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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Mooiland wil haar huurders een echt thuis bieden. De vrijheid om je eigen woning in te 

richten en aan te passen naar eigen smaak en inzicht is daarbij erg belangrijk. We bieden 

onze huurders woongenot en willen dat zij zich thuis voelen in hun woning en 

woonomgeving.  

Het zelf naar eigen inzicht en smaak kunnen inrichten van de woning draagt bij aan dit 

algemene woongenot. Daarnaast blijven, door veranderingen in de zorg, mensen die licht 

zorgbehoevend zijn, langer in de eigen woning wonen. Huurders zullen dus soms om 

gezondheidsredenen aanpassingen aan de woning doen; al dan niet financieel 

ondersteunt door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

Dit raakt echter een ander belang van Mooiland: ook bij vertrek van de huurder moet de 

woning goed te verhuren of te verkopen zijn, of we moeten onze woningen tijdens de 

huurperiode energetisch kunnen renoveren. Goede spelregels over hoe hier mee om te 

gaan zijn daarom gewenst. Mooiland legt deze spelregels vast in het beleid zelf 

aangebrachte veranderingen (ZAV-beleid). 

 

Het huidige ZAV-beleid stamt uit 2003 met een update aan aanvullende beleidsbladen uit 

2014. Vanuit de huidige organisatie komen signalen dat het huidige ZAV-beleid tot 

problemen in de uitvoering leidt. Daarnaast zijn in de ondernemingsstrategie 2016 

beleidsvoornemens ten aanzien van onze dienstverlening & duurzaamheidambities 

benoemd. Dit vraagt om een actualisering van het ZAV-beleid.  

 

1.2 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de context en randvoorwaarden van het beleid. In hoofdstuk 3 

wordt het beleid weergegeven en in hoofdstuk 4 worden de toetsingscriteria beschreven 

waarop de (aangevraagde) worden beoordeeld. Hoofdstuk 5 beschrijft de 

overgangsregeling en hoofdstuk 6,7,8 beschrijft de interne organisatie rondom ZAV. 

Vanaf hoofdstuk 9 worden de diverse procedures weergegeven. 
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2 Randvoorwaarden beleid 

2.1 Inleiding 

Mooiland wil huurdergericht, efficiënt en effectief werken. Hoe we dat doen komt tot 

uiting in beleid en processen. Hieronder vertalen we deze begrippen naar het ZAV-beleid. 

De huurwet 2003 dient als basis voor dit ZAV-beleid. 

 

2.2 Huurdergericht, efficiënt, effectief  

2.2.1  Huurdergericht 

Huurdergericht zegt iets over houding en gedrag:  

 De manier waarop de huurder wordt benaderd en zijn vraag wordt afgehandeld 

maakt verschil in de mate waarin een huurder zich serieus genomen voelt. Een 

positieve grondhouding, de vraag achter de vraag zoeken, meedenken en 

afspraak is afspraak zijn kernpunten.  

 De manier waarop we communiceren – zowel in huurdercontact als door 

communicatie materiaal (toonzetting brieven, duidelijke folders) – is een 

basisvoorwaarde. Huurdergericht is niet hetzelfde als ‘u vraagt, wij draaien’. Ook 

‘nee’ is in sommige situaties een helder antwoord. 

Naast houding en gedrag vertalen we huurdergericht in het ZAV-beleid in drie 

uitgangspunten: 

 

2.2.1.1 Het ZAV-beleid is duidelijk en begrijpelijk 

Als we een nieuwe huurovereenkomst aangaan, is het voor de huurder duidelijk waar hij 

aan toe is. Rechten en plichten worden vooraf kenbaar gemaakt. Dit houdt in dat: 

 de huurder tijdens het verhuurmutatieproces goed geïnformeerd wordt over 

spelregels en procedures (zowel mondeling als schriftelijk).  

 de spelregels voor de betreffende woning duidelijk bij het huurcontract worden 

vastgelegd. 

 de procedure op de website eenvoudig is weergegeven en een aanvraag voor een 

ZAV gemakkelijk digitaal en schriftelijk kan worden ingediend. 

 de aanvraag altijd binnen een redelijke termijn wordt beantwoord inclusief een 

uitspraak van Mooiland over de consequenties daarvan. 

 vragen van de huurder tijdig en eenvoudig kunnen worden beantwoord.  

 er periodiek in de Mooiland overall communicatie naar huurders aandacht wordt 

besteed aan het ZAV-beleid. 

 

2.2.1.2 Het ZAV-beleid wordt eenduidig uitgevoerd 

Bij huuropzegging is het voor de medewerkers van Mooiland duidelijk welke spelregels er 

ten aanzien van ZAV’s gelden. Er zal altijd sprake zijn van enige subjectiviteit (de ene 

medewerker beoordeelt de situatie anders dan de andere), maar dit kan alleen tot 

nuanceverschillen leiden. 

Het ZAV-beleid is bij alle betrokken medewerkers bekend, is helder geformuleerd en 

wordt op eenzelfde manier uitgevoerd. Ook tijdens projecten worden de spelregels 

eenduidig uitgevoerd. De interne Beheergroep ZAV wordt gebruikt om bij twijfel 

gezamenlijk tot een afweging te komen en elkaar op dit punt scherp te houden. De 

teammanagers bewaken de eenduidige uitvoering. 

