VvE
en hierover duidelijke afspraken worden vastgelegd.
Hieronder wordt ingegaan op die mogelijkheden hiertoe.
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het
realiseren van een laadpunt op een privé-gedeelte en
een laadpunt op een gemeenschappelijk gedeelte.

2.3.1 Privé-laadpunt individuele eigenaar
op een privé-gedeelte
Het is mogelijk dat uitsluitend een individuele
appartementseigenaar een laadpunt op zijn privégedeelte wenst te realiseren. Welke delen van het
gebouw tot het privé-gedeelte van een eigenaar
behoren, staat beschreven in de akte van splitsing en
is tevens aangegeven in de daarvan deel uitmakende
splitsingstekening.
Indien parkeerplaats of garagebox in de akte van
splitsing als privé-gedeelte staat beschreven, dan
staat het de betreffende eigenaar binnen de kaders
van het splitsingsreglement vrij om ermee te doen
wat hij of zij wil. Het plaatsen van een laadpunt is
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dan een mogelijkheid, maar in de meeste gevallen is
desalniettemin voorafgaande toestemming van de VvE
vereist.
Vooropgesteld moet worden dat het laadpunt
geen onredelijke overlast bij de andere gebruikers
van het gebouw mag veroorzaken. Zo mag het
laadpunt dus niet een te zware belasting voor het
elektriciteitsnetwerk in de VvE vormen waardoor de
beschikbare energie voor andere bewoners wordt
beperkt. Daarbij moet tevens in gedachten gehouden
worden dat een appartementseigenaar op grond van
artikel 5:132 BW en de modelreglementen gehouden
is het bestuur en werklieden toegang tot zijn privégedeelte te verschaffen als dit noodzakelijk is voor
onderhoud aan gemeenschappelijke gedeelten.
De aanwezigheid van de laadpunten mag dit niet
frustreren. Het is dus mogelijk dat een laadpunt tijdelijk
moet worden verwijderd als dit noodzakelijk is voor
het kunnen verlenen van toegang ten behoeve van
het onderhoud en herstel van de gemeenschappelijke
gedeelten. Houd daarmee rekening bij het kiezen van
de locatie van het laadpunt.
Om discussie in de toekomst te voorkomen doet
de VvE er verstandig aan om bepalingen over de
wijze van aanleg, het onderhoud, verzekeringen en
aansprakelijkheid in het huishoudelijk reglement op te
nemen en hierover een overeenkomst met de eigenaar te
sluiten. Een voorbeeldovereenkomst is als bijlage in deze

toolkit opgenomen. Het bestuur doet er verstandig aan
de voorwaarden in de overeenkomst met de betreffende
eigenaar vooraf te formuleren en gelijktijdig aan de
vergadering ter goedkeuring voor te leggen. Het bestuur
is immers in beginsel niet zelfstandig bevoegd om een
dergelijke overeenkomst met een appartementseigenaar
aan te gaan.
In afwijking van de oudere modelreglementen bepaalt
artikel 28 lid 3 van het modelreglement 2017 dat een
eigenaar die gerechtigd is tot een appartementsrecht dat
bestemd is dan wel mede bestemd is voor de stalling van
een motorrijtuig, bevoegd is om zonder toestemming
van de Vergadering van Eigenaars voor eigen rekening
en risico een laadpunt in zijn privé-gedeelte te doen
aanbrengen. Wel worden daarbij enkele eisen gesteld. In
inzet 1 kunt u lezen waar de installatie van het laadpunt
aan dient te voldoen.
Modelreglement 2017 bepaalt daarbij dat de extra
administratiekosten van de VvE in verband met een
laadpunt ten laste komen van de eigenaar van het
laadpunt. Een eigenaar die laadpunt wenst aan te
brengen, doet daarvan mededeling aan het bestuur
onder overlegging van het werkplan. Voordat de
eigenaar bevoegd is het laadpunt te installeren, dient de
verzekeraar voor de installatie toestemming te verlenen.
Een verhoging van de premie die verband houdt met
het gebruik van het laadpunt komt voor rekening
van de betreffende eigenaar. Nadat het laadpunt
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is geïnstalleerd dient de eigenaar aan het bestuur
een certificaat of garantiedocument te overleggen
waaruit blijkt dat het laadpunt conform de daarvoor
geldende voorschriften is geïnstalleerd. De eigenaar
die een laadpunt installeert, is bevoegd om de kabels
en leidingen die noodzakelijk zijn om het laadpunt op
het elektriciteitsnet aan te sluiten te laten lopen via de
gemeenschappelijke gedeelten, mits dat geschiedt op

