
De Deeltuin
Uitleg van de splitsing en ondersplitsing

De Deeltuin is onderverdeeld middels verschillende splitsingen en ondersplitsingen. 
Voor het goed functioneren van de Verenigingen van Eigenaren is het belangrijk dat de 
bewoners en eigenaren goed snappen hoe een en andere in elkaar zit 
en wat daarvan de consequenties zijn voor begrotingen en stemmingen e.d.
Deze presentatie is daarom bedoeld als uitleg. Het duurt ongeveer 8 minuten. Namens
het VvE-Bestuur vraag ik je om deze tot aan het einde toe te bekijken.
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Hoofd VvE: indexen 1 t/m 25 (breukdelen)

Onderverdeling van index 25: Parkeer-VvE: 113 breukdelen (62 parkeerplaatsen + 51 bergingen)
4 VvE’s Indexen 23 en 24 hebben ieder een eigen VvE.

Dit is het bouwterrein, omsloten door de Sartreweg, Livarstraat, Oldenburgerstraat en 
de Zwartbontstraat.
1. Aan de Sartreweg is de parkeergarage met bergingen gemaakt.
2. Daarop staan 22 woonhuizen. 
3. Op de beide hoeken van de Oldenburgerstraat staan 2 appartementencomplexen

met elk 4 appartementen. 
4. Hier tussenin ligt de gemeenschappelijke binnentuin.
5. Samen zijn dit de 25 delen van de hoofdsplitsing. Ieder deel (ook wel ‘breukdeel’ 

genoemd) wordt aangeduid met een indexgetal.
De indexen 1 t/m 22 zijn de woningen bovenop de garage. Indexen 23 en 24 zijn de 
beide appartementencomplexen. Index 25 wordt gevormd door de parkeergarage
met bergingen en de binnentuin.

6. De indexen 23, 24 en 25 zijn elk onderverdeeld door middel van een ondersplitsing. 
Voor iedere onderspitsing is er ook weer een VvE.

7. We hebben daarom te maken met 4 VvE’s: de een voor het geheel en drie voor de 
onderverdelingen van indexen 23, 24 en 25.

NB Langs de Livarstraat, de Oldenburgerstraat en de Zwartbontstraat staan de 
grondgebonden woningen (hier niet getekend).
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Index 25 = 

• 51 bergingen
• + 62 parkeerplaatsen
• + een binnentuin

Met index 25 wordt dus het deel bedoeld dat bestaat uit bergingen, parkeerplaatsen en 
binnentuin. Deze is verder opgedeeld middels een ondersplitsing in:
• 51 afzonderlijke bergingen
• 62 parkeerplaatsen
• Één binnentuin

NB In de binnentuin participeren alle 51 eigenaren van de Deeltuin. Ieders stukje is 
echter niet afzonderlijk aanwijsbaar.

3



Splitsingsaktes zijn de 
“grondwet” voor de VvE’s

Eventuele wijzigingen per notariële
akte, met (nagenoeg) unanieme

instemming van eigenaren en 
hypotheekverstrekkers.

De splitsingsaktes van hoofd- en ondersplitsing vormen de juridische basis voor de VvE’s. 
In een splitsingsakte staat hoe het geheel is onderverdeeld, maar ook zijn het de 
statuten van de vereniging. 
Ze vormen als het ware de grondwet voor de VvE’s. En zoals dat ook voor de grondwet
van een land geldt is die niet zo 123 te veranderen. 
Voor een wijziging moet je toestemming hebben van nagenoeg alle eigenaren en hun
hypotheek verstrekkers. Een notaris moet wijziging doorvoeren. 
In de praktijk komt het erop neer dat splitsingsaktes niet wijzigbaar zijn. 
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Parkeer-VvE • Art 8: 113 breukdelen (51 + 62)
• Afhankelijk van het aantal parkeerplaatsen: 2 of 3 

breukdelen
• Art 9 (kostenverdeling):

• Kosten parkeerplaatsen 62 eenheden
• Kosten bergingen 51 eenheden
• Kosten tuin 51 eenheden

• Art 47 (stemmen):
• Op basis van de breukdelen ieder gezin heeft 2 

of 3 stemmen, afhankelijk van aantal
parkeerplaatsenDiscrepantie tussen

kostenverdeling en 
stemverhoudingen

Laten we in eerste instantie inzoomen op de z.g. Parkeer-VvE, of te wel de VvE die is 
voortgekomen uit de ondersplitsing van index 25 (bergingen, garage en binnentuin).
Er zijn 3 artikelen in de splitsingsakte die met name van belang zijn. Dat zijn artikel 8, 9 
en 47, over respectievelijk de breukdelen, de kostenverdeling en de stemverhoudingen.

In artikel 8 staat dat index 25 nader is opgedeeld in 113 delen (ook wel breukdelen
genoemd), nl 51 bergingen plus 62 parkeerplaatsen. Als je één parkeerplaats hebt, 
vertegenwoordig je twee van de 113 breukdelen; als je twee parkeerplaatsen hebt zijn
dat er drie van de 113.

Artikel 9 gaat over de kostenverdeling. Daarin staat dat de kosten van de 
parkeerplaatsen over 62 eenheden verdeeld moeten worden; de kosten van de 
bergingen en die van de tuin over 51 eenheden.

Artikel 47 betreft het stemmen. Hierin staat dat dit gebeurt op basis van de 113 
breukdelen uit artikel 8. Er zijn in total 113 potentiële stemmen. Afhankelijk van het 
aantal parkeerplaatsen heeft ieder huishouden 2 of 3 stemmen. 

