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1. WOORD VAN
DE REDACTIE
Niels

De eerste lockdown van vijf weken
werd uiteindelijk een coronaperiode van
meer dan twee jaar. Nu lonkt de vrijheid
weer en dat was te merken ook. In
’s-Hertogenbosch (Oeteldonk) barstte de
carnaval – het feest der feesten hier – in
alle hevigheid los en had het carnavalsfeest
ook iets weg van een bevrijdingsfeest. Een
frisse start na corona. Een nieuw begin.

Dé flexibele schil voor woningcorporaties

Voor mijn vrouw en mij geen Oeteldonk dit jaar:
op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, is ze
bijna 39 weken zwanger. Over een nieuw begin
gesproken. Ontzettend spannend, maar wel een
heel mooie en bijzondere tijd!
Ook in de corporatiesector zien we dat het leven
na corona weer opstart. Je ziet het bijvoorbeeld
aan de leefbaarheidsactiviteiten die weer opgepakt
worden. Tegelijkertijd wordt ook steeds vaker
duidelijk wat de afgelopen coronaperiode heeft
aangericht. Het heeft veel schade toegebracht
aan de financiële en psychische situatie van veel
huurders. Ook heeft de pandemie geleid tot het
verder onder druk staan van de veiligheid en
leefbaarheid van buurten en wijken. En de opgaven
op het gebied van de andere volkshuisvestelijke
thema’s zijn onverminderd groot.
In dit magazine helpen we een handje om de
verschillende opgaven het hoofd te bieden en om
op volle kracht door te gaan na deze coronaperiode.
Zo lichten we 12 mooie (landelijke) voorbeelden
toe over samenwerken aan leefbare en vitale
buurten. Voorbeelden die écht werken in de
praktijk. Ook delen we kennis over het proces van

de huurverhoging 2022 en kijken we ook breder,
namelijk naar de woonlasten. Die woonlasten
staan onder druk als gevolg van de stijgende
energieprijzen. We gaan er in dit magazine op in
wat je als corporatie voor je huurders kunt doen als
het om dit thema gaat. In het verlengde daarvan
delen we een mooi praktijkvoorbeeld uit Zeeland,
waar woningen met een energielabel B de transitie
naar all-electric hebben gemaakt. Onderwerpen
als leefbaarheid en duurzaamheid komen
natuurlijk ook terug in de prestatieafspraken met
de gemeente(n) en huurdersorganisatie(s). Met
de herijking van de Woningwet per 1 januari 2022
is dit proces van prestatieafspraken ook gewijzigd.
In dit magazine vatten we samen wat dat voor
corporaties betekent.
Tijdens de coronaperiode zijn veel huurders ook
aan het klussen geslagen. Voor veel corporaties
een extra aanleiding om het ZAV-beleid eens goed
onder de loep te nemen. In dit magazine delen
we hoe je de herijking van het ZAV-beleid op kunt
pakken.
Ook gaan we in dit magazine in op een aantal
interne ontwikkelingen. Zo hebben we ons
trainingsaanbod uitgebreid en hebben we voor het
derde jaar op rij ons SNA-keurmerk behaald.
Tot slot stelt Lisa van Tiel zich voor. Zij is in
februari gestart als jurist binnen het Juridisch
CorporatiePlatform (JCP) van Matchability.

Veel leesplezier!

2.HUURVERHOGING 2022

De maandhuur mag maximaal
verhoogd worden met*
Huurverhoging die niet afhankelijk
is van het inkomen

• 2,3% voor huren vanaf € 300
• € 25, als de huur onder de € 300 is

Huurverhoging die wel afhankelijk is van het inkomen (2020)

Harmen

De meeste huurders van een sociale
huurwoning kunnen vanaf juli 2022 een
huurverhoging krijgen van maximaal 2,3 %.
Dit is het gemiddelde jaarinflatiepercentage
tot december 2021. Tot 1 juli 2022 mogen de
huren van sociale huurwoningen niet verhoogd
worden. De minister voor Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jong, stelt
de maximale huurverhoging nog vast met
een ministeriële regeling. Dat heeft De Jonge
op 15 februari 2022 bekendgemaakt.
Die 2,3% is de inflatie van vorig jaar. In voorgaande
jaren mochten de huren van sociale huurwoningen
meestijgen met de inflatie plus 1%. Voor het
komende jaar wordt van die extra 1% afgezien.
Het besluit betekent niet dat alle sociale huren
ook daadwerkelijk met 2,3% omhooggaan, want
stijgingen kunnen nog hoger of lager uitvallen. Voor
mensen met hogere inkomens mogen corporaties
de huur meer verhogen, met maximaal € 50 tot

Marit

€ 100 per maand, zolang dit binnen de maximale
huurprijsgrens van de woning valt. Als de huurprijs
van de woning minder dan € 300 is, mag de huur
met maximaal € 25 stijgen.
Vorig jaar werd die inkomensafhankelijke hogere
huurverhoging (IAH) niet toegepast, vanwege de
coronacrisis. Volgens De Jonge biedt de regeling
‘corporaties de financiële ruimte om mensen die
moeite hebben de huur op te brengen juist geen
2,3% huurverhoging te geven’.
De inflatie is de afgelopen tijd fors opgelopen. In
januari werd het leven in Nederland 6,4% duurder
dan een jaar geleden. Daar zullen huurders in de
sociale sector nu nog niets van merken, maar die
hogere inflatie ‘zou vooral tot uiting kunnen komen
in de huurverhoging van 2023’, zegt de minister.
Op aandringen van de Tweede Kamer werden de
huren in de sociale sector vorig jaar bevroren. Die
bevriezing loopt dus per 1 juli af. Het vorige kabinet
was geen voorstander van de maatregel, en ook