een daartoe geëigende en voor de andere eigenaars
minst bezwarende wijze. Wanneer het laadpunt
blijvend niet meer wordt gebruikt dient degene die op
dat moment tot het betreffende appartementsrecht
gerechtigd is het laadpunt en de daarbij behorende
kabels en leidingen en overige werken op eerste verzoek
van het bestuur voor eigen rekening en risico
te verwijderen.

Inzet 1: eisen individueel laadpunt
• het laadpunt dient te worden aangebracht binnen de
begrenzing van het privé-gedeelte;
• het laadpunt dient te worden aangebracht door een
ter zake van laadpunten erkende installateur op basis
een in overleg opgesteld werkplan;
• het laadpunt dient zodanig te worden aangebracht
dat de kosten van het stroomverbruik ten laste
komen van degene die van het laadpunt gebruik
maakt (indien het laadpunt wordt aangesloten op
een ten laste van de gezamenlijke eigenaars komende
energievoorziening, dient een tussenmeter te worden
geplaatst zodanig dat het elektriciteitsverbruik van
het laadpunt wordt doorbelast aan de betreffende
eigenaar);
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• het laadpunt dient bij gebruik niet te leiden
tot beperking van de beschikbare energie voor
apparatuur van de andere eigenaars; technische
oplossingen om te voorkomen dat het laadpunt leidt
tot uitval en/of storing van andere apparatuur die
door de eigenaars wordt gebruikt, komen gelijkelijk
voor rekening van de eigenaars ten behoeve van
wie een laadpunt is of op enig moment wordt
aangebracht;
• het laadpunt dient door de eigenaar voor zijn
rekening en risico in goede staat te worden
onderhouden; en
• het laadpunt dient te voldoen aan de eventueel in een
huishoudelijk reglement opgenomen voorschriften.
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2.3.2 Privé-laadpunt op gemeenschappelijk
gedeelte
Een andere mogelijkheid is het realiseren van een
laadpunt van een individuele eigenaar op een
gemeenschappelijk gedeelte. Gedacht kan worden
aan een laadpunt aan de gemeenschappelijke muur in
de parkeergarage die veelal formeel niet tot de privé
parkeerplaats behoort of een laadpunt op een paal aan
de rand van een parkeerplek.

gewijzigd van gemeenschappelijk naar privé-gedeelte.
Nadeel van het wijzigen van de akte van splitsing is
echter dat hiervoor medewerking van het bestuur
en 4/5e van het totaal aantal stemmen dat aan de
appartementseigenaren toekomt vereisten zijn.6
Daarnaast moet de wijziging van de splitsing notarieel
worden vastgelegd en ingeschreven in de openbare
registers bij het kadaster, hetgeen aanzienlijke kosten
met zich meebrengt.

In de literatuur en rechtspraak bestaan lange tijd
verschillende opvattingen over de vraag of de VvE
ten aanzien van een gemeenschappelijk gedeelte
van het gebouw een exclusief gebruiksrecht kan
toebedelen aan één eigenaar.5 Tot een aantal jaar
geleden was de heersende opvatting dat als een
bepaald gemeenschappelijk gedeelte van het
appartementengebouw in exclusief gebruik aan een
appartementseigenaar werd gegeven, hiervoor de akte
van splitsing gewijzigd zou moeten worden waardoor
de omschrijving van het betreffende gedeelte werd