 

 

 



                    

                                                                                                                    

Handboek ZAV 
Versie: 1.4                                        pagina - 8 - 

 

 

2.2.1.3 Mooiland is behulpzaam  

We stimuleren huurders zo veel mogelijk om veranderingen aan te vragen. Op die manier 

kunnen we onze kennis en expertise voor de huurder inzetten. Tegelijkertijd kunnen we 

er op toezien dat zelf aangebrachte veranderingen niet leiden tot onveilige situaties of 

een slechte bouwkundige constructie. We kunnen eveneens adviseren over materiaal-

gebruik of aanbieden de gevraagde verandering als geriefsverbetering uit te voeren. In 

het contact met de huurder nemen we zo ook een adviserende rol in. 

 

2.2.2  Efficiënt 

Een ander woord voor efficiënt is doelmatig. We zoeken naar een optimale inzet van tijd, 

geld en capaciteit om het doel te bereiken. Het ZAV-beleid mondt uit in een heldere 

procedure en een Mooiland breed ingebed proces. Aandachtspunten daarbij zijn: 

• Meer tijd investeren aan de voorkant, zodat de huurder en Mooiland bij mutatie niet 

voor onaangename verrassingen komen te staan. Meer tijd aan de voorkant moet 

leiden tot minder kosten/ kapitaalvernietiging bij mutatie. 

• Het ZAV-beleid raakt meerdere afdelingen; deze hebben allen een plek in de 

procesbeschrijving. 

• Een operationeel ZAV-beleid zou op termijn tot minder vragen bij juridische zaken 

moeten leiden. 

• Aanvragen, beoordelingen, toezeggingen en gemaakte afspraken worden digitaal op 

een eenduidige manier vastgelegd, zodat alle betrokken medewerkers hier als nodig 

toegang toe hebben. 

 

2.2.3  Effectief 

Bewerkstelligen we met onze inzet ook het beoogde doel? Dat is de centrale vraag bij 

effectief beleid. Met de uitvoering van het ZAV-beleid borgen we enerzijds dat de huurder 

gedurende de periode dat hij de woning gebruikt deze naar eigen smaak en behoefte kan 

aanpassen en anderzijds dat de woning bij mutatie goed opnieuw te verhuren of te 

verkopen is en in de tussenliggende tijd goed te onderhouden.  

 

2.2.3.1 Tevreden huurders 

Keuzevrijheid en de mate van zeggenschap die de huurder heeft over zijn woning en 

woonomgeving komen mede tot uiting in het ZAV-beleid. Deze elementen dragen bij aan 

het woongenot dat de huurder ervaart.  

 

2.2.3.2  Tevreden medewerkers  

We leggen verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Om die verantwoordelijkheid te 

kunnen nemen, moeten de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd. Door een heldere 

beleidslijn en duidelijk procedure wordt het eenvoudiger om een situatie te beoordelen en 

daar naar te handelen. De vraag van de huurder komt centraal te staan en angst voor 

‘foute beslissingen’ ten aanzien van staat van de constructie, onderhoud of veiligheid 

wordt weggenomen. De aanpak moet leiden tot minder financiële verrassingen voor de 

huurder en Mooiland bij mutatie, wat zich moet uiten in een prettiger huurdercontact. 

Tevredenheid van medewerkers over de werkwijze zijn onderdeel van de monitor 

‘uitvoering ZAV’ die de managers van de afdeling Wonen periodiek in de werkoverleggen 

bespreken.  
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2.2.3.3 Tevreden organisatie 

Door goede afspraken te maken met de huurder, de spelregels te handhaven, goede 

vastlegging en door een zorgvuldige manier van adverteren willen we bewerkstelligen dat 

kapitaalvernietiging en hoge faalkosten worden voorkomen.  

 

2.3 De regels van de wet 

2.3.1 Huurwet 

De speelruimte voor het ZAV-beleid wordt bepaald door de regels van het recht. In 2003 

zijn de huurrecht bepalingen in het Burgerlijk Wetboek gewijzigd. 

Ook de wet stelt de huurder centraal: alleen als de wijziging de verhuurbaarheid schaadt 

of een verwachte waardedaling van de woning teweegbrengt kan een verhuurder zijn 

toestemming aan een ZAV onthouden. (zie lid 2) 

Het gaat hierbij om wijzigingen aan de binnenzijde van de woning. Hier geldt het 

semi dwingend recht. Dat wil zeggen dat alleen ten gunste van de huurder daarvan 

mag worden afgeweken.  

 

Artikel 215 

1. De huurder is niet bevoegd de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te 
veranderen dan na schriftelijke toestemming van de verhuurder, tenzij het gaat om 
veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten 

kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd. 

2. Als het de huur van woonruimte betreft, verleent de verhuurder binnen acht weken de 
toestemming in ieder geval, als de voorgenomen veranderingen de verhuurbaarheid van het 
gehuurde niet schaden, dan wel niet leiden tot een waardedaling van het gehuurde. 

3. Als de verhuurder de toestemming niet verleent, kan de huurder vorderen dat de rechter hem 
zal machtigen tot het aanbrengen van de veranderingen. Als de verhuurder niet tevens de 
eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van de zaak is, draagt de verhuurder ervoor zorg dat 

ook de eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter tijdig in het geding wordt geroepen. Als op de 
zaak een hypotheek rust, bestaat deze verplichting tevens ten aanzien van de 
hypotheekhouder. 