Inkomen niet hoger dan
€47.948

Inkomen niet hoger dan
€ 55.486

• 2,3% voor huren vanaf € 300
• € 25, als de huur onder de € 300 is

Inkomen tussen
€ 47.948 en € 56.527

Inkomen tussen
€ 55.486 en € 75.369

€ 50

Inkomen meer dan
€ 56.527

Inkomen is meer dan
€ 75.369

€ 100

* Zolang de huur door de huurverhoging niet boven de maximale
huurprijsgrens van de woning komt. De maximale huurprijsgrens van de
woning wordt bepaald door het woningwaarderingsstelsel (WWS).

De Jonge zet er vraagtekens bij. Geen of beperkte
ruimte voor huurverhoging beperkt volgens de
minister de ruimte voor investeringen in de bouw
van nieuwe woningen en de verduurzaming van
bestaande woningen.

Huurverhoging vrije sector
Voor zelfstandige woningen in de vrije sector
geldt een maximale huurverhoging van het
inflatiepercentage + 1%. In 2022 komt dat neer
op een toegestane huurverhoging van maximaal
3,3%. Deze maximaal toegestane verhoging geldt
van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023.

Huurverhoging overig bezit (bergingen,
garageboxen, parkeerplaatsen e.d.)
Huurder en verhuurder zijn vrij om in
het
huurcontract
voor
o.a.
garageboxen,
parkeerplaatsen en bergingen eigen afspraken
over de huurverhoging te maken. Staan er in het
huurcontract voor de garage geen afspraken over
jaarlijkse huurverhoging, dan is huurverhoging
niet mogelijk en blijft de huurprijs gedurende de
huurperiode ongewijzigd.

Actueel huurprijsbeleid beschikbaar in
MG-circulaire
Speciaal voor gemeenten, woningcorporaties en
andere verhuurders, en voor huurders(organisaties)
verscheen eind februari een MG-circulaire over
actueel huurprijsbeleid. De circulaire bevat
informatie vanuit de Rijksoverheid over weten regelgeving op het gebied van huur van
woonruimte. Ook komt uitvoeringsinformatie aan
bod die nodig is om wet- en regelgeving op de
juiste manier toe te passen.  
Deze eerste circulaire van 2022 gaat over het
huurprijsbeleid in de periode 1 januari 2022 tot en
met 30 juni 2023.

Tot slot
In deze handige factsheet zijn alle cijfers
overzichtelijk op een rij gezet. En Aedes heeft een
handig overzicht gepubliceerd met de belangrijkste
wijzigingen in het huurbeleid 2022 ten opzichte
van 2021.

3. MAGAZINE OVER SAMENWERKEN
AAN LEEFBARE EN VITALE BUURTEN

Esther

Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met
elkaar en met leefbaarheid verbonden. In
het digitale magazine ‘Samenwerken aan
leefbare en vitale buurten – zo doen we dat!’
staan 12 mooie voorbeelden van een aanpak
die werkt in de wijk. Ter inspiratie of om te
leren van good practices.
Een maatschappelijke coalitie uit de Actieagenda
Wonen, bestaande uit Aedes, de Nederlandse ggz,
ActiZ, Woonbond, Vereniging Valente, Divosa,
VNG, Sociaal Werk Nederland, G40 Stedennetwerk en MIND, verzamelde met Platform31 de
praktijkvoorbeelden. Sommige voorbeelden zijn al
ver doorontwikkeld met mooie resultaten. Andere
voorbeelden zijn nog niet zo ver. Maar wat al deze
voorbeelden gemeen hebben, is dat er een samenwerking is gestart tussen verschillende partners waarbij de behoefte van de bewoner centraal
staat en waar stappen vooruit worden gezet.
Download hier het magazine ‘Samenwerken aan
leefbare en vitale buurten. Zo doen we dat!’, met
de volgende praktijkvoorbeelden:
1.	
Proeftuin Ruwaard in Oss (gericht op het
proces van samenwerken aan wonen, zorg en
welzijn, op een inclusieve en veilige leefomgeving en op ondersteuning en begeleiding).

