
 

Persbericht: VvE Bond deelt ingezamelde data met gemeente Amsterdam 

Grote zorgen bij VvE’s en bewoners met blokverwarming 

Amsterdam, 22 december 2022 

Vanmiddag overhandigde VvE Bond bestuurslid Annet Terpstra aan wethouder Zita Pels (o.a. 

Volkshuisvesting en Duurzaamheid) de naam en adres gegevens van VvE’s en huurcomplexen met 

duizenden huishoudens met blokverwarming. We maken daardoor mogelijk dat de gemeente 

rechtstreeks kan communiceren met VvE’s met blokverwarming. Eerder dit jaar merkte de VvE Bond  dat 

de gemeente dacht dat er geen cijfers waren over blokverwarming. We vonden preciese cijfers bij het 

CBS: er zijn Amsterdam 26.000 woningen (landelijk 700.000) met blokverwarming. In Amsterdam vaak 

vlakbij hoofdleidingen van de stadswarmte. De Bond heeft een meldpunt ingesteld zodat VvE’s en 

bewoners met blokverwarming hun naam, adres en mail konden doorgeven. 

Op het meldpunt hebben VvE’s en huurders uit vooral Amsterdam gereageerd, het gaat over meer dan 

5000 woningen. De reacties tonen zeer grote zorgen zo niet wanhoop. Zoals bijvoorbeeld deze:   

“Ik woon in het Suykerhofje aan de Lindengracht. Gebouwd rond 1650. Het zijn 15 kleine 

woningen die het moeten doen met 1 aansluiting. Er zijn tussenmeters voor gas- en licht en die 

worden uitgelezen door de verhuurder. Iedereen mist dus die 2 x 190 euro en het 

energieplafond gaat straks zwaar drukken op de bewoonsters van deze kleine, 1 kamer slecht 

geïsoleerde sociale huurwoningen.   HELLUP!!!!!” 

Annet Terpstra is voorzitter van 10 Osdorpse VvE’s met blokverwarming.  Zij zegt:  

“Het energieplafond is de laatste strohalm voor ons in 2023. Maar dan komt 2024: dat zal zeker 

voor VvE’s met blokverwarming een apocalyptisch jaar worden: dan storten we in het ravijn. 

Bestuursleden stoppen  nu al omdat ze de taken te zwaar vinden en te uitzichtloos. Stel je voor: 

duizenden stuurloze VvE’s met een zware verduurzamingstaak in deze stad. Huishoudens die 

stookkosten en servicekosten niet meer kunnen betalen.” 

Ook al is er nu zicht op een prijsplafond voor blokverwarming , toch zijn de zorgen niet voorbij. Immers, 

waar aardgashuishoudens tot op 1200 m³ worden beschermd, noemt minister Jetten in zijn brief van 16 

december jl. voor blokverwarmingshuishoudens een grens van omgerekend slechts 878 m³. 

Isolatie is een belangrijke strategie energieverbruik te doen dalen. Echter, de binnen de huidige 

verplichte juridische regels van VvE’s maken dat zeer moeilijk en vaak onmogelijk, zie de bijlage. We 

vragen daarom de steun van de wethouder en de gemeenteraad van Amsterdam om alles te doen om 

de grootste problemen aan te kunnen pakken. 
 

Niet voor publicatie, contactgegevens: VvE Bond Amsterdam, vvebond@gmail.com of 06 5788 6101 Dirk 

van der Woude, secretaris 

  



 

Tekst Annet Terpstra bij overhandiging aan Zita Pels  

Beste mevrouw Pels, 

Ik sta hier namens de VVE’s van Amsterdam. Het feit dat ik hier mag staan betekent dat u met recht aandacht 

geeft aan de VvE’s in deze energiecrisis. Waarvoor dank! 

VvE’s worden bestuurd door een grote groep van vrijwilligers die dit jaar gezamenlijk in een crisis zijn 

beland.  We staan met zijn allen aan de rand van de afgrond. Wij smeken u om hulp. 

Voor oudbouw VvE’s is totale verduurzaming onmogelijk gebleken. Ook de warmtetransitie loopt vast. 

Vattenfall vraagt torenhoge aansluitkosten wat overstap op stadswarmte onmogelijk maakt. Ook al ligt de 

stadswarmte voor de deur in de straat. We hebben de gebiedsregisseur aardgasvrije wijken hier al in 2021 

over ingelicht en we werden uitgelachen. 