Gelet op het bovenstaande is het daarom veel
eenvoudiger om met een gewone meerderheid van
stemmen aan de betreffende eigenaar toestemming te
verlenen voor het op eigen rekening en risico plaatsen
van een laadpunt aan de gemeenschappelijke muur
zonder dat de akte van splitsing hiervoor gewijzigd hoeft
te worden. Deze mogelijkheid is geopend door een
uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam uit 2014.7
In deze uitspraak werd het toelaatbaar geacht om een
appartementseigenaar een exclusief gebruik van een
gedeelte van het gemeenschappelijke dak te verstrekken,

omdat de oorspronkelijke functie van het dak – isolatie
en het gebouw wind- en waterdicht houden – blijft
gehandhaafd en de overige appartementseigenaren
hierdoor ook niet worden beperkt in het genot van
de oorspronkelijke bestemming van het dak. Het
gerechtshof bepaalde hierbij dat van het verlenen van
uitsluitend een gebruiksbevoegdheid als omschreven in
artikel 5:106 lid 4 BW geen sprake is, omdat de gegeven
toestemming in beginsel binnen de grenzen van artikel
2:8 BW ook herroepbaar is en derhalve geen strijd met
de wet en de akte van splitsing oplevert. Het is daarom
van essentieel belang om aan de toestemming de
onlosmakelijke voorwaarde te stellen dat het gebruik
van de gemeenschappelijke muur voor tijdelijke duur
is. Ook de toestemming voor het plaatsen van een
laadpunt gedurende de levensduur hiervan, met een
maximum van de 25 jaar, zou als tijdelijk kunnen worden
aangemerkt. Opgemerkt moet worden dat de kwestie
waarover het Gerechtshof Amsterdam uitspraak deed, de
realisatie van een terras op het gemeenschappelijke dak
betrof. Het groot maatschappelijke belang van duurzame

