
Index, stemrecht en verdeelsleutel 

 

De VvE index is een tool die gebruikt wordt door Verenigingen van Eigenaren (VvE's) om de kosten 

voor het beheer van hun gebouw of appartementencomplex te verdelen tussen de eigenaren. Het is 

een manier om de kosten te verdelen op een eerlijke en transparante manier. 

De VvE index wordt vaak gebruikt in combinatie met een verdeelsleutel, die bepaalt hoe de kosten 

over de eigenaren worden verdeeld. De VvE index kan worden aangepast aan veranderende 

omstandigheden, zoals een verandering in de kosten voor onderhoud of verzekeringen, en kan 

worden aangepast om ervoor te zorgen dat de verdeling van de kosten eerlijk blijft voor alle 

eigenaren. 

In een appartementencomplex of gebouw met meerdere eigenaren, heeft elke eigenaar het recht 

om deel te nemen aan besluitvorming over gemeenschappelijke zaken. Dit wordt uitgeoefend door 

de Algemene Ledenvergadering (ALV), waar besluiten worden genomen over onderwerpen zoals 

onderhoud, verzekeringen, budgetten en veranderingen aan het gebouw. Het recht om deel te 

nemen aan deze vergaderingen en om te stemmen over besluiten wordt geregeld in de 

Splitsingsakte en het Modelreglement 2017 van de Vereniging van Eigenaren (VvE). 

Het stemrecht is gekoppeld aan het eigendomsrecht van het appartement, bij ons is het stemrecht 

gebaseerd op de grootte/volume van het appartement, waarbij een eigenaar van een groter 

appartement meer stemmen heeft dan een eigenaar van een kleiner appartement. 

Het is belangrijk om te weten dat, ongeacht de verdeelsleutel, iedere eigenaar stemrecht heeft. Dit 

betekent dat elke eigenaar, ongeacht de grootte of locatie van het appartement, zijn invloed kan uit 

oefenen op besluitvorming over gemeenschappelijke zaken. 

De verdeelsleutel is een belangrijk onderdeel van het beheer van een appartementencomplex of 

gebouw met meerdere eigenaren. Het bepaalt hoe de kosten van gemeenschappelijke 

voorzieningen, zoals onderhoud, verzekeringen en belastingen, worden verdeeld over de eigenaren. 

Net als bij het stemrecht, is de verdeelsleutel gebaseerd op de grootte/volume van het 

appartement. 

Binnen Lapis Lazuli hebben we vijf indexen (onder splitsingen) en delen we de kosten met elkaar. 

Wat zijn de indexen binnen Lapis Lazuli: 

A-01: 10 commerciële units, Parelhof 110-128 (even nummering) 

A-02: 94 koopwoningen, Lapis Lazuli 7-56 en 120-163 

A-03: ASR met 50 senioren huurwoningen, Lapis Lazuli 1-6 en 164-207 

A-04: LUCA met 63 sociale huurwoningen, Lapis Lazuli 57-119 

A-05: 80 parkeerplaatsen, 50x koopwoningen en 30x ASR 

Alle indexen (met daarin alle eigenaren) hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het hele 

gebouw, alle algemene kosten (muren, wanden, glas, verzekering, herbouw), voorzieningen (liften, 

trappenhuizen, zonnepanelen, Bringme box, tuin(meubilair), huiskamer en glazenwand, 

Sempergreen groenewand, HWA, infiltratiekratten, raamkozijnen, ramen en deuren, hang- en 

sluitwerk) en specifiek de gemeenschappelijke fietsenstalling. 



 

Stemrecht en verdeelsleutel: 

A-01: 1047 van de 16847 stemmen/sleutel (10 commerciële units) 

A-02: 7166 van de 16847 stemmen/sleutel 94 koopwoningen) 

A-03: 4334 van de 16847 stemmen/sleutel (ASR met 50 senioren huurwoningen) 

A-04: 3250 van de 16847 stemmen/sleutel (LUCA met 63 sociale huurwoningen) 

A-05: 1050 van de 16847 stemmen/sleutel (80 parkeerplaatsen) 

Binnen bovenstaande indexen is/zijn er een of meerdere eigenaren en wordt het binnen een index 

weer onderverdeeld.  
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Hoe worden de kosten verdeeld onder alle eigenaren? 

Als je naar de voorzieningen kijkt, dan worden de kosten verdeeld over de koopwoningen (48,6%), 

ASR (29,4%) en LUCA (22,0%). De 48,6% van de koopwoningen worden via de verdeelsleutel 

verdeeld naar de 94 eigenaren. 

Als voorbeeld heeft een eigenaar in index A-02 een appartement met 122 stemmen/verdeelsleutel, 

m.a.w. zijn aandeel is 122/16847e deel in de algemene kosten. ASR en LUCA krijgen ieder 

respectievelijk 4334/16847 en 3250/16847e deel van de algemene kosten toegewezen. 

Als het gaat om de verdeling van kosten van de voorzieningen, dan praten we over de indexen A-02, 

A-03 en A-04. Het totaal stemmen/verdeelsleutel is dan 14750 (7166+4334+3250) 

stemmen/verdeelsleutel. Dezelfde eigenaar van hierboven heeft dan een aandeel van 122/14750e  

deel.  

Zijn er kosten voor de parkeergarage, dan is het een 13/1050e (78x normale plaatsen) of 18/1050e 

(2x grote plaatsen) deel. 50 parkeerplaatsen zijn voor eigenaren en 30 plaatsen voor ASR huurders. 

De kosten worden dus verdeeld over 50 eigenaren en ASR. 

De gemeenschappelijke fietsenstalling wordt alleen gebruikt door eigenaren zonder berging, zowel 

koopwoningen als LUCA huurders. De kosten worden 50/50 verdeel over deze koopwoningen (A-02) 

en LUCA (A-04). De verdeling is als volgt: 

a. 18x koopwoningen (A-02), Lapis Lazuli 120,122,130,132,134,136,139,140,142, 

144,148,150,152,154,157,158,160,162. (131,141,149,159 ?) 

➔ 50% wordt verdeeld over de 18 eigenaren 

b. 30x LUCA huurwoningen (A-04), Lapis Lazuli 

57,59,62,63,64,66,68,70,72,74,77,78,79,80,82, 

84,86,88,92,93,94,96,98,100,102,104,107,108,109,110,112,114,116,118 (34?) 

➔ 50% wordt toegewezen aan LUCA. LUCA verrekend het in de huur/servicekosten. 
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Waar kan ik zien welk stemrecht/verdeelsleutel vinden. 

In de onder splitsing index van de notaris kan je voor de woningen en parkeerplaats het aantal 

stemmen/verdeelsleutel vinden.  

Deze gegevens zijn ook terug te vinden binnen de Newomij Portal, newomij.twinq.nl 

 

 

Na inloggen kiest u voor Mijn pagina en selecteer Mijn bezit. 

 

Hier ziet u per onderdeel wat uw aandeel is. 

 



 

 

80 is het aantal parkeerplaatsen, maar er wordt met verdeelsleutel (13 of 18/1050e deel) gewerkt. 

 

Disclaimer:  

Er kunnen geen rechten aan ontleent worden aan aantal stemrecht en verdeelsleutel.  

Dit document is bedoeld als uitleg over stemrecht en verdeelsleutel. 





 



 



 



 



 



 