Er is nog steeds geen uitzicht op een energie plafond voor blokverwarming en zo gaan de VvE’s met heel veel 

problemen het nieuwe jaar in.  

Het energie plafond is de laatste strohalm voor ons in 2023. Maar dan komt 2024: dat zal zeker voor VvE’s 

met blokverwarming een apocalyptisch jaar worden: dan storten we in het ravijn. Bestuursleden stoppen  nu 

al omdat ze de taken te zwaar vinden en te uitzichtloos. Stel je voor: duizenden stuurloze VvE’s met een 

zware verduurzamingstaak in deze stad. Huishoudens die stookkosten en servicekosten niet meer kunnen 

betalen. 

Heel wat VVE’s, de eigenaars, en huurders van vastgoedinvesteerders zullen in 2024 failliet gaan als 

prijsplafonds worden losgelaten. Sommige VVE’s zijn nu al technisch failliet, vanwege investeringen in 

verduurzaming en torenhoge inflatie, plus ondragelijke voorschotten stookkosten die ze niet durven door te 

berekenen aan de eigenaren. 

Er is begeleiding OP MAAT nodig van VVE’s bij de energietransitie en verduurzaming. En er is hulp uit Den 

Haag nodig om wet- en regelgeving te versimpelen. 

De afgelopen maanden heeft de VvE Bond keihard gewerkt om taken op te pakken die de gemeentelijke 

ambtenaren nog niet hadden gedaan. We hebben een meldpunt blokverwarming in het leven geroepen daar 

hebben we van VVE’s EN van huurders reacties namens meer dan 5000 huishoudens op gekregen. 

Ik overhandig u de gegevens van de inzenders naar ons Meldpunt en vraag u als gemeente om contact met 

hen te leggen en te houden. Ik vraag u ook in 2023 zélf een meldpunt blokverwarming in het leven te roepen. 

Zodat hier beter beleid op kan worden gemaakt. 

Ook zou een registratie van alle VvE’s geen overbodige luxe zijn. 

Het zijn vooral de oud-bouw panden in de wijken Osdorp, Geuzenveld, Noord, Buitenveldert, Oud-Zuid maar 

ook Centrum waar de isolatie slecht is en er veel gasgestookte blokverwarming is. Deze VVE’s lopen helemaal 

vast bij de verduurzaming. Ik heb daar tijdens de expertmeeting  van de gemeenteraad hier in de Stopera van 

4 oktober dit jaar ook uitgebreid bij stil gestaan. 

Wij vragen raadsleden en de raadscommissie op om de unieke situatie van een stad met zoveel VVE-

woningen, de meeste van Europa heel serieus te nemen en voorop te zetten in de verduurzaming van de stad 

Amsterdam. Wij willen graag u voorzien van advies. Neem ons serieus, laat zien dat het jullie menens is, laat 

ons niet in de steek. 

  



 

Bijlage met achtergrondinformatie  

 Juridische barrières en VvE’s: een VvE is een vereniging, de leden ervan bezitten  gezamenlijk een 
gebouw. Ze hebben niet een woning gekocht, maar het lidmaatschap van de vereniging en het recht 
tot exclusief gebruik van een deel van het gebouw en medegebruik van gedeelde ruimten. Basis van 
iedere VvE, een soort grondwet, is de splitsingsakte. Daarin wordt vooral geregeld dat de leden zo 
goed mogelijk worden beschermd, bijvoorbeeld tegen verandering van het gebouw. Besluiten 
daarover moeten worden genomen met grote meerderheden dan wel unaniem. Ook staat er in de 
splitsingsakte hoeveel ruimte het gebouw inneemt en hoe op grond van de oppervlakte van de privé 
gebruikt gedeelten de kosten worden verdeeld. Zou je bijvoorbeeld de buitenmuur voor isolatie 
dikker maken dan verandert of het ruimtegebruik van het gebouw of een aantal privé gedeelten 
wordt kleiner. In beide gevallen moet de splitsingsakte worden veranderd door een notaris, met 
instemming van 80 of 100% van de leden en 100% van de financiers. Hetzelfde kan gelden voor het 
veranderen van gezamenlijke installaties.  Zelfs indien instemming kan worden verkregen gaat het 
over procedures die jaren kunnen duren. Leningen voor verduurzaming vereisen meestal ook 
instemming van alle of 80% van de leden. Inmiddels groeit het inzicht ook bij het Rijk dat zonder 
aanpak van het zogenaamde appartementsrecht de verduurzaming van de 2,1 miljoen VvE 
woningen niet op gang gekomen. Meer hierover bij de werkgroep modernisering 
appartementsrecht www.wmanl.nl  
 