5 Vergelijk G. Verdoes Kleijn, “Appartementsrecht en privégebruik van de gemeenschappelijke terreinen”, in: WPNR 1991/6209, p. 862, A.A. Creutzberg, “Boksen in de gemeenschappelijke tuin: perikelen van de vereniging van
eigenaars”, in: WPNR 1988/5871, p. 249 en 250; A.A. van Velten, “Het eigenaardige van het appartementsrecht (II)”, in: WPNR 1994/6153, p. 672; A.A. van Velten, “Naar een soepeler toepassing van het appartementsrecht”, in:
WPNR 1996/6231 p. 531 e.v.; R.J. Holtman, “Geen exclusief gebruik door een meerderheidsbesluit VvE”, in: WPNR 1995/6171, p. 169 e.v. en L.P. Oostveen-ter Braak & R.J. Holtman, “Geen exclusief gebruik van gemeenschappelijke ruimten krachten besluit van de VvE (1)”, in: WPNR 1998/6329 p. 625 e.v.; A.A. van Velten, “Het onderscheid tussen beheer en beschikking in het appartementsrecht”, in: WPNR 2000/6407, p. 447-448; A.A. van Velten,
“Kroniek van het goederenrecht”, in: WPNR 2003/6557, p. 900-901; A.A. van Velten, “Rechtsvragenrubriek”, in: WPNR 2005/6606, p. 76; A.A. van Velten, “Kroniek van het goederenrecht”, in: WPNR 2008/6771, p. 745 e.v. Prof.
mr. R.F.H. Mertens en mr. J.B.C. Tummers, Ingebruikgeving van gemeenschappelijke gedeelten in een appartementensplitsing, In VvERecht.nl/23 januari 2014.
6 Artikel 5:139 lid 2 BW.
7 Gerechtshof Amsterdam, 6 mei 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3066.
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vervoersmiddelen en het feit dat in het algemeen in
tegenstelling tot een dakterras van een laadpunt geen
overlast te verwachten is, bevestigen ten opzichte van
voormelde uitspraak des te meer dat geen wijziging
van de akte van splitsing nodig is voor realisatie van
laadpunten, mits voor tijdelijke duur.
Bij VvE’s waar modelreglement 1973, 1983, 1992 of
2006 van toepassing is verklaard, kan de Vergadering
van Eigenaars met een gewone meerderheid (50%
van de stemmen + 1 stem) een individuele eigenaar
toestemming verlenen om de gemeenschappelijke
muur te gebruiken voor het plaatsen van een laadpunt.
Ook hier is het van belang dat alle afspraken tussen
de VvE en de appartementseigenaar goed op papier
worden vastgelegd en ter besluitvorming aan de
Vergadering van Eigenaars moet worden voorgelegd.
Een voorbeeldovereenkomst tussen de VvE en
een appartementseigenaar voor wat betreft een
laadpunt is als bijlage in deze toolkit opgenomen. Het
bestuur doet er verstandig aan de voorwaarden in de
overeenkomst met de betreffende eigenaar vooraf
te formuleren en gelijktijdig aan de vergadering ter
goedkeuring voor te leggen. Het bestuur is immers
zonder toestemming van de Vergadering van Eigenaars
niet bevoegd om een dergelijke overeenkomst met een
appartementseigenaar aan te gaan. Belangrijk is om in
de overeenkomst op te nemen dat wanneer de eigenaar
zijn appartementsrecht met bijbehorend laadpunt
verkoopt, hij/zij daarbij gehouden is op basis van een
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kettingbeding ervoor zorg te dragen dat de met de VvE
gemaakte afspraken schriftelijk worden aanvaard door
de nieuwe eigenaar.
Aanschaf basisvoorziening door VvE
Indien voor de realisatie van het laadpunt meters en
elektriciteitskasten ter vergroting van de capaciteit
worden geïnstalleerd, omdat die noodzakelijk zijn om
het laadpunt op het elektriciteitsnet aan te kunnen
sluiten, dan kan de VvE besluiten hiervoor zelf zorg
te dragen en de installatiekosten te betalen. Deze
basisvoorzieningen zijn immers ook van belang voor
eventuele in de toekomst te realiseren laadpunten.
De VvE kan deze aanschafkosten bijvoorbeeld over de
verwachte levensduur van de installaties afschrijven.
Het jaarlijkse afschrijvingsbedrag, vermeerderd met
de onderhoudskosten, kunnen dan elk jaar evenredig
worden doorbelast aan de appartementseigenaren met
een laadpunt. Dit heeft als gevolg dat bij toename van
het aantal appartementseigenaren met een laadpunt,
de kosten voor de gemeenschappelijke installatie
per appartementseigenaar met een laadpunt voor de
gemeenschappelijke installatie zullen afnemen. Er zijn
uiteraard ook andere constructies te bedenken, mits niet
in strijd met het splitsingsreglement. Het is dus raadzaam
bij het verlenen van toestemming en het verdelen
van kosten ook een toekomstige uitbreiding van het
aantal laadpunten in gedachten te houden. Hiermee
maakt u het besluit toekomstbestendig en voorkomt u
problemen in de toekomst.

Afwijkende regeling in Modelreglement 2017
In een VvE waar modelreglement 2017 van toepassing
is, ligt dit anders. Artikel 28 lid 3 van modelreglement
2017 bepaalt dat een eigenaar die gerechtigd is tot
een appartementsrecht dat bestemd is dan wel mede
bestemd is voor de stalling van een motorrijtuig,
bevoegd is om zonder toestemming van de Vergadering
van Eigenaars voor eigen rekening en risico een laadpunt
te installeren. Wel dient de eigenaar de VvE in te lichten
over de installatie van het laadpunt. Dit wordt ook wel
de notificatieplicht genoemd. Het inlichten van de VvE
gebeurt door middel van het indienen van een werkplan.
Een werkplan wordt opgesteld door een installateur.
Ook wanneer u een laadpunt wenst te installeren op
een gemeenschappelijk gedeelte binnen de grenzen van
uw privé-gedeelte, dient deze aan een aantal eisen te
voldoen. Deze kunt u terugvinden in inzet 1.
Modelreglement 2017 bepaalt daarbij dat de extra
administratiekosten van de VvE in verband met een
laadpunt ten laste komen van de eigenaar ten behoeve
van wie het laadpunt is aangebracht. Een eigenaar
die voornemens is een laadpunt te doen aanbrengen,
dient daarvan mededeling aan het bestuur te doen
en daarbij het werkplan aan te leveren. Alvorens de
eigenaar bevoegd is het laadpunt te installeren, dient de
verzekeraar voor de installatie toestemming te verlenen.
Een verhoging van de premie die verband houdt met
het gebruik van het laadpunt komt voor rekening van de
betreffende eigenaar. Nadat het laadpunt is geïnstalleerd
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Normaal onderhoud laadpunten