Bij dit artikel is geen onderscheid gemaakt tussen parkeerplaatsen, bergingen en tuin. 
Dit betekent dat ook over tuin-onderwerpen de hievoor genoemde stemverhoudingen
gelden. 

En ja…. Dit lijkt inderdaad tegenstrijdig: de kosten van de tuin worden gelijkelijk over 51 
huishoudens verdeeld, maar als het op stemmen aankomt zijn toch niet alle
huishoudens gelijk. 
Dit klinkt mogelijk unfair. Dit is echter zoals het in de splitsingsakte is geregeld en zoals
eerder is aangegeven valt daar eigenlijk niet aan te tornen.
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Hoofd-VvE
• Art 8: 25 breukdelen (verdeeld over 51 eigenaren). 

1. 22 Woningen op de garage/berging
2. 2 Appartementencomplexen
3. Parkeergarage, bergingen en binnentuin

• Art 9 (kostenverdeling):
1. Conform de 25 breukdelen

9.1.f en 9.1.g =   verzekeringen + publiekrechtelijke
lasten

2. Gelijkelijk over 51 eigenaren
9.1.a t/m 9.1.e en 9.1.h en 9.1.i =  onderhoud,
herstel, beheer, water + electriciteit

3. Anders
9.1.j = overige, nl. onderhoud garagedak (tot de
waterkerende laag) ten laste van index 25.

• Art 47 (stemmen):
• Volgens de breukdelen

Aanpassing van de 
begroting zodat deze
beter aansluit bij de 

akte.

We bekijken nu de Hoofd-VvE. 
Ook hier zijn er weer dezelfde relevante artikelen: 8, 9 en 47.

In artikel 8 staat dat er 25 breukdelen zijn. 
• 22 woningen op de garage
• 2 appartementencomplexen op de hoeken van de Oldenburgerstraat
• En de combinatie van garage, bergingen en binnentuin.

Artikel 9 gaat over de kostenverdeling. 
• Daarin staat dat de kosten van verzekeringen en de publiekrechtelijke lasten conform 

de hierboven genoemde verhoudingen verdeeld moeten worden. 
• Kosten van onderhoud, herstel, beheer en het gemeenschappelijk gebruik van water 

en electra dienen gelijkelijk verdeeld te worden over de eigenaren. Dat wil zeggen: 
omslaan over 51 huishoudens.

• En er is een restcategorie waarvoor een andere verdeling is gegeven: namelijk de 
onderhoudskosten van het garagedak (tot aan de waterkerende laag) komen ten laste
van index 25. 

De huidige begroting van de hoofd-VvE is nog niet helemaal conform deze
onderverdeling. De nieuwe begroting zal hierop nog worden aangepast.

Het stemmen is geregeld in artikel 47. Dat dient conform de breukdelen van artikel 8 te 
gebeuren. De eigenaren van de woningen op de garage hebben samen 22 stemmen, 
ieder appartementencomplex heeft een stem en er is een stem voor index 25.
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4 VvE’s en hun samenhang

Hoofd-VvE

VvE Appart.blok A VvE Appart.blok B Parkeer-VvE

23 24 25

Naast 22 particuliere leden heeft de Hoofd-VvE 3 VvE’s als lid

Als we de balans opmaken zien we een geheel van 4 VvE’s: 1 Hoofd-VvE en 3 VvE’s die 
zijn voortgekomen uit ondersplitsingen van de hoofdsplitsing.
Naast de 22 eigenaren van de woningen op de garage heeft de Hoofd-VvE 3 VvE’s als lid. 

Dat betekent onder andere dat de ALV van de Hoofd-VvE pas gehouden wordt nadat de 
3 andere VvE’s hebben vergaderd. De vertegenwoordigers van de onder VvE’s brengen
een stem uit in de ALV van de Hoofd-VvE.

In de praktijk zullen we de ALV’s van de Parkeer-VvE en de Hoofd-VvE op dezelfde avond
laten plaatsvinden. Eerst die van de Parkeer VvE, want daar zijn we allemaal lid van. 
Daarna houden we dezelfde avond nog de ALV van de Hoofd-VvE. Dit zal zijn met alleen
de eigenaren van de huizen op de garage en met de vertegenwoordigers van de drie
overige VvE’s. 
De VvE’s van de beide appartementenblokken houden hun ALV’s eerder.
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Bestuur van Hoofd en Parkeer VvE

Hoofd-VvE

Parkeer-VvE

25
Voorzitter: Chiel Harmsen
Penningmeester: Corine Smakman
Secretaris: Bart Holewijn
Technisch commissaris: Piet Mudde

Kandidaat-lid: Willard Westra

Munnik VvE Beheer: Janet van der Linde

De Parkeer-VvE en de Hoofd-VvE zijn juridisch gezien losse verenigingen met beide een
bestuur. 
De besturen van beide VvE’s hebben echter een identieke samenstelling:

De voorzitter is Chiel Harmsen
Penningmeester is Corine Smakman
Bart Holewijn is secretaris
Piet Mudde is Technisch commissaris
Willard Westra is Algemeen bestuurslid (op dit moment kandidaat-lid)

Het bestuur wordt ondersteund door Munnik VvE Beheer. Janet van der Linde is hun
contactpersoon.
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Heb je nog vragen?
Richt je dan tot VvE-bestuur

Hopelijk heeft deze presentatie bijgedragen aan een beter begrip van de splitsingen en 
de verschillende VvE’s van De Deeltuin en helpt dit als het gaat om kostenverdelingen en 
stemverhoudingen. 
Als je toch nog vragen hebt, kun je uiteraard terecht bij het VvE bestuur.
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