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 Rapport Breukdelen enzovoorts … 

Uiting bij akte d.d. 14-8-2020 

als reactie op

de Uiting bij akte d.d. 19-6-2020
van de VvE Wimbledon 

“Juk juk gelijk”

Al 1.000 jaar een bekende uitdrukking 
in de Hollandse Waterstaat.

Met een juk wordt een last gedragen, 
maar het is ook een oppervlaktemaat. 

Dit rapport is een uitgave van de  Stichting Belangenbehartiging verontruste eigenaren Wimbledon
Amstelveen die op 4-12-2014 is ingeschreven bij de KvK onder nummer 62023519. Het secretariaat is
gevestigd op Wimbledonpark 23, 1185 XK AMSTELVEEN.
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Inleiding en conclusie

In opdracht van een grote groep leden van de VvE Serviceflatgebouw Wimbledon hebben wij de 
uiting bij akte van de VvE zoals de is ingeleverd op 19-6-2020 bij de Rechtbank Amsterdam geana-
lyseerd op rechtmatigheid en doelmatigheid. 

Wij geven hierbij onze bevindingen aan de Rechtbank Amsterdam ter overweging voor de verdere 
behandeling van de dagvaardingen van de  VvE Wimbledon vs Lampe en Vroege/Berlips. 

Voor de financieel-technische uitleg van de gebruikte begrippen verwijzen wij naar het Rapport 
“Breukdelen enzovoorts ….” versie 1-8-2020 dat ook gedateerd is op 14-8-2020 en bij de Recht-
bank Amsterdam gelijktijdig met deze analyse is ingeleverd. 

In plaats van de vermeende vorderingen op de twee genoemde gedagvaarden te onderbouwen heeft 
de VvE een uiting bij akte ingeleverd met 5 geheel nieuwe begrotingen voor de jaren 2016, 2017, 
2018, 2019 en 2020.  In 2016, 2017, 2018 en 2019 is geen begroting tot stand gekomen. De jaar-
rekeningen 2016, 2017 en 2018 zijn wel door de ALV goedgekeurd, de daaruit af te leiden defini-
tieve maandelijkse bijdragen in die jaren is nooit aan de leden medegedeeld. 

Wat vooral opvalt is dat de de VvE in haar uiting akte bij wel veel cijfers toont, echter de tekst en 
uitleg ontbreekt. Het is voor ons nogal een klus geweest om te ontdekken hoe deze versie van de A-
B methode werkt en wat het doel is van de bestuur om zo te handelen. Wij hebben zo onze vermoe-
dens, maar eigenlijk tasten wij nog steeds in het duister. 

Op de volgende pagina’s kunt u onze analyse volgen. Wij hebben ons geconcentreerd op de nieuwe 
begroting 2017 die geeft het beste inzicht.  

Onze conclusie is dat:

 de VvE Wimbledon volledig is verdwaald in de kwestie hoe de inkomsten en de uitgaven 
moeten worden toegerekend naar de individuele eigenaren, de leden van de VvE. De 
gehanteerde A-B methode is zó willekeurig dat fraude in de hand wordt gewerkt;

 het bestuur van de VvE bezig is om de de onderlinge solidariteit die leden moeten 
opbrengen om goed samen te kunnen leven in het serviceflatgebouw Wimbledon om zeep 
te helpen.  

Aldus opgetekend door Leo B. Lampe
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In tabel 1 wordt de constantentabel getoond van de onjuiste A-B methode om de inkomsten en 
uitgaven naar de 172 appartementsrechten toe te rekenen voor de nieuwe begroting van het boekjaar
2017.

Kolom A staat voor conform artikel 23 van de Akte van Splitsing en kolom B1 staat voor de 
‘voordeurregeling’ zijnde 1/69 deel voor alleen de eigenaren van de appartementsrechten woningen.
 

In tabel 2  op de volgende pagina wordt een deel van de bedragen van de grootboekrekeningen in 
de A-kolom gezet en een ander deel in kolom B1. Het in kolom B1 zetten geschiedt met behulp van 
de verdeelfactoren die in tabel 1 zijn weergegeven.

Wij zien in kolom B1 bij de kostenpost “Huisvestingskosten” bedragen die bewerkt zijn met diverse
verdeelfactoren. Hetzelfde geldt voor de kostenpost “Algemene kosten” en de “Personeelskosten”. 
Het is aan de VvE om daar tekst en uitleg over te geven en die missen wij in de uiting bij akte.

Een deel van de huisvestings- en de algemene kosten zien als een dienst of voorziening ex artikel 29
lid 4 van de Akte van Splitsing is onjuist. Hetzelfde geldt voor 100% van de personeelskosten. Het 
zijn kostensoorten van onderhoud en beheer en die dienen te worden verdeeld conform de metho-
diek van artikel 23.

Voor ons is het in ieder geval zeker dat de verdelingsfactoren niet in de Akte van Splitsing of het 
Huishoudelijk Reglement zijn vastgelegd en de bedragen in kolom B1 toerekenen naar alleen de 
eigenaren van de appartementsrechten met bestemming woning, de “voordeurregeling”,  is al 
helemaal merkwaardig. 

Nergens in de Akte van Splitsing wordt voor wat betreft het toerekenen van de kosten en opbreng-
sten onderscheid gemaakt tussen eigenaren van appartementsrechten met bestemming woning, 
eigenaren van  appartementsrechten met bestemming berging en eigenaren van appartementsrechten
met bestemming garage. 
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Anders gezegd, nergens in de Akte van Splitsing staat dat eigenaren van garageboxen zijn uitge-
zonderd van kosten en opbrengsten. Bijvoorbeeld omdat eigenaren van garageboxen geen profijt 
hebben van een dienst of voorziening (?). Omdat die uitzondering niet expliciet in de Akte is 
opgenomen, kan die er ook niet worden “ingelezen”, niet door het bestuur van de VvE, maar ook 
niet door de kantonrechter. 