≥ 2/3 max.
uitgebrachte
stemmen

Art. 56.5

≥ 2/3 max.
aantal
stemmen

Art. 37.5+.8

Art. 52.5

≥ 2/3 max.
aantal
stemmen

N.V.T.

Art. 36.4

≥ 2/3 max.
uitgebrachte
stemmen

N.V.T.

≥ 2/3 max.
uitgebrachte
stemmen

≥ 2/3 max.
uitgebrachte
stemmen

Art. 36.4

Art. 38.8+.5

≥ 2/3 max.
aantal
stemmen

≥ 3/4 max.
uitgebrachte
stemmen

Meerderheid

≥ 2/3 max.
uitgebrachte
stemmen

Art. 36.4

Art. 37.5+.8
Art. 38.5

≥ 2/3 max.
aantal
stemmen

Art. 37.5

≥ 2/3 max.
aantal
stemmen

N.V.T.

≥ 2/3 max.
aantal
stemmen

Quorum

Art. 52.5

N.V.T.

> 50%
uitgebrachte
stemmen

Meerderheid

N.V.T.

≥ 2/3 max.
aantal
stemmen

Alle situaties

Art. 56.5 (i)

N.V.T.

> 50%
uitgebrachte
stemmen

Art. 37.5

> 50% max.
aantal
stemmen

≥ 2/3 max.
aantal
stemmen

Art. 52.5

Art. 37.5

> 50% max.
aantal
stemmen

Quorum

Art. 56.5

Art. 36.1

> 50%
uitgebrachte
stemmen

Art. 37.5

MR2017

Meerderheid

Art. 50.1

Art. 36.4
Art. 37.5
Art. 37.5

≥ 50% max.
aantal
stemmen

> Drempelbedrag

Art. 54.1

MR1973
MR1983

≥ 50% max.
aantal
stemmen

MR1992

Quorum

Nieuwe laadpunten

≥ 2/3 max.
uitgebrachte
stemmen

Art. 56.5

Hoofdregel

≥ 50% max.
aantal
stemmen

MR2006

dient de eigenaar aan het bestuur een certificaat of
garantiedocument te overleggen waaruit blijkt dat het
laadpunt conform de daarvoor geldende voorschriften
is geïnstalleerd. De eigenaar die een laadpunt doet
aanbrengen, is bevoegd om de kabels en leidingen die
noodzakelijk zijn om het laadpunt op het elektriciteitsnet
aan te sluiten te laten lopen via de gemeenschappelijke
gedeelten, mits dat geschiedt op een daartoe geëigende
en de voor de andere eigenaars minst bezwarende
wijze. Wanneer het oplaadpunt blijvend niet meer
wordt gebruikt, dient degene die op dat moment tot
het betreffende appartementsrecht gerechtigd is het
oplaadpunt en de daarbij behorende kabels en leidingen
en overige werken op een eerste verzoek van het bestuur
voor eigen rekening en risico te verwijderen, aldus
modelreglement 2017.

Modereglement

Bijlage B - Juridische toolkit
2. De VvE, laadpunten, wet- en regelgeving

≥ 2/3 max.
uitgebrachte
stemmen

Figuur 1: Schema besluitvorming over gemeenschappelijke laadpunten
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3. Stappenplan besluit
vorming VvE voor
de realisatie van
gemeenschappelijke
laadpunten

Het proces om op een juiste wijze tot besluitvorming
over de realisatie van één of meerdere gemeenschap
pelijke laadpunten te komen bestaat uit een aantal
stappen. Deze stappen worden hieronder beschreven.
De stappen sluiten aan bij hoofdstuk 6 – Besluitvorming
Vergadering van Eigenaars van de brochure Laad
oplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE.