4. De rechter wijst de vordering in ieder geval toe, als de verhuurder op grond van lid 2 
toestemming had behoren te geven. In andere gevallen wijst hij de vordering slechts toe, als 
de veranderingen noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het gehuurde door de 

huurder of het woongenot verhogen en geen zwaarwichtige bezwaren aan de zijde van de 

verhuurder zich tegen het aanbrengen daarvan verzetten. 
5. De rechter kan aan de machtiging voorwaarden verbinden of daarbij een last opleggen; hij kan 

op vordering van de verhuurder de huurprijs verhogen, als de veranderingen daartoe 
aanleiding geven. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als door het realiseren van een aanbouw 
extra maatregelen getroffen moeten worden ter voorkoming van schade, en of het onderdeel 
moeilijker bereikbaar wordt, en of tot hogere onderhoudslasten leidt. 

6. Van de voorgaande leden kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken, tenzij het de 

buitenzijde van de woning betreft. 

 

Artikel 216 

1. De huurder is tot de ontruiming bevoegd de door hem aangebrachte veranderingen en 
toevoegingen ongedaan te maken, mits daarbij het gehuurde in de toestand wordt gebracht, 

die bij het einde van de huur redelijkerwijs in overeenstemming met de oorspronkelijke kan 
worden geacht. 

2. De huurder is niet verplicht tot het ongedaan maken van geoorloofde veranderingen en 

toevoegingen, onverminderd de bevoegdheid van de rechter om hem op de voet van artikel 
215 lid 5 de verplichting op te leggen hiervoor vóór de ontruiming van het gehuurde zorg te 
dragen. 

3. De huurder kan ter zake van geoorloofde veranderingen en toevoegingen die na het einde van 
de huurovereenkomst niet ongedaan worden gemaakt, vergoeding vorderen voor zover artikel 
212 van Boek 6 dat toestaat. 
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Voor wijzigingen aan de buitenzijde van de woning geldt het regelend recht! (Zie 

artikel 15, lid 6). Voor wijzigingen aan de buitenzijde van de woning mag Mooiland met 

een huurder overeenkomen dat afgeweken wordt van de hoofdregel (toewijzen tenzij het 

de verhuurbaarheid schaadt of de waarde van de woning daalt)  

 

We hebben dit in onze algemene voorwaarden geregeld: We vermelden dat een huurder 

bij wijzigingen aan de buitenzijde van het gehuurde vooraf schriftelijke toestemming van 

Mooiland moet hebben. (huidige artikel 10)  

 

In individuele gevallen kijken we hoe de daar van toepassing zijnde algemene 

voorwaarden gelden. Als er niets in de algemene voorwaarden is bepaald dan geldt de 

wet. Hierbij geldt voor alle veranderingen dat een verandering waarvoor geen 

toestemming is aangevraagd illegaal is en verwijderd moet worden.  

Een rechter zal alleen de afbraak van een illegale ZAV verbieden indien de verandering 

naar objectieve maatstaven een verbetering van de woning inhoudt.  

 

2.3.2 Woningwet 

De nieuwe woningwet is per 1 juli 2015 ingegaan. We moeten ons richten op onze 

kerntaak, namelijk het bouwen en beheren van huurwoningen voor mensen met lagere 

inkomens. Daarnaast moeten we vanaf 1 januari 2016 de vrijkomende woningen 

‘passend gaan toewijzen’. We willen dat de woningen ook in de toekomst voor onze 

huurders betaalbaar blijven.  

 

Vertalend naar het ZAV beleid kan dit inhouden dat we terughoudend moeten zijn bij het 

toestaan van veranderingen. Zeker in de gevallen dat de verandering invloed heeft op de 

puntentelling volgens het WWS, waardoor de maximaal redelijke huur toeneemt en dit 

een ongewenst effect oplevert. 

 

2.3.3 Wetgeving rondom verduurzamen bezit 

Nederland heeft ingestemd met een nieuw VN Klimaatakkoord. Het akkoord heeft als 

doel: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een 

duidelijk streven naar 1,5 graden Celsius. Op 22 april 2016 heeft staatssecretaris 

Dijksma als voorzitter van de Europese Unie het Klimaatakkoord ondertekend namens de 

28 lidstaten van de Europese Unie. Het klimaatbeleid van de overheid houdt ook voor de 

corporatiesector in dat het bezit stevig verduurzaamd moet worden om de CO2 uitstoot 

verder terug te dringen. 

 

Vertalend naar het ZAV beleid kan dit inhouden dat we terughoudend moeten zijn bij het 

toestaan van veranderingen. Zeker in de gevallen dat de verandering een negatieve 

invloed heeft op de duurzaamheidsdoelstellingen.  
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3 Beleid Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) 

3.1 Inleiding 

Aedes en de Woonbond hebben een model ZAV-beleid gemaakt. Dit model dient, samen 

met het bestaande ZAV-beleid, als basis. Vervolgens is kort weergeven hoe het proces 

voor de huurder eruit ziet. Het Aedes-Woonbond model toetst niet op de verandering, 

maar op het verwachte gevolg van de verandering voor de woning. Begrippen als 

waardedaling, verhuurbaarheid en waardevermeerdering worden daarmee leidend. 