Onze analyse van de personeelskosten die integraal is toegevoegd aan het Rapport ‘Breukdelen 
enzovoorts …” versie 1-8-2020 heeft geconcludeerd dat alle personeelskosten naar de aard van de 
door het personeel te verrichten werkzaamheden vallen onder artikel 23 van de Akte van Splitsing. 

In tabel 3a,3b, 3c en 3d worden de voorschotten van de stookkosten berekend met een methode die
ook weer nieuw is. Daar wordt de “voordeurregeling” weer opnieuw geïntroduceerd. 

In tabel 4 worden de saldi van A, B1 en B2 in tabel 2 toegerekend naar de appartementsrechten 
woningen, bergingen en garages met de percentages die in kolom 1 zijn berekend.

In tabel 5 zijn de maandelijkse bedragen van de kosten en opbrengsten berekend met de juiste 
methodiek van de Akte van Splitsing, dus met de breukdelen conform artikel 23. Ook het verschil 
tussen tabel 3 en 4 is in beeld gebracht.

In tabel 6 wordt de toerekening weergegeven op basis van de feitelijke incasso bij de eigenaren in 
het boekjaar 2017.
 

In tabel 7 hebben wij weergegeven wat er gebeurd als de VvE zich gaat houden aan Artikel 5:113 
lid 2 en 3 BW waarin wordt gesteld dat de verdeling van de kosten die voor rekening komen van de 
gezamenlijke eigenaars dient te geschieden naar gelijke delen van elk appartementsrecht tenzij de 
Akte van Splitsing een andere regeling bepaalt. 

In artikel 29 wordt niets geregeld voor de verdeling van de kosten en opbrengsten van de in lid 4 
opgesomde diensten en voorzieningen van de gemeenschappelijke huishouding. De A-B methode 
regelt de kostenverdeling met de “voordeurregeling” (1/69ste deel naar alleen de woningen) en die 
regeling is in strijd met Artikel 5:113 BW. Door vervanging van 1/69ste deel met 1/172ste deel naar 
zowel de woningen, bergingen en garages, ontstaat een heel andere situatie, die een averechts effect 
kunnen hebben voor degenen die willen ontsnappen aan de verdelingsmethodiek van de hoofdregel 
in artikel 23.

De nieuwe 5 nieuwe begrotingen die door de VvE als uiting bij akte zijn ingeleverd tonen over-
duidelijk aan dat de toegepaste A-B methode onrechtmatig is. Er worden in feite drie uitzonde-
ringen op elkaar gestapeld: de weg van artikel 23 naar artikel 29 lid 4, de verdelingsfactoren en de 
“voordeurregeling”.  



W I M B L E D O N
S e r v i c e f l a t g e b o u w

5/8
 Rapport Breukdelen enzovoorts … 

De VvE kent past wel degelijk het profijtbeginsel toe bij de in artikel 29 lid 4 opgesomde diensten 
en voorzieningen, namelijk afrekenen naar feitelijk gebruik door eigenaren/bewoners. Dat levert 
inkomsten op voor de VvE. Nieuwe aanvullingen op de in dat artikel genoemde diensten en voor-
zieningen zijn in beginsel mogelijk, maar er dient dan wel eerst een uitvoerbare en juridisch houd-
bare regeling in het Huishoudelijk Reglement te zijn ontworpen en door de ALV goedgekeurd, dat 
ontbreekt tot op heden. 

De toepassing van de A-B methode berokkent 65% van de stemgerechtigde leden schade. Die 65% 
bestaat uit de eigenaren van de appartementsrechten van een 2-kamerwoning met al of niet een 
garage en de eigenaren van de appartementsrechten van een 3-kamerwoning zonder garage.

Van de 36 garages zijn 15 stuks in handen van eigenaren die geen andere appartementsrechten 
hebben. Dat hebben wij in het rapport “Breukdelen enzovoorts …” versie 1-8-2020 de “losse” 
garages genoemd. Die groep vertegenwoordigde 3,5% van het totaal aan stemrechten.

Is het redelijk en billijk om een kleine opstandige groep garagehouders die zich aan hun plichten 
willen onttrekken, maar wel hun stemrechten behouden, te genoegen in het geval dat de meerder-
heid in de vergadering van eigenaars er financieel nadeel van heeft?

Het profijtbeginsel introduceren in de VvE Serviceflatgebouw Wimbledon beoogt het beschikbaar 
maken voor eigenaren/bewoners om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten en voor-
zieningen. De bewoners zijn niet verplicht die diensten en voorzieningen af te nemen. Doen zij dat 
wel dan wordt er afgerekend tegen het tarief per gebruik dat is vastgesteld door het bestuur. Het 
afrekenen geschiedt zonder aanziens des persoons, dus onafhankelijk van het totale breukdeel van 
de appartementsrechten van de afnemende eigenaar/bewoner. De in artikel 29 lid 4 opgesomde 
diensten en voorzieningen worden aldus afgerekend. 

De in de nieuwe begroting genoemde grootboekrekeningen “Huisvestingskosten”, “Algemene 
kosten”en “Personeelskosten” zijn collectieve kosten die niet per gebruik kunnen worden afgere-
kend en dienen dus door de gemeenschap als geheel gedragen. De meest voor de hand liggende 
regeling voor de kostenverdeling staat in de Akte van Splitsing: artikel 23.  
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