Stap 6.1 Oproepen van de
Vergadering van Eigenaars
De eerste stap is het oproepen van de Vergadering
van Eigenaars. De regels hiervoor staan in het
splitsingsreglement beschreven.
De oproeping ter Vergadering van Eigenaars dient
schriftelijk plaats te vinden en uitgevoerd te worden
door het bestuur. De oproeping moet daarnaast een
opgave van de onderwerpen van de agenda bevatten.8
Afhankelijk van welk modelreglement van toepassing
is, geldt er een minimale oproepingstermijn van 8
tot 15 dagen, de dag van oproeping en vergadering
daaronder niet gerekend.9 U wordt geadviseerd altijd
een termijn van minimaal 15 dagen in acht te nemen
en het werkplan met bijlagen mee te sturen zodat alle
appartementseigenaren voldoende tijd hebben om

het voorstel te bestuderen, zodat op de Vergadering
van Eigenaars een weloverwogen besluit kan worden
genomen.

Stap 6.2 Vergadering van Eigenaars
en besluitvorming
Tijdens de Vergadering van Eigenaars wordt besloten
of het voorstel met werkplan wordt goedgekeurd.
Daarbij dient gelet te worden op het quorum en de
meerderheid waarmee een besluit wordt genomen.
De wet schrijft voor de hier relevante besluiten geen
quorum voor. In verschillende modelreglementen is
wel een quorum voorgeschreven. Het quorum dient
bij aanvang van de vergadering te worden vastgesteld.
Wordt niet aan het quorum voldaan, dan kunnen geen
geldige besluiten worden genomen. Op basis van de alle
modelreglementen is het quorum voor een besluit over
een nieuw laadpunt voor rekening en risico van de VvE
tenminste 2/3e van het totaal aantal stemmen dat kan
worden uitgebracht.
De Vergadering van Eigenaars neemt op basis van de
wet in beginsel besluiten met een volstrekte (gewone)
meerderheid van stemmen die op de Vergadering van

8 Artikel 50 lid 2 MR 2017, artikel 45 lid 8 MR 2006, artikel 33 lid 8 Mr 1992, artikel 33 lid 6 MR 1992 en artikel 32 lid 6 MR 1973.
9	Artikel 50 lid 2 MR 2017 (15 dagen), artikel 45 lid 8 MR 2006 (15 dagen), artikel 33 lid 8 MR 1992 (15 dagen), artikel 33 lid 8 MR 1983
(8 dagen), artikel 32 lid 6 MR 1973 (8 dagen).
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Eigenaars zijn uitgebracht.10 Daarvan kan in de akte van
splitsing worden afgeweken.

Stap 6.3 Versturen notulen en
afwachten vernietigingstermijn

dat een appartementseigenaar kennis heeft genomen of
kennis heeft kunnen nemen van het besluit.

Houdt het werkplan in dat de laadpunten voor rekening
en risico van de VvE worden geplaatst, dan dient dit
besluit te worden genomen met een gekwalificeerde
meerderheid. Indien Modelreglement 1973 of 1983 van
toepassing is dan dient het besluit te worden genomen
met een meerderheid van tenminste 3/4e van het aantal
uitgebrachte stemmen in een vergadering. Indien
modelreglement 1992, 2006 of 2017 van toepassing
is, dan kan het besluit slechts worden genomen met
tenminste 2/3e van het aantal uitgebrachte stemmen.

Na de Vergadering van Eigenaars dienen de notulen
zo spoedig mogelijk aan de appartementseigenaren
te worden verzonden. In afwijking van de eerdere
modelreglementen biedt Modelreglement 2006 ook de
mogelijkheid om de notulen per e-mail aan de leden
te versturen. De notulen dienen de genomen besluiten
zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Daarbij wordt
geadviseerd om het werkplan dat – al dan niet met enige
wijzigingen – is goedgekeurd als bijlage mee te sturen.