 

3.2 Zelf Aangebrachte Veranderingen 

Bij zelf aangebrachte veranderingen zijn twee partijen betrokken: de huurder en de 

verhuurder. Bij mutatie kan ook de nieuwe huurder bij de ZAV betrokken worden, als hij 

deze verandering overneemt van de vertrekkende huurder. Daarnaast betreffen zelf 

aangebrachte veranderingen het onroerend goed: de huurder is altijd vrij om roerende 

zaken (alles in de woning wat niet aard en nagelvast is) te wijzigen. Voor een eventuele 

overname van roerende goederen door een nieuwe huurder is het overnamebeleid van 

Mooiland van toepassing. 

Voor wat betreft de veranderingen zijn er twee hoofdcategorieën:  

1. veranderingen in de woning  

2. veranderingen aan de buitenzijde van de woning.  

 

Daarnaast zijn de veranderingen onder te verdelen in: 

Soort verandering 

 

Bijzonderheden 

Waardevermeerderende verandering Hoeft niet verwijderd te worden bij mutatie, 

vergoeding is mogelijk 

Blijvende verandering 

 

Hoeft niet verwijderd te worden bij mutatie 

Tijdelijke verandering Verwijderen bij mutatie, als deze niet door een 

huurder wordt overgenomen. 

 

Alle veranderingen worden beoordeeld op: 

Goede staat (schoon, heel en aantoonbaar veilig) 

Schade aan de verhuurbaarheid  

Waardevermindering van de woning  

De aangebrachte veranderingen worden op een aantal momenten beoordeeld aan de 

hand van de bovengenoemde criteria. 

 De verandering wordt beoordeeld op het moment van aanvraag. 

 De verandering wordt beoordeeld tijdens de vooropname of eindopname  bij 

einde van de huur.  

 De verandering wordt beoordeeld tijdens een bezoek aan de woning, bijvoorbeeld 

bij het inspecteren van een klacht of tijdens het voorbereiden van groot 

onderhoud. Ook dan vindt een gelijke toetsing plaats als zijnde dat de huurder de 

ZAV op dat moment aanvraagt. 

 

3.2.1 Veranderingen in de woning 

De huurder is volledig vrij in het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen in de 
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woning die zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt en 

verwijderd. De huurder hoeft deze veranderingen niet te melden. Bij opzegging van de 

huur neemt een medewerker van Mooiland met de huurder de woning op.  

Als er op de criteria geen aanmerkingen zijn, hoeven de veranderingen niet verwijderd te 

worden. Afhankelijk van de aard van de verandering wordt het óf onderdeel van het 

gehuurde (blijvend/waardevermeerderend) óf worden er met de nieuwe huurder 

afspraken gemaakt met betrekking tot het onderhoud (tijdelijk). Deze afspraken worden 

vastgelegd in een bijlage bij de huurovereenkomst. In alle andere gevallen verwijdert de 

huurder de veranderingen en voert de benodigde herstelwerkzaamheden uit. 

 

Voor ingrijpende veranderingen aan de binnenzijde van de woning moet de huurder altijd 

toestemming aan Mooiland vragen. Hiervoor gebruikt de huurder het aanvraagformulier 

van Mooiland. Ingrijpende veranderingen kunnen bijvoorbeeld gaan over de 

woningplattegrond, douche, keuken, toilet, installaties of isolatie. Mooiland laat de 

huurder in principe binnen 3 werkweken weten of toestemming wordt verleend en wat de 

bijbehorende consequenties zijn Bij eenvoudigere veranderingen is de reactietijd 2 

weken. De huurder kan op zijn aanvraag één van de volgende drie antwoorden krijgen: 

 

3.2.1.1 Toestemming om de ingrijpende verandering aan te brengen  

Toestemming betekent dat bij mutatie de veranderingen niet ongedaan hoeven te 

worden gemaakt als de verandering goed onderhouden is en voldoet aan de criteria. 

Mooiland geeft toestemming als de voorgenomen verandering de verhuurbaarheid niet 

schaadt of niet leidt tot een waardedaling van de woning. Aan onze toestemming 

verbinden we wel voorwaarden; deze sturen we de huurder schriftelijk toe. Hierbij kijken 

we nadrukkelijk naar toekomstwaarde: we willen onze huurders keuzevrijheid bieden, 

maar zien er ook op toe dat toekomstige huurders daarvoor niet de rekening 

gepresenteerd krijgen. Afhankelijk van de ZAV, kunnen de volgende typen voorwaarden 

worden gesteld: 

 

 De aard en kwaliteit van te gebruiken materialen 

We adviseren de huurder kwalitatieve A-materialen te gebruiken. Als de huurder bij de 

aanschaf voor andere materialen kiest, kunnen we aanvullende voorwaarden stellen. Bij 

de aanschaf van tegels bijvoorbeeld willen we dat 10% extra wordt gekocht voor 

toekomstig onderhoud.  

 

 Voorkomen schade aan de constructie van de woning/ het gebouw  

Een technisch beheerder van Mooiland neemt contact op met de huurder. Dit om het plan 

en eventuele tekeningen door te spreken, de huurder als gewenst te adviseren en 

afspraken te maken over bouwtechnische kwaliteit en veiligheid van de ZAV. Installaties 

moeten bijvoorbeeld altijd door een erkend installateur gewijzigd worden. Als de 

voorgenomen ZAV op de lijst geriefverbeteringen staat, kan de huurder er ook voor 

kiezen de verandering door Mooiland uit te laten voeren. Op die manier proberen we te 

borgen dat bij mutatie de ZAV in goede staat verkeert.  