Esmeralda

2.	
Majella Wonen in Utrecht (gericht op het
proces van samenwerken aan wonen, zorg en
welzijn, op een inclusieve en veilige leefomgeving en op ondersteuning en begeleiding).
3.	Aanpak Sunny Selwerd & Wijkbedrijf Selwerd
in Groningen (gericht op het proces van samenwerken aan wonen, zorg en welzijn, op
wonen en de woonomgeving, op een inclusieve en veilige leefomgeving en op ondersteuning en begeleiding).
4.	‘Onze buurt De Posten’ in Enschede (gericht
op het proces van samenwerken aan wonen,
zorg en welzijn, op wonen en de woonomgeving en op een inclusieve en veilige leefomgeving).
5.	
Raamafspraken in Alkmaar (gericht op het
proces van samenwerken aan wonen, zorg en
welzijn en op ondersteuning en begeleiding).
6.	
Populatiebekostiging in Alphen aan den Rijn
(gericht op het proces van samenwerken aan
wonen, zorg en welzijn en op ondersteuning
en begeleiding).
7.	Tien werkafspraken ‘Thuis in de wijk’ in Amsterdam (gericht op het proces van samenwerken aan wonen, zorg en welzijn en op
ondersteuning en begeleiding).
8.	
Uitstroomconvenant in Assen en omgeving
(gericht op het proces van samenwerken aan
wonen, zorg en welzijn en op ondersteuning
en begeleiding).

9.	Gezamenlijke aanpak in Hoorn (gericht op het
proces van samenwerken aan wonen, zorg en
welzijn, op een inclusieve en veilige leefomgeving en op ondersteuning en begeleiding).
10.	Methode Moderne Devoten in Nijmegen (gericht op het proces van samenwerken aan
wonen, zorg en welzijn, op wonen en de
woonomgeving, op een inclusieve en veilige
leefomgeving en op ondersteuning en begeleiding).
11.	Wooncirkels in Noord-Holland (gericht op het
proces van samenwerken aan wonen, zorg en
welzijn, op een inclusieve en veilige leefomgeving en op ondersteuning en begeleiding).
12.	
Armoedecoalitie in Utrecht (gericht op het
proces van samenwerken aan wonen, zorg en
welzijn en op ondersteuning en begeleiding).
In alle praktijkvoorbeelden wordt geschetst wat de
urgentie van de opgave is, wordt samengevat wat
er bereikt is en wordt aangegeven welke beren er
op de weg waren.

4. PILOT: VAN LABEL B-WONINGEN NAAR
ALL-ELECTRIC IN ZEELAND

8.	Lucht-waterwarmtepomp met PCM-boiler
(phase change materials).
9. Ventilatiewarmtepomp met elektrische boiler.

Harmen

Vier woningcorporaties in Zeeland zijn gestart met een all-electric pilot. Voor de duur
van een jaar zijn 27 bestaande huurwoningen (met een energielabel B) in Zeeland van
de gasketel overgestapt op een all-electric
energieconcept. Er zijn 9 verschillende elektrische energieconcepten getest gedurende
deze pilot. Uiteindelijk is gekeken of één van
deze concepten geschikt is om in de toekomst
bestaande woningen gasloos te maken, vanuit de perspectieven ‘goed voor de huurder’,
‘duurzaam’ en ‘economisch haalbaar’. In dit
artikel vatten we de belangrijkste resultaten
samen.
De 27 deelnemende woningen in de pilot zijn onderverdeeld in 9 portiekwoningen en 18 grondgebonden woningen. In iedere woning is een all-electric verwarmingssysteem geplaatst. Elk van deze
installaties bestaan uit verschillende deelsystemen. Combinatie 3, 5 en 6 zijn verschillende types
lagetemperatuurwarmtepompen. In totaal zijn er
9 verschillende combinaties gemaakt, namelijk:
1. Warmteglas met elektrische boiler.
2. Infrarood panelen met elektrische boiler.
3. Lucht-waterwarmtepomp (lage temperatuur).
4.	Lucht-waterwarmtepomp
(hoge temperatuur).
5. Lucht-waterwarmtepomp lage temperatuur).
6. Lucht-waterwarmtepomp (lage temperatuur).
7. Infrarood panelen met warmtepompboiler.

De 9 combinaties zijn beoordeeld aan de hand van
7 criteria:
1.	Totaal energieverbruik van installatie
ten opzichte van gassituatie in de zomer.
2.	Totaal energieverbruik van installatie ten
opzichte van gassituatie in de winter.
3.	Prestatie ten opzichte van comfortabel
temperatuurdomein.
4. Comfortervaring bewoners.
5. Investeringskosten.
6. Technische levensduur.
7. Onderhoudskosten.
Uit dit beoordelingsmodel blijkt dat systeem 4, de
lucht-waterwarmtepomp met hoge temperatuur
het hoogste scoort en daarmee van de geteste systemen het meest geschikt is voor de toepassing in
een bestaande label B-woning. Dit concept is ook
door de bewoners ervaren als zeer comfortabel en
daarnaast zijn de woonlasten ook het voordeligst.
Bijkomend voordeel van het hogetemperatuursysteem is dat een aanpassing van het leidingnet,
indien de woning nog een eenpijpssysteem heeft,
niet aangepast hoeft te worden.
Uiteraard is dooronderzoek naar nieuwe alternatieven zeker aan te bevelen, maar het is een
goede zaak dat een dergelijke pilot in gezamenlijk
is geïnitieerd door deze Zeeuwse corporaties. Hopelijk volgen er nog meer goede en innovatieve
praktijkvoorbeelden die corporaties helpen op weg
naar de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen.
Meer informatie over het onderzoek is hier te
vinden.