Indien de termijn van één maand nadat een
appartementseigenaar kennis heeft genomen of kennis
heeft kunnen nemen van het besluit is verlopen zonder
dat de vernietiging van dit besluit verzocht, kan men
verder naar Stap 7 van de brochure Laadoplossingen
voor elektrische auto’s binnen de VvE.

Volgt uit het werkplan dat de akte van splitsing toch
moet worden aangepast, dan geldt dat minimaal 80%
van het totaal aantal stemmen voor het werkplan moet
hebben gestemd. Wijziging van de akte van splitsing
is bijvoorbeeld een vereiste als bij de kostenverdeling
wordt afgeweken van de breukdelen in de akte van
splitsing zoals hierboven omschreven.
Het kan zijn dat tijdens de Vergadering van Eigenaars
blijkt dat het werkplan niet juist of onvolledig is. Als het
werkplan dan wordt afgewezen, kan eventueel aanvullend onderzoek worden gedaan om het werkplan aan te
passen waarna Stap 3 en 4 kunnen worden herhaald.

Modelreglementen 2017 en 2006 bepalen dat de
notulen binnen twee weken na de vergadering moeten
worden verzonden.11 Modelreglement 1973, 1983 en
1992 stellen hiervoor geen termijn. Desalniettemin
heeft een ieder belang bij het spoedig versturen van
de notulen in verband met de ingangsdatum van de
vernietigingstermijn.
Door verzending van de notulen worden ook de
appartementseigenaren geacht bekend te zijn geworden
met de genomen besluiten. De termijn van één maand
voor het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
van een besluit wegens de redelijkheid en billijkheid ex
art. 5:130 jo 2:15 BW gaat namelijk in op het moment

10 Artikel 5:127 lid 1 BW. Volstrekt meerderheid wil zeggen: >50% van de tijdens de vergadering uitgebrachte stemmen.
11 Artikel 50 lid 5 MR 2017 en artikel 46 lid 2 MR 2006.

Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE

41

Bijlage B - Juridische toolkit

4. Stappenplan
besluitvorming
VvE voor realisatie
privé-laadpunt op
gemeenschappelijke
gedeelten

Het proces om op een juiste wijze tot besluitvorming
over de realisatie van een privé-laadpunt op
gemeenschappelijke gedeelten te komen bestaat uit een
aantal stappen. De stappen sluiten aan bij hoofdstuk
6 – Besluitvorming Vergadering van Eigenaars van de
brochure Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de
VvE. Deze stappen worden hieronder beschreven.

Stap 6.1 Overleg met bestuur
en oproepen van de
Vergadering van Eigenaars
Zodra het werkplan klaar is, kan de Vergadering van
Eigenaars worden opgeroepen. De regels voor het
oproepen van de Vergadering van Eigenaars staan in
het modelreglement beschreven.
De oproeping ter Vergadering van Eigenaars dient
schriftelijk plaats te vinden en uitgevoerd te worden
door het bestuur. De oproeping moet daarnaast een
opgave van de onderwerpen van de agenda bevatten.12
Afhankelijk van welk modelreglement van toepassing
is, geldt er een minimale oproepingstermijn van 8
tot 15 dagen, de dag van oproeping en vergadering
daaronder niet gerekend.13 U wordt geadviseerd altijd
een termijn van minimaal 15 dagen in acht te nemen

en het werkplan met bijlagen mee te sturen zodat alle
appartementseigenaren voldoende tijd hebben om
het voorstel te bestuderen, zodat op de Vergadering
van Eigenaars een weloverwogen besluit kan worden
genomen.

Stap 6.2 Vergadering van Eigenaars
en besluitvorming
Tijdens de Vergadering van Eigenaars wordt besloten of
het voorstel met werkplan wordt goedgekeurd. Hiervoor
is in beginsel een gewone meerderheid van stemmen
(50% van de stemmen + 1 stem) vereist.
Indien het werkplan inhoudt dat een individuele eigenaar
toestemming zal worden verleend om op eigen rekening
en risico een laadpunt op een gemeenschappelijk
gedeelte te plaatsen, dan is een normale meerderheid in
principe voldoende. Voor zover toestemming vereist is,
kan een besluit dat een individuele eigenaar toestaat om
op zijn privégedeelte een laadpunt te realiseren ook met
een normale meerderheid worden genomen.
Volgt uit het werkplan dat de akte van splitsing toch
moet worden aangepast, dan geldt dat minimaal 80%
van het totaal aantal stemmen voor het werkplan moet