 

 (Bouwtechnische) voorschriften van de overheid 

Het is de verantwoordelijkheid van de huurder de voorschriften van de overheid te 

volgen. Mooiland kan de huurder erop wijzen dat een (bouw)vergunning van de 

gemeente mogelijk nodig is. 

 

 Onderhoud van de verandering 

Zolang de huurder die de ZAV aanbrengt in de woning woont, onderhoudt deze de 

verandering op die manier dat deze bij mutatie in goede staat is. Bij mutatie wordt de 

ZAV vervolgens opgenomen in de huurprijs. Het onderhoud komt vervolgens voor 
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rekening van Mooiland. 

 

 Aanvullende veranderingen om overlast voor derden te voorkomen  

Als we vermoeden dat de voorgenomen ZAV problemen kan geven bij de buren (door 

mogelijk te ervaren overlast) vragen we bij de aanvraag een medeondertekening van de 

buren. Het plaatsen van een schutting is hier een voorbeeld van.  

 

 Verzekering en aansprakelijkheid 

De huurder wordt over de spelregels geïnformeerd. 

 

 Vergoeding voor de ZAV.  

Bij het verlenen van toestemming wordt eveneens schriftelijk aangegeven of de huurder 

een vergoeding krijgt voor de ZAV en zo ja, hoe deze wordt berekend. 

 

Toestemming verlenen betekent dat bij mutatie Mooiland de onderhoudsverplichting voor 

de verandering overneemt; dit wordt in de nieuwe huur verrekend. In dat geval maakt 

de verandering onderdeel uit van het gehuurde.  

In enkele gevallen regelt Mooiland bij mutatie het onderhoud weg, dat betekent dat 

Mooiland met de nieuwe huurder afspreekt dat hij de verandering mag gebruiken, maar 

dat Mooiland daaraan alleen onderhoud verricht op standaard niveau. Deze afspraken 

worden in een overeenkomst vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld zijn in het geval dat een 

verandering te luxe is. 

 

Als we vermoeden dat de voorgenomen verandering de verhuurbaarheid schaadt of leidt 

tot een waardedaling van de woning, nemen we contact op met de huurder om te bezien 

of door een andere aanpak de verwachte negatieve gevolgen voor Mooiland weggenomen 

kunnen worden. De huurder dient vervolgens een nieuwe aanvraag in. 

 

3.2.1.2 De ZAV wordt gedoogd  

Als we toch verwachten dat de voorgenomen verandering de verhuurbaarheid schaadt of 

leidt tot een waardedaling van de woning, laten we de huurder weten dat we deze 

verandering gedogen. Dit zijn de tijdelijk aangebrachte veranderingen. 

Bij het verlaten van de woning zal de huurder op eigen kosten de verandering weer 

ongedaan moeten maken inclusief de eventueel benodigde herstelwerkzaamheden.  

 

3.2.1.3 De ZAV wordt niet toegestaan 

Als we verwachten dat de voorgenomen verandering de veiligheid en/of de gezondheid 

van de woning en woonomgeving schaadt of er vermoedelijk hoge kosten komen om de 

veranderingen te verwijderen en herstellen verlenen we geen toestemming om de 

verandering aan te brengen. 

 

3.2.2 Veranderingen aan de buitenzijde van de woning 

Voorgenomen veranderingen aan de buitenzijde van de woning (de schil) moeten door de 

huurder altijd aangevraagd worden. Ook deze aanvragen beantwoorden we schriftelijk in 

principe binnen 3 weken. In deze situatie zijn drie antwoorden op de aanvraag mogelijk: 

 

3.2.2.1 Toestemming om de verandering aan te brengen 

Hiervoor hanteren we dezelfde regels als bij de veranderingen in de woning. 

 

3.2.2.2 We gedogen als tijdelijke ZAV 

Als we vermoeden dat de voorgenomen ZAV de verhuurbaarheid schaadt of leidt tot een 
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waardedaling van de woning, laten we de huurder weten dat we deze verandering 

gedogen. Bij het verlaten van de woning zal de huurder op eigen kosten de verandering 

weer ongedaan moeten maken inclusief de eventueel benodigde herstelwerkzaamheden.  

 

3.2.2.3 Geen toestemming verlenen 

We geven geen toestemming in het geval het de verhuurbaarheid schaadt, de opgave 

rondom het verduurzamen van onze woningen belemmert of als we vermoeden dat een 

voorgenomen verandering leidt tot een waardedaling van de woning én het ongedaan 

maken een grote kostenpost is. 

 

3.3 Bijzondere situaties 

3.3.1 WMO-aanpassingen  

In de zorg verandert er veel. In de toekomst zullen steeds meer mensen die voorheen in 

een verzorgingshuis woonden aangewezen zijn op de sociale huurwoningvoorraad. Ook 

nu hebben sommige huurders te kampen met gezondheidsproblemen waardoor het nodig 

is aanpassingen aan de woning te treffen. Door de uitvoering van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), zijn ook op kosten van gemeenten 

aanpassingen in onze woningen gedaan. We verwachten in de toekomst dat de vraag 

naar aangepaste woningen of woningen met aanpassingen alleen maar zal toenemen. 