5. STIJGENDE
ENERGIEPRIJZEN

Marloes

Danique

Eind 2021 kwam het nieuws naar buiten dat de
energieprijzen komend jaar de pan uit zouden rijzen.
Huishoudens zouden maandelijks honderden euro’s
extra neer moeten tellen voor de energierekening. En
nu blijkt die stijging nóg veel hoger uit te pakken dan
eerst werd verwacht. Een stijging die grote gevolgen
heeft voor met name de huishoudens met lagere
inkomens. Wat kun je als corporatie doen?
Het CBS publiceerde op 18 februari 2022 de gemiddelde gasen elektratarieven van januari 2022. Na aftrek van overheidscompensatie is een gemiddelde huurder nog steeds zo’n € 45
op maandbasis meer kwijt dan vorig jaar. En dat is nog maar
een gemiddelde. Onderstaande tabel laat de prijsstijging goed
zien. Hier is de overheidscompensatie in de vaste en variabele
component van elektriciteit al verwerkt.
Problemen ontstaan zeker bij huurders met lagere inkomens,
hogere energieverbruiken en energiecontracten met variabele
tarieven of contracten die vanaf eind 2021 afliepen. Welke
hulp of welk maatwerk kun je als corporatie bieden?
●	Inventariseer! Hoe zit het met energiecontract dat jouw
corporatie heeft afgesloten en op basis waarvan de energiekosten via de servicekosten worden verdeeld? En waar
verwacht je (in welk complex) de grootse problemen,
kijkend naar lagere inkomens in combinatie met hogere
energieverbruiken?

Energiecomponent

Januari 2022

Januari 2021

Gas, variabele component (prijs per m3)

€ 1,74

€ 0,79

Gas, vaste component (prijs per jaar)

€ 246,06

€ 258,04

Elektriciteit, variabele component
(prijs per kWh)

€ 0,40

€ 0,22

Elektriciteit, vaste component
(prijs per jaar)

€ 485,10

€ 229,87

Tabel 1. Gemiddelde tarieven

●	In elk contact met huurders aandacht schenken aan dit
thema en, indien gewenst, aansturen op een keukentafelgesprek, waarin je ondersteuning op maat biedt. Die
ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit het delen
van tips van de Woonbond of het doorverwijzen naar
een energiecoach of een initiatief als het duurzaam loket
(mits van toepassing in de gemeente(n) waar jouw corporatie actief is).
●	Besteed in de mailing over de huurverhoging 2022 aandacht aan dit thema en geef aan dat huurders die zich
zorgen maken hierover contact kunnen opnemen.
●	Bekijk in hoeverre je een versnelling op de korte termijn
kunt realiseren als het gaat om het verduurzamen van
je (minst energiezuinige) complexen en stel daarbij prioriteiten. Mogelijk is een verduurzaming te realiseren in
combinatie met al gepland (groot) onderhoud. Of kun je
(een proef) starten met het op individuele basis verduurzamen van woningen.
●	
Neem contact op met en sluit je aan bij het initiatief
Meters Maken.
Zelf nog een tip? Deel deze dan met ons via
info@matchability.nl, dan nemen we deze mee in
ons volgende magazine!

sche sector waarin wij werken. Daarom lanceren we met trots MatchRoom: het unieke
escaperoomspel voor woningcorporaties!   

6. MATCHROOM

Iris

Samenwerken en plezier zijn belangrijke
onderdelen van ons Matchability-DNA. Deze
kenmerken dragen we dagelijks uit naar
onze opdrachtgevers en vinden we belangrijk binnen ons team. Onze kijk op de combinatie van goed samenwerken en plezier met
je collega’s delen we graag met de dynami-

Het is begin 2021 als de corporatie ‘Eigen huis en
tuin’ een mysterieuze brief binnenkrijgt. De brief
ziet er oud uit. Op de postzegel staat het jaar
1901. De brief lijkt afkomstig van een oude bewoner. In de brief wordt geschreven over een kluis
die verstopt zou zijn in een van de corporatiewoningen. De code van de kluis is niet bekend, wel
staat in de brief het adres van de woning. Het is
voor iedereen een raadsel waarom deze oude brief
juist nu bezorgd is en wat er in de kluis zit. Het
lijkt in ieder geval dat het van onschatbare waarde
is. Weet jij het geheim van de corporatiewoning te
ontrafelen?  
Ben jij in voor een uitdaging en wil jij met je collega’s deze escaperoom spelen? Laat het ons weten!
MatchRoom is bij uitstek geschikt voor teambuilding en ontspanning. Meer informatie en aanmelden kan via info@matchability.nl.

7. SNA-KEURMERK VERLENGD
Fijn nieuws! Deze maand ontvingen we de
bevestiging van Stichting Normering Arbeid
(SNA) dat we voldoen aan de gestelde
kwaliteitseisen en dat ons SNA-keurmerk
wederom is verlengd.  

Marlieke

Anne-José

Het doel van het keurmerk is het kaf van het
koren te scheiden in de uitzend-, detacheringsen payrollbranche. Door zaken te doen
met
een
SNA-gecertificeerde onderneming,
beperk je als opdrachtgever inleners- en
ketenaansprakelijkheidsrisico’s. Daarmee is het
SNA-keurmerk dé norm voor betrouwbaarheid! We
zijn trots op alle collega’s die hun steentje hebben
bijgedragen aan het behalen én behouden van dit
keurmerk, nu al voor het derde jaar op rij.
  