12 Artikel 50 lid 2 MR 2017, artikel 45 lid 8 MR 2006, artikel 33 lid 8 Mr 1992, artikel 33 lid 6 MR 1992 en artikel 32 lid 6 MR 1973.
13 Artikel 50 lid 2 MR 2017 (15 dagen), artikel 45 lid 8 MR 2006 (15 dagen), artikel 33 lid 8 MR 1992 (15 dagen), artikel 33 lid 8 MR 1983
(8 dagen), artikel 32 lid 6 MR 1973 (8 dagen).
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hebben gestemd. Wijziging van de akte van splitsing is
bijvoorbeeld een vereiste.
Het kan zijn dat tijdens de Vergadering van Eigenaars
blijkt dat het werkplan niet juist of onvolledig is. Als
het werkplan dan wordt afgewezen, kan eventueel
aanvullend onderzoek worden gedaan om het werkplan
aan te passen waarna Stap 3 en 4 kunnen worden
herhaald.

Stap 6.3 Versturen notulen en
afwachten vernietigingstermijn
Na de Vergadering van Eigenaars dienen de notulen
zo spoedig mogelijk aan de appartementseigenaren
te worden verzonden. In afwijking van de eerdere
modelreglementen bieden modelreglement 2006 en
2017 ook de mogelijkheid om de notulen per e-mail aan
de leden te versturen. De notulen dienen de genomen
besluiten zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Daarbij
wordt geadviseerd om het werkplan dat – al dan niet
met enige wijzigingen – is goedgekeurd als bijlage mee te
sturen.

1992 stellen hiervoor geen termijn. Desalniettemin
heeft eenieder belang bij het spoedig versturen van
de notulen in verband met de ingangsdatum van de
vernietigingstermijn.
Door verzending van de notulen worden ook de
appartementseigenaren geacht bekend te zijn met de
genomen besluiten. De termijn van één maand voor het
indienen van een verzoekschrift tot vernietiging van een
besluit wegens de redelijkheid en billijkheid ex art. 5:130
jo 2:15 BW gaat namelijk in op het moment dat een
appartementseigenaar kennis heeft genomen of kennis
heeft kunnen nemen van het besluit.15
Is de wijziging van de akte van splitsing onderdeel van
de toestemming geweest, dan geldt op grond van artikel
5:140a BW een vernietigingstermijn van drie maanden.
De termijn van artikel 5:140a Burgerlijk Wetboek gaat
in op de dag nadat het besluit door de Vergadering
van Eigenaars is genomen. Hier geldt uitdrukkelijk
niet dat de termijn pas ingaat op het moment dat
de belanghebbende op de hoogte van het besluit is
gekomen.

Modelreglementen 2006 en 2017 bepalen dat de notulen
uiterlijk binnen twee weken na de vergadering moeten
worden verzonden.14 Modelreglement 1973, 1983 en
14 Artikel 50 lid 5 MR 2017 en artikel 46 lid 2 MR 2006.
15 Voor een meer genuanceerd beeld van de ingangsdatum van de vernietigingstermijn Hoge Raad 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1022.
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5. Modellen voor
plaatsing van laad
punten door de VvE

5.1 Modellen voor plaatsing van
een gemeenschappelijk laadpunt
door de VvE
5.1.1 Model oproeping vergadering
van eigenaars
5.1.2 Model stemvolmacht
5.1.3 Model notulen

5.2 Modellen voor plaatsing van
een privé-laadpunt door een
appartementseigenaar
5.2.1 Model oproeping vergadering
van eigenaars
5.2.2 Model stemvolmacht
5.2.3 Modelovereenkomst tussen VvE
en gebruiker voor plaatsing op
gemeenschappelijk gedeelte
5.2.4 Model notulen
5.2.5 Modelbepaling huishoudelijk
reglement
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