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                          VvE en oplaadpunt voor elektrische auto’s 
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Ook bij appartementen met een monumentstatus komt de vraag naar laadpalen voor 

elektrische auto’s. Maar wat betekent dat voor de Vereniging van eigenaars? 

Belangrijk om te weten is dat het hier om een complexe materie gaat. Ons advies is om 

vanuit de VvE een (deskundige) commissie samen te stellen die onderzoek gaat doen 

naar de mogelijkheden tot plaatsing en de financiële gevolgen hiervan. Via de 

‘Subsidieregeling energiebesparing eigen huis’ (SEEH) kan de VvE een vergoeding tot 

75% krijgen van de kosten voor advies voor het realiseren van één of meer laadpunten 

voor elektrische auto’s. Het te ontvangen bedrag is maximaal € 1.500. De sluitingsdatum 

van de subsidie is 1 oktober 2023. Meer informatie hierover: www.rvo.nl/seeh  

Een regelmatige terugkoppeling naar de eigenaars is gewenst vooral om draagvlak te 

creëren. Daarnaast zal het bestuur van de VvE op tegenstand moeten rekenen omdat het 

waarschijnlijk nog maar om een beperkt aantal eigenaars zal gaan die beschikken over 

een elektrisch aangedreven auto. Maar naar de toekomst is zeker te verwachten dat hier 

een kentering zal plaatsvinden. Maar ook alternatieven moeten in het advies van de 

commissie duidelijk naar voren komen. Zo zijn er bijvoorbeeld op dit moment al publieke 

oplaadpunten met een minimum oplaadtijd.  

 

Voor een uiteindelijke besluitvorming tot aanschaf, gebruik en exploitatie van laadpalen 

dient de algemene leden vergadering van de VvE een rechtsgeldig besluit te nemen met 

een meerderheid van 2/3 van het aantal stemmen. Het kan natuurlijk zo zijn dat er geen 

meerderheid is voor het voorliggende plan en dan gaat het gewoonweg niet door. 

In algemene zin kan onderscheid gemaakt worden tussen een individuele aansluiting in 

een parkeergarage of enkele aansluitingen op de buitenparkeerplaats van de VvE. 

Aangezien monumentale appartementsgebouwen vaak niet beschikken over een 

parkeerkelder beperken we ons in deze publicatie tot aansluitingen op de 

buitenparkeerplaats. 

 

De VvE heeft alleen zeggenschap over parkeerplaatsen op eigen grond. Of er 

daadwerkelijk sprake is van eigen grond kunt u controleren aan de hand van de 

splitsingsakte met de bijbehorende tekeningen. 

. 

Wetsvoorstel Notificatieregeling oplaadpunten VvE’s 

 

Het wetsvoorstel Notificatieregeling oplaadpunten VvE’s zal naar verwachting medio 2022 

aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Dit Wetsvoorstel beoogt belemmeringen weg 

te nemen bij het voor eigen rekening en risico plaatsen van oplaadpunten door 

appartementseigenaren. Indien een bewoner een oplaadpunt op een individueel 

parkeervak of op een gemeenschappelijke parkeergelegenheid wil plaatsen, moet het 

VvE-bestuur hiervan in kennis worden gesteld. Deze zogeheten ‘notificatie’ vervangt dan 
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de benodigde toestemming van de VvE voor het plaatsen van een oplaadpunt indien het 

oplaadpunt volgens de voorwaarden uit de notificatieregeling is geplaatst. Wat precies de 

inhoudelijke voorwaarden zullen zijn in de nieuwe wetgeving is nog onduidelijk. 

In de consultatie hebben belangenorganisaties en verzekeraars al commentaar geleverd. 

In het wetsvoorstel staat dat er voor deze kwestie veel geregeld gaat worden via een 

algemene maatregel van bestuur (AMvB). De Tweede Kamer hoeft daar niet over te 

stemmen. Maar die AMvB is er nog niet, dus weet op dit moment nog niemand wat de 

regels zullen worden. 