Meer informatie over het SNA-keurmerk vind
je hier.

8. HELDERHEID OVER HET ZAV-BELEID

Rick

In de praktijk ervaren corporaties regelmatig dat de kaders voor het ZAV-beleid niet
helder en actueel zijn, waardoor op casusniveau afstemming nodig is. Duidelijkheid aan
de voorkant vermindert dit aantal afstemmingsmomenten en bevordert de objectiviteit en eenduidigheid in relatie tot het beoordelen van ZAV-aanvragen. Het vinden van
een balans in het ZAV-beleid dat enerzijds
huurders de ruimte geeft om van hun huis
hun thuis te maken en anderzijds heldere
kaders stelt: dat is de uitdaging. Eenduidigheid in de werkwijze waarop je als corporatie omgaat met ZAV’s is belangrijk, maar ook
aansluiting op wettelijke kaders en interne
beleidsdocumenten, zoals de basiskwaliteit
en het duurzaamheidsbeleid. In dit artikel
doen we een voorzet om te komen tot een
helder ZAV-beleid.

Wettelijk kaders
Burgerlijk wetboek (Boek 7, artikel 215)
Het wettelijk kader beschrijft dat de huurder wijzigingen mag aanbrengen aan de woning die zonder
noemenswaardige kosten ongedaan gemaakt
kunnen worden. Hiermee wordt bedoeld dat de
verwijdering van deze veranderingen zo eenvoudig dient te zijn dat:
●
het geen kosten met zich meebrengt of;
●	het zulke geringe kosten met zich meebrengt
dat deze voor de verhuurder geen redelijk ar-

Maud

gument opleveren om tegen het aanbrengen
van die verandering of toevoeging bezwaar te
maken.
Voor overige zaken heeft een huurder toestemming nodig van de corporatie.
Uit jurisprudentie blijkt ook dat als het gaat om
veranderingen aan de buitenzijde van het gehuurde, de corporatie een aanvraag kan weigeren –
mits je je als corporatie dat recht in de huurovereenkomst hebt voorbehouden.
Er is juridisch onderscheid tussen huurders met
een contract van vóór 1 augustus 2003 en ná 1
augustus 2003. De rechten van huurders vóór 1
augustus 2003 zijn nauwelijks gewaarborgd. Formeel moeten zij hun huurwoning weer in originele
staat brengen. Voor huurders ná 1 augustus 2003
geldt dat zij wettelijk aanpassingen mogen doen
in hun woning. Voor kleine aanpassingen hebben
zij geen goedkeuring nodig (deze moeten ze wel
melden), maar voor grote aanpassingen hebben
zij goedkeuring nodig. De verhuurder is verantwoordelijk voor dossiervorming. Zonder goede
dossiervorming ligt de verantwoordelijkheid voor
het aantonen juridisch gezien bij de corporatie.

Kaders algemene huurvoorwaarden
In het model algemene huurvoorwaarden van
Aedes (versie oktober 2021) zijn de volgende
kaders opgenomen.

●	Het is huurder toegestaan veranderingen en
toevoegingen die zonder noemenswaardige
kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt aan de binnenzijde van het gehuurde
aan te brengen, behalve indien het gaat om
veranderingen die gevaar, overlast of hinder
voor verhuurder of derden opleveren. Voor
alle overige veranderingen en toevoegingen
heeft de huurder de voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder nodig.
●	Verhuurder kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden. Verhuurder zal bij het
verlenen van toestemming aangeven of de
verandering of toevoeging aan het einde van
de huur door huurder ongedaan moet worden
gemaakt.
●	Alle veranderingen die zonder de vereiste toestemming of in strijd met de voorwaarden van
verhuurder zijn aangebracht zullen op eerste
aanzegging van verhuurder ongedaan worden

gemaakt door huurder.
●	Huurder is verplicht tot het onderhouden, het
verhelpen van gebreken en het uitvoeren van
herstellingen aan de veranderingen of toevoegingen die door huurder zelf zijn aangebracht.
●	Huurder is aansprakelijk voor de schade die
wordt veroorzaakt door een verandering of
toevoeging die door huurder is aangebracht.
Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door
huurder zelf aangebrachte veranderingen aan
het gehuurde.
●	Huurder is verplicht, voor eigen rekening, door
hem aangebrachte veranderingen of toevoegingen op eerste aanzegging van verhuurder
te verwijderen, indien dit noodzakelijk is voor
de uitvoering door verhuurder van dringende
of renovatiewerkzaamheden.
●	Voornoemde kaders hebben eveneens betrekking op door huurder, in overleg met verhuur-

der, overgenomen veranderingen of toevoegingen van de vorige huurder.
●	
Veranderingen die zonder noemenswaardige
kosten ongedaan kunnen worden gemaakt,
dienen bij het einde van de huur door huurder
te worden verwijderd.
●	
Verhuurder kan vorderen dat aangebrachte
veranderingen en toevoegingen die zonder
toestemming zijn aangebracht, of niet voldoen aan de kaders, door huurder ongedaan
worden gemaakt.
●	Huurder is verplicht om veranderingen en toevoegingen bij het einde van de huur weg te
nemen indien verhuurder dit bij het verlenen
van toestemming schriftelijk heeft bedongen.
●	Huurder is gerechtigd door hem aangebrachte
veranderingen en toevoegingen ongedaan te
maken mits hij het gehuurde terugbrengt in
de staat waarin het zich overeenkomstig bij
de aanvang van de huur bevond, tenzij verhuurder bij het verlenen van toestemming
schriftelijk anders heeft bedongen.
●	Indien huurder bij het einde van de huurovereenkomst aan zijn verplichtingen tot ongedaanmaking van aangebrachte veranderingen
of toevoegingen niet heeft voldaan, is verhuurder gerechtigd alle ten gevolge daarvan
noodzakelijke werkzaamheden op kosten van
huurder zelf uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij huurder zich reeds nu voor alsdan
verplicht deze kosten te voldoen.