WMO-aanpassingen hoeven in principe bij mutatie niet te worden verwijderd, tenzij het 

dermate specialistisch is. Een eventuele toename in WWS-punten wordt niet 

meegenomen in het bepalen van de nieuwe (streef)huur). In het adverteren van deze 

woningen zullen we de aanpassingen vermelden. Op die manier hopen we te 

bewerkstelligen dat ook de nieuwe huurder baat heeft bij de woningaanpassing. Als met 

de gemeenten afspraken zijn gemaakt over het onderhoud van de voorziening, zullen 

deze bijzonderheden ook opgenomen worden in het huurcontract met de nieuwe 

huurder. 
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4 Beoordeling Zelf Aangebrachte Veranderingen 

4.1 Inleiding 

Een aanvraag voor een verandering wordt alleen geweigerd als de veiligheid in het 

geding komt, deze de verhuurbaarheid schaadt, leidt tot een waardevermindering van de 

woning of energetische verbeteringen belemmert.  

Bij mutatie toetsen we of de verandering in goede staat verkeert en deugdelijk is 

onderhouden door de huurder. 

Daarnaast kan in gevallen van waardevermeerdering de huurder aanspraak maken op 

een vergoeding. In onderstaande worden deze begrippen gedefinieerd.  

Het gaat hier over de veranderingen anders dan de veranderingen zonder 

noemenswaardige kosten. 

 

4.2 De criteria 

4.2.1 Goede staat (schoon, heel én aantoonbaar veilig) 
Als we de woning opnieuw aan een huurder of koper aanbieden, moeten we er garant 

voor kunnen staan dat de woning veilig is en geen problemen voor de gezondheid 

oplevert. Voor alle aangevraagde veranderingen wordt beoordeeld of de voorgestelde 

verandering en de manier van uitvoering niet tot onveilige of ongezonde situaties leidt. 

Veranderingen aan installaties moeten daarom altijd door een erkend installateur worden 

uitgevoerd. Mooiland moet te allen tijden weten waar kabels, leidingen en 

elektriciteitsdraden lopen en dat bij verandering de wettelijke regels in acht zijn 

genomen. We toetsen eveneens op de gevolgen van de verandering voor een gezond 

binnenklimaat (gevolgen voor ventilatie, vocht). 

 

Bouwtechnische kwaliteit hangt nauw samen met veiligheid, maar ook met economische 

levensduur van de woning. Voor alle aangevraagde veranderingen waar bouwtechnische 

kwaliteit een rol speelt, nemen we contact op met de aanvrager. Ook schade aan de 

constructie van de woning kan leiden tot waardevermindering: er moet immers een 

investering worden gedaan als blijkt dat de zelf aangebrachte verandering of het 

ongedaan maken daarvan tot beschadiging van de constructie van de woning leidt. 

 

4.2.2 Schade aan de verhuurbaarheid 

Op basis van onze ondernemingsstrategie hebben we onze woningvoorraad voor de 

komende jaren gedefinieerd. Daarnaast maken we met de diverse gemeenten afspraken 

over de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Daarbij zijn vier aspecten van 

belang: 

 Betaalbaarheid  

We zijn aanspreekbaar op een goede gelaagdheid van prijsniveaus in de voorraad sociale 

huurwoningen. Daarom houden we de spelregels van passend toewijzen aan. Voor wat 

betreft onze DAEB-woningen kunnen we een verandering in de woning gedogen, of een 

verandering aan de schil van de woning weigeren, als daardoor de woning bij mutatie 

naar een hoger prijssegment gaat, waardoor deze woningen niet meer bereikbaar zouden 

zijn voor de doelgroep. We zijn daarom terughoudend met goedkeuren van nieuwe 

aanvragen. Bestaande veranderingen kunnen gehandhaafd blijven als ze voldoen aan de 

vastgestelde criteria. 

 Veranderingen aan de schil ten opzichte van bebouwing perceel  

De meeste eengezinswoningen van Mooiland hebben een buitenruimte. De gemeente 

hanteert hier ook eisen voor in het bestemmingsplan (maximaal te bebouwen oppervlak). 

Als veranderingen aan de schil zoals een uitbouw of serre niet aan gemeentelijke 

bepalingen voldoen, wordt de aanvraag geweigerd.  
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 Aantal kamers  

Als een woning zo wordt aangepast, óf kamers worden samengevoegd, zodanig dat het 

aantal kamers drastisch verminderd kan dit de verhuurbaarheid schaden. Afhankelijk van 

de situatie kunnen we een aanvraag gedogen, maar moet de woning bij mutatie 

adequaat hersteld worden door de huurder. We hanteren hierbij een ondergrens van 

tenminste twee slaapkamers. 

 Energetische verbeteringen 

Om aan de CO2 doelstellingen te voldoen is het van belang dat de woningen worden 

verduurzaamd. Voor wat betreft onze DAEB-woningen kunnen we een verandering in de 

woning gedogen, of een verandering aan de schil van de woning weigeren als blijkt dat 

deze energetische verbeteringen belemmeren en daardoor doelstellingen niet worden 

behaald. 

 

4.2.3 Waardevermindering  

Een aantal aspecten kunnen van invloed zijn op de waarde van onze woningen. Om de 

waarde van onze woningen te waarborgen toetsen we de aangevraagde veranderingen 

op een aantal elementen die deze waarde mogelijk kunnen beïnvloeden 

 

 Aanpassingen aan de woningplattegrond 

Op het moment dat de woning na een zelf aangebrachte verandering, zoals 

veranderingen aan de woningplattegrond, minder punten in het 

woningwaarderingssysteem krijgt, betekent dit in het ZAV-beleid dat de waarde van de 

woning is verminderd.  