 De VvE Bond Amsterdam is opgericht in april 2022. In Amsterdam behoort ca. 57% van alle 
woningen tot een VvE, het hoogste percentage in de EU. De circa 260.000 VvE woningen behoren 
tot circa 22.000 VvE’s die worden bestuurd door 60-80.000 vrijwillige bestuursleden. Samen zijn 
deze vrijwilligers verantwoordelijk voor € 125 miljard euro of meer aan vastgoed. Zeker in 
gebouwen van voor begin deze eeuw kennen VvE’s grote tot soms onmogelijke uitdagingen rond 
dagelijks beheer, verduurzaming/isolatie, energie armoede, illegale onderhuur en sociale kwesties. 
Amsterdam telt veel gemengde VvE’s met zowel koop- als commerciële en/of sociale huurwoningen.  
Doel van de VvE Bond is de bestuurders van Amsterdamse VvE’s te verenigen, kennis en ervaring te 
delen en op te slaan, o.a. met bijeenkomsten en digitale fora. Hiernaast streven we naar verbetering 
van de ondersteuning van VvE’s en modernisering van de juridische grondslagen en daardoor 
verplichte omslachtige procedures. Waar mogelijk zoeken we samenwerking met de gemeente. 
 

 Woningen in Nederland en VvE’s Nederland telde in 2015 ca. 7,5 miljoen woningen en in 
oktober 2022 ca. 8 miljoen (CBSi), daarvan maken er ca. 2,1 miljoen deel uit van een VvEii. Van die 
2,1 miljoen is een onbekend deel een (sociale) huurwoning, mogelijk rond 33%.  
 

 Concentratie: VvE’s worden vooral gevonden in maar 36 van de 342 gemeenten in Nederland. 
Cijfers uit 2015 (CBS, OIS) laten zien dat er 8 gemeenten waren met meer dan 2.000 VvE’s en slechts 
36 gemeenten met meer dan 500 VvE’s. In de overige gemeenten zijn VvE’s relatief zeldzaam. 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

VvE's in Nederland (cijfers 2015/16) VvE 
woningen 

als % 
totaal 

woningen 

Aantal VvE's 
met wonin-
gen (2015) 

woning-
voorraad 

(2015) 

woningen in 
VvE's (2015) 

Nederland, 393 gemeenten (CBS 2016iii) 16% 125.000 7.641.323 1.210.284 

8 gemeenten met >2.000 VvE's 40% 78.463 1.463.318 586.319 

36 gemeenten met <2000 tot >500 VvE's 29% 26.055 1.539.733 279.870 

357 gemeenten met <500 VvE's 7% 20.482 4.638.272 344.095 

MRA zonder Amsterdam 14% 10.590 697.710 96.195 

Amsterdam nu, schatting VvE Bond 57% 22.000 460.000iv 260.000 
Amsterdam (OIS 2018v, cijfers 2015/16) 54% 21.333 424.390 228.084 

's-Gravenhage 47% 22.840 253.210 118.300 

Rotterdam 39% 13.120 311.168 121.060 

Utrecht 28% 6.575 149.322 41.900 

Haarlem 24% 4.120 73.674 17.725 

Arnhem 23% 2.845 72.711 16.420 

Almere 13% 660 79.721 10.575 

Zaanstad 12% 655 66.961 7.725 

Purmerend 11% 270 35.581 3.960 

 

 
i  https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81955NED/table?fromstatweb 
ii Siewers 2022, https://www.ou.nl/-/promotie-meer-balans-in-appartementsrecht-door-vereenvoudiging-wijziging-splitsingsakte 
iii https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/20/aantallen-en-kenmerken-van-verenigingen-van-eigenaren 
iv https://www.nul20.nl/dossiers/dashboard-woningvoorraad-amsterdam 
v https://onderzoek.amsterdam.nl/publicatie/verenigingen-van-eigenaren 