Interne kaders
In de algemene huurvoorwaarden is aangegeven
dat de corporatie voorwaarden kan verbinden aan
haar toestemming voor een ZAV. Deze voorwaarden hebben betrekking op het externe (wettelijke) kader en zijn ontleend aan het interne kader
(basiskwaliteit, huurbeleid, onderhoudsbeleid en
duurzaamheidsbeleid). Ter illustratie zijn hieronder een aantal interne kaders geschetst.
●	Geen veranderingen aan casco of installaties.
●	
Geen vergroting of verkleining van woningoppervlakte (dus geen aanbouw, dakkapel et
cetera).
●	Veranderingen aan de gevel of het dak moeten
eenvoudig demonteerbaar (schroefbaar) zijn.

●	Voor het aanbrengen van zonnepanelen door
de huurder zelf wordt geen toestemming gegeven.
●	Er moet voldaan worden aan wet- en regelgeving van de overheid (denk aan het Bouwbesluit en het (vergunningen)beleid van de gemeente), nutsbedrijven en/of de brandweer.
●	
Check (door de huurder) vooraf of voor de
verbouwing een vergunning nodig is door de
https://www.omgevingsloket.nl/ te raadplegen.
●	
De aanpassing die de huurder in de woning
aanbrengt, is bouwtechnisch altijd verantwoord en veilig.
●	De aanpassing mag niet schadelijk zijn voor
de gezondheid en het milieu. Een voorbeeld
hiervan is de aanleg van een open haard of
een houtkachel.
●	
De aanpassing mag niet leiden tot overlast,
schade of gevaar voor de huurder, medebewoners of omwonenden. (Beneden)buren
mogen bijvoorbeeld geen last hebben van het
contactgeluid van de vloerafwerking.
●	
De verandering mag de woning niet minder
aantrekkelijk maken en dus minder goed verhuurbaar maken.
●	De verandering mag geen invloed hebben op
de WOZ.
●	Reële vergoedingen zijn mogelijk, maar altijd
achteraf (bij vertrek uit de woning), op basis
van een vergoedingentabel en afschrijving
(ouderdom) en conform de kaderstellende
begroting.
●	Aangevraagde en goedgekeurde ZAV’s worden
achteraf gekeurd (op locatie).
●	Als we geen goedkeuring kunnen geven, dan
krijgt de huurder alsnog de gelegenheid om
de ZAV aan te passen aan de voorwaarden
die de verhuurder stelt, waarna een nieuwe
keuring plaatsvindt.
●	Als bij controle blijkt dat de ZAV niet is aangevraagd, dan beoordeelt de complexbeheerder
in hoeverre de ZAV voldoet aan de ZAV-voorwaarden en in hoeverre deze mag blijven
zitten.
●	Duidelijke afspraken over handhaving en registratie, waarbij voor handhaving geldt dat
de huurder in beginsel verantwoordelijke is bij
het ontbreken van bewijslast.
●	
Er vindt dossiervorming plaats voor zowel

goedgekeurde als afgekeurde ZAV’s (inclusief
vastlegging van verplichting tot verwijdering
en, indien van toepassing, overnameformulier).
●	Er moet in het kader van de portefeuillestrategie (o.a. onderhoud en verduurzamingsopgave) rekening worden gehouden met het
volgende:
o	
Onderhoud, verduurzaming e.d. mag in
principe niet worden beperkt door de aanwezigheid van ZAV’s.
o	Uitzondering: als vooraf duidelijk is dat er
werkzaamheden zullen plaatsvinden waarbij de ZAV een belemmering is, dan kan de
ZAV uitsluitend goedgekeurd worden met
een ondertekende clausule waarin de huurder aangeeft dat hij het herstel / verwijderen van de ZAV voor zijn rekening neemt.
●	Voor bepaalde complexen kunnen specifieke voorwaarden gelden (zoals zonwering bij
hoogbouwflats). De huurder ontvangt deze
informatie nadat hij een ZAV-aanvraag heeft
gedaan bij de verhuurder.

Ook aan
de slag
met het
ZAV-beleid?
Matchability
ondersteunt
graag!