 

 Leefbaarheid en verloedering 

Verloedering heeft een negatief effect op de waardeontwikkeling van een woning en zijn 

omgeving. We verwachten van de huurder dat hij de woning netjes houdt. Ditzelfde geldt 

voor het aanbrengen van veranderingen: deze worden op een nette, goed te 

onderhouden manier uitgevoerd. Ook de leefbaarheid is van invloed op de waarde en 

populariteit van een woning. Leefbaarheidsproblemen hebben immers direct effect op het 

woongenot van de huurder. In buurten waar we extra investeren in de sociale en fysieke 

omgeving om de leefbaarheid te bevorderen, zijn we daarom strenger ten aanzien van 

veranderingen in en aan de schil. Deze veranderingen hebben immers invloed op de 

uitstraling van de woning en de woonomgeving.  

 

 Trend- of smaakgevoeligheid 

Redenen voor een nieuwe huurder om een woning te weigeren, kunnen zijn dat men 

vindt zelf te veel te moeten veranderen om de woning naar eigen smaak in te richten. 

Wat smaakgevoelig is, is heel persoonlijk. Voor ons is het echter wel van belang dat 

nieuwe huurders de woning willen betrekken. Op dit punt zal een uitspraak over de 

verandering altijd maatwerk blijven. Aspecten die we hierover in onze afweging in ieder 

geval meenemen zijn: 

- Waar staat de woning en hoe populair is het complex? Als we verwachten dat er veel  

mensen op een woning reageren, zal het geen probleem zijn de woning te verhuren, 

zijn het er maar een paar dan weegt een smaak- of trendgevoelige verandering 

zwaarder mee. 

- Wie willen er in de woning wonen? Mensen met een bepaalde leefstijl hebben vaker 

dezelfde smaak. Als we verwachten dat op een woning veel mensen reageren met 

een vergelijkbare leefstijl als de vertrekkende huurder dan is een smaak- of 

trendgevoelige verandering minder een probleem dan op het moment dat we 

vermoeden dat een diverse groep mensen op een woning reageert.  
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4.2.4 Waardevermeerdering  
Als een huurder toestemming heeft gekregen voor een verandering betekent dit dat we 

aan het einde van de huurovereenkomst de verandering en daarmee het onderhoud 

overnemen. De verandering moet bij einde huur wel in goede staat verkeren. Als een 

verandering leidt tot een waardevermeerdering (uitgangspunt WWS) van de woning kan 

de huurder een vergoeding krijgen voor deze verandering. Daarnaast kan in gevallen de 

huurder nog in aanmerking komen voor een kluspremie. De onderdelen die hiervoor in 

aanmerking kunnen komen zijn: 

- Zolder bruikbaar maken als slaapkamer 

- Uitbreiding begane grond bij laagbouwwoning  

- HR++ glas 

- Dakisolatie binnenzijde  ( Mits correct uitgevoerd en leiden tot een hoger  

  energielabel) 

- vloerisolatie ( Mits correct uitgevoerd en leiden tot een hoger energielabel) 

- Aanbrengen vaste trap( Mits niet leidend tot een lager energielabel) 

- Cv-installatie  

- Dakkapel 

- Dakraam > 9 pans 

- Extra wastafel 

- Bijbouwen/garage/berging 

 

4.2.4.1 vergoedingsregeling algemeen 

Voor de vergoedingsregeling gelden een aantal spelregels waaraan moet worden 

voldaan:  

 Er volgt geen vergoeding bij verbetering op smaak, (overmatig)1 luxe afwerking  

en tegelwerk. 

 De huurder moet in het bezit zijn van een schriftelijke toestemming van Mooiland.  

 In het geval van een gemeentelijke toestemming moet uiterlijk bij de mutatie- 

inspectie (einde huurperiode) de gemeentelijke bouwvergunning/toestemming 

worden overlegd. 

 Aan het einde van de huurperiode moet de verandering voldoen aan een minimaal 

kwaliteitsniveau (= goede staat). De kosten voor noodzakelijke reparaties worden 

op de vergoeding gekort. 

 Er worden door Mooiland geen (financiële) vergoedingen vooraf verstrekt. 

 Bij groot onderhoud en/of renovatie zijn de financiële gevolgen voor rekening van de 

huurder, wanneer de aangebrachte verandering de uitvoering van het onderhoud 

hindert. (zoals het verwijderen van rolluiken bij kozijnvervanging en het bereikbaar 

maken van de kozijnen op de eerste verdieping in verband met dakconstructie serre of 

aanbouw). 

 Bij herstructurerings- en sloopprojecten wordt een specifieke vergoedingsregeling 

toegepast. 

 De vergoeding wordt berekend op basis van de puntenstijging volgens het  

WWS, waarbij rekening wordt gehouden met de onderhoudskosten die Mooiland  

moet maken voor de resterende levensduur. 

 In verband met de huurconsequentie is een maximum gesteld aan het aantal  

extra punten die na mutatie (eventueel) worden verwerkt in de woningwaardering 

                                                      

1  Overmatige luxe: zoals bijvoorbeeld een whirlpool, stoomcabine of exclusief keukenmerk (b.v.Poggenpohl) 
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van de woning. Dit maximum wordt ook gehanteerd bij de berekening van de  

vergoeding. 

 Het puntprijsvergoedingsbedrag is gebaseerd op het, naar inzicht van Mooiland,   

investeringsbedrag van de aan te brengen verandering, waarbij rekening wordt  

gehouden met het feit dat de huurder door eigen inspanningen in staat is een  

verandering tegen lagere kosten kan (laten) aanbrengen dan het geval zou zijn bij 

de uitvoering door Mooiland. 