Het ZAV-traject

Hieronder is het ZAV-traject schematisch
weergegeven.
Informeren

Aanvraag

Beheer

Mutatie

Informeren (actief
communiceren over de
beleidswijziging)

Aanvraag

Faciliteren

Voorwaarden
(en vermelden waar
een huurder terecht
kan met een klacht of
geschil)

Voorlichten

Toestemming

Financiën

Dossiervorming

Onderhoud

Keuring

Overgangsregeling
(situatie waarbij
huurders een
niet-goedgekeurde
ZAV hebben)

Onderhoud

Controle

Verantwoordelijkheid

Bij overname:
vastleggen in
opleverrapport
met foto’s én op
overnameformulier
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2. Onze basistraining huurrecht
Het meest voorkomende rechtsgebied in de corporatiesector is huurrecht. Tijdens deze training
zoomen we in op verschillende onderwerpen
binnen dit huurrecht en ben je snel op de hoogte
van de belangrijkste zaken die hiermee verbonden
zijn.

Jorieke

Nicky

Veel corporaties weten ons al te vinden als
het om onze (juridische) trainingen gaat.
Trainingen die praktisch toepasbaar zijn. En
een trainingsaanbod dat gevarieerd is en
zéker niet standaard.

ontbreken, maakt dat jij straks uit de startblokken
schiet. Want: de beste aanpak is een trainingspak,
toch?

Onze kracht is dat we allemaal werkzaam zijn in
de sector en dus dicht bij de praktijk staan. Onze
trainers zijn dagelijks te vinden op de corporatiewerkvloer en trainen dus ook vanuit het oogpunt
van de deelnemers.

•
Woningcorporaties, wat zijn dat nou?
•
Het speelveld
•
De belanghouders en netwerkpartners
•	De diverse afdelingen en de verbinding hiertussen
•	De balans tussen maatschappelijk en financieel rendement
•	
De belangrijkste begrippen in de volkshuisvesting
•	
Het samenspel tussen nieuwbouw, verhuur,
onderhoud en verduurzaming
•
Dagelijkse praktijk op de afdeling Wonen
o Passend toewijzen
o Verhuurmutatieproces
o Adverteren
o Urgentie-aanvragen

Ons aanbod is dit jaar verrijkt. We pikken er een
drietal trainingen uit, onze specials!

1. Onze Boo(s)tcamp
Geef de start van jouw corporatiecarrière een
boost! Tijdens deze training stomen we je klaar
voor jouw eerste baan in de corporatiesector. Met
ons interactieve programma maak je je op een
actieve wijze het werken bij een corporatie eigen.
Je leert over de kerntaken van een corporatie en
het speelveld en je maakt kennis met de regels
en begrippen. Daarnaast maak je kennis met de
verschillende afdelingen, functies en werkzaamheden binnen de organisatie. Onze boo(s)tcamp
is vergelijkbaar met een echte bootcamp. Een afwisselend programma, waarin warming-ups, een
beetje competitie en een derde helft uiteraard niet

Je gaat in deze training aan de slag met onder
meer de volgende onderwerpen:
•
Relevante wet- en regelgeving
•
Soorten rechtsregels
•
De huurovereenkomst
•	Verschillende partijen binnen de
huurovereenkomst
•
Verplichtingen van huurder/ verhuurder
•
Overlast
•
Gebrekenregeling
•
ZAV
•
Einde huurovereenkomst
•
Actualiteiten en jurisprudentie

Je leert in onze boo(s)tcamp het volgende:

Tijdens onze Boo(s)tcamp ga je letterlijk stoeien
met de theorie en de praktijk. We combineren
onze praktische trainingen met sportieve spellen
en de nodige ontspanning.
Na 1 dag bij Matchability ben jij klaar voor jouw
start!

3. Onze modulaire huurrechttraining
Zonder dat je het meteen doorhebt, staat je werk
als woonconsulent, vastgoedmedewerker of wijkbeheer in het teken van het huurrecht. Afhankelijk
van hoe de rol is ingevuld, kun je daarbij denken
aan de aanpak van woonoverlast, het opstellen
van een gedragsaanwijzing, woonfraude, hennepteelt, aanvragen medehuurderschap of overlijden
van een huurder. Al deze thema’s kennen een wettelijke basis.
Je gaat in deze training aan de slag met onder
meer de volgende onderwerpen:
•
Optreden als verhuurder of niet?
•
Betrouwbaarheid van overlastmeldingen
•
Juridische acties en procederen
•
Medehuurderschap
•
Overlijden van de huurder en erfgenamen
•
Woonfraude
•
Huurrecht en AVG
Meer informatie over de trainingen? Ga dan naar
matchability.nl/trainingen.

10. PRESTATIEAFSPRAKEN IN 2022

Sanne

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken op gelijkwaardige basis
afspraken over de volkshuisvestelijke opgave
in hun gebied. Deze afspraken leggen zij vast
in prestatieafspraken. In de Woningwet is
een proces vastgelegd rondom het maken van
de prestatieafspraken. Met de herijking van
de Woningwet per 1 januari 2022 is ook het
proces van de prestatieafspraken gewijzigd.
Hieronder vatten we de belangrijkste wijzigingen samen.
Over het onderwerp prestatieafspraken wordt veel
gepubliceerd. Om regelgeving en diepgang duidelijk
gescheiden te houden, is op www.woningmarktbeleid.nl een pagina ingericht voor een overzicht van
de geldende wet- en regelgeving over het thema
prestatieafspraken. Bezoek voor inspiratie, praktijkverhalen, nieuwsberichten en onderzoeken over
het gebruik van de prestatieafspraken het dossier
prestatieafspraken. Het optimaal benutten van dit
instrument kan bijdragen aan de samenwerking op
lokaal niveau.

Samenwerking
De samenwerking tussen gemeenten, corporaties
en huurdersorganisaties is een bouwsteen om tot
goede volkshuisvestelijke prestaties te komen op
lokaal (of regionaal) niveau. De partijen hebben de
vrijheid om een lokaal passend proces voor prestatieafspraken in te richten. Dit betekent dat meerjarige afspraken wettelijk mogelijk zijn en lokale par-

tijen de ruimte hebben om het proces in te richten
op een manier die voor hen het meest werkbaar is.
Hierbij kan ook gedacht worden aan het betrekken
van andere partijen bij de prestatieafspraken, zoals
zorg- en welzijnspartijen. Of aan het maken van afspraken met een wederkerig karakter. Belangrijk is
om steeds het doel van de prestatieafspraken voor
ogen te houden, zodat het maken van de afspraken
zijn meerwaarde behoudt. Bezoek voor inspiratie
rondom samenwerken het dossier samenwerken
aan volkshuisvesting.

Wijzigingen na gewijzigde woningwet
1 januari 2022
●	
Per 1 januari 2022 wordt de gemeentelijke
woonvisie verplicht. Bovendien veranderen
een aantal zaken aan het standaard wettelijk
proces waarop woningcorporaties, gemeenten
en huurdersorganisaties zich kunnen beroepen om tot prestatieafspraken te komen. Zo
vervalt het verplichte vooroverleg met huurderorganisaties over het activiteitenoverzicht
van woningcorporaties, omdat dit tot ongelijke
verhoudingen kan leiden tussen toegelaten instelling, gemeente en huurdersorganisatie.
●	Verder wordt de uiterlijke datum voor het doen
van de uitnodiging van woningcorporatie(s)
aan de gemeente(n) en huurdersorganisatie(s)
om het gesprek over prestatieafspraken te
beginnen, vervroegd naar 1 april van elk jaar.
Gezien deze nieuwe inrichting van het proces
en gezien de woonvisie voor gemeenten verplicht wordt, kan vervallen dat de toegelaten
instelling geen uitnodiging hoeft te doen indien
de gemeente geen woonvisie heeft. Zo wordt
gegarandeerd dat er altijd een gesprek plaats
kan vinden. Lokale partijen kunnen het wettelijk proces om tot prestatieafspraken te komen
samen inrichten op een manier die voor hen
het best werkbaar is.
●	
Om woningcorporaties meer slagkracht te
geven op het gebied van leefbaarheid, worden
een aantal zaken vereenvoudigd. Zo komt per
2022 het maximumbedrag voor leefbaarheid

te vervallen en is het niet meer verplicht om prestatieafspraken over
leefbaarheid te maken voordat deze
uitgevoerd mogen worden. Meer
informatie over leefbaarheid vind je
hier.
●	
Om het voor woningcorporaties,
gemeenten en huurdersorganisaties
mogelijk te maken om beter in te
spelen op lokale behoeften, wordt
per 1 januari 2022 de DAEB-inkomensgrens gedifferentieerd en de
vrije toewijzingsruimte aangepast.
Het wordt dan onder andere mogelijk lokaal de vrije toewijzingsruimte
te verruimen, indien dit in de prestatieafspraken is opgenomen. Meer
informatie over toewijzen vind je
hier.

Andere handige bronnen
●
Indienen van geschillen
●	Indicatieve Bestedingsruimte
Woningcorporaties (IBW)
●	Terugkomende thema’s in de
prestatieafspraken
●
Volkshuisvestelijke prioriteiten

11. EVEN
VOORSTELLEN

Lisa

Hoi! Mijn naam is Lisa van Tiel. Ik ben 30 jaar en
woon samen met mijn partner Stefan en zoon
Janou in Uden. In mijn vrije tijd ben ik vaak op
pad met familie en vrienden om een wandeling
te maken of een lekker hapje en drankje te
doen.
Tijdens mijn rechtenstudie in Nijmegen had ik al
grote interesse in het huurrecht. Na mijn studie heb
ik mij in diverse functies als jurist breed ontwikkeld
op verschillende rechtsgebieden, waarbij mijn interesse voor het huurrecht en algemeen verbintenissenrecht verder gegroeid is. Wat mij zo aanspreekt
aan deze rechtsgebieden is het spanningsveld
tussen contractsvrijheid en (semi-)dwingendrechtelijke bepalingen en de grote belangen waar het vaak
om gaat.
Bij woningcorporaties komt daar nog bij dat zij
geen ‘gewone’ maar een sociale verhuurder zijn en
te maken hebben met allerlei aanvullende wet- en
regelgeving. Dat maakt deze sector ontzettend leuk
en uitdagend. Daarom ben ik erg enthousiast over
de stap die ik heb gezet om per februari bij Matchability voor woningcorporaties aan de slag te gaan.
Daarbij zal ik mijn werk als juridisch adviseur bij het
Juridisch CorporatiePlatform (JCP) combineren met
interim-opdrachten bij woningcorporaties. Ik kijk er
naar uit om met iedereen kennis te maken!

Dé flexibele schil voor woningcorporaties
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