 Aan elke verandering (type/soort) die in aanmerking komt voor een vergoeding, is 

een afschrijvingstermijn/levensduur, een puntprijsvergoedingsbedrag en een  

maximale aantal eenheden/punten of vergoedingsbedrag gekoppeld. 

 De vergoedingsbedragen worden jaarlijks aan het begin van het jaar geïndexeerd  

op basis van het inflatiepercentage.  
 

4.2.4.2 Vergoedingsregeling bij herstructurerings- en sloopprojecten 

Meer specifiek kent de vergoeding van Zelf Aangebrachte Veranderingen bij 

herstructurering, de volgende uitgangspunten:  

 Alleen de veranderingen die staan vermeld op de -limitatieve- lijst ZAV-vergoedingen 

bij herstructurering, komen voor een vergoeding in aanmerking; 

 Alle opgenomen veranderingen kennen als grondslag een afschrijvingstermijn 

levensduur en een maximaal startbedrag;  

 De tegemoetkoming is bestemd voor de aanschafkosten van materialen; de 

(werk)uren worden niet vergoed (toepassing principe van zelfwerkzaamheid); 

 De huurder heeft een brengplicht ten aanzien van de bewijsvoering (bijvoorbeeld door 

middel van een vergunning, aankoopfactuur materialen). Als deze bewijsvoering niet 

getoond kan worden, schatten we op basis van eigen waarneming, kennis en ervaring 

een en ander in en stellen vast.  

 De lengte van de afschrijvingstermijn is gebaseerd op de aard/ soort voorziening en 

wordt berekend over een periode inclusief het realisatiejaar/ exclusief het 

herstructureringsjaar.  

 De technische uitvoeringswijze alsmede de onderhoudstoestand van een voorziening 

zijn mede bepalend voor de hoogte van de vergoeding.  

Op basis van het volgens de vergoedingentabel berekende bedrag, kan door 

toepassing van een staffel een algemene eindkwalificering worden vastgesteld:  

    Slecht:      25%   van het eindbedrag; 

    Matig:       50%   van het eindbedrag; 

 Goed:      75%   van het eindbedrag; 

    Uitstekend:  100%   van het eindbedrag. 

 Achterstallig onderhoud wordt verrekend op het eindbedrag. 

 Alle veranderingen die de huurder verwijdert of meeneemt komen niet voor een 

vergoeding in aanmerking.  

 Alle veranderingen die de huurder aanbrengt ná formele bekendmaking van de 

herstructureringsplannen, komen niet voor een vergoeding in aanmerking. 

 De genoemde vergoedingen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd met het 

gemiddelde huurverhoging percentage van het voorafgaande jaar. 

 

4.2.5 De Kluspremie 

Voor een aantal veranderingen die een kwaliteitswaardestijging van de woning opleveren 

kunnen bewoners naast een vergoedingsregeling ook in aanmerking komen voor een 

kluspremie. Daar waar de vergoedingsregeling pas van toepassing is bij het verlaten van 

de woning, wordt de kluspremie al uitgekeerd nadat de verandering is aangebracht en 

aan de voorwaarden is voldaan. De Kluspremie is onder andere bedoeld als stimulans 
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voor huurders om de woning aan te passen naar eigen wens. Daarnaast is de Kluspremie 

bedoelt als stimulans voor de huurder om veranderingen te melden, waardoor Mooiland 

weer een beter inzicht krijgt in de omvang en de kwaliteit van veranderingen.  

Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van de Kluspremie.  

- De Kluspremie moet vóór realisatie worden aangevraagd 

- De aanvraag moet voldoen aan de toestemmingsvoorwaarden van Mooiland  

- De kluspremie wordt pas uitgekeerd na realisatie van de verandering en na het  

  overleggen van de noodzakelijke vergunningen en/of tekeningen aan Mooiland.  

De Kluspremie bestaat uit een vast bedrag (tussen de €50,00 en €100,00) en is 

vastgesteld door Mooiland. 

 

4.3 ZAV bij herstructurering 

Ook bij herstructurering en bij sloop van woningen worden we geconfronteerd met door 

huurders aangebrachte veranderingen. Alhoewel juridisch geen verplichting bestaat 

vinden we het in deze bijzondere verhuissituaties redelijk en billijk om de bewoner voor 

de zelf aangebrachte verandering(en) een financiële tegemoetkoming te verstrekken. Het 

hanteren van een eenduidige spelregels draagt bij aan het creëren van objectiviteit, 

transparantie en een consistente toepassingswijze.  

                          

4.3.1 Toepassing regels  

4.3.1.1 Algemeen 

In basis gelden dezelfde spelregels als bij het reguliere mutatieproces. Aangezien een 

herstructureringsplan voor huurders erg ingrijpend is, wijken we echter op een aantal 

punten af. Het gaat om een gedwongen vertrek uit de woning en de buurt/ wijk waar 

men soms jarenlang heeft gewoond. Wij zeggen, vanuit een breder volkshuisvestelijk 

belang de huurovereenkomst (eenzijdig) op. Dit is een belangrijk verschil met een 

reguliere mutatie, waarbij de huurder op eigen initiatief de huurrelatie beëindigt. Het zijn 

daarom de mate van ingrijpendheid voor de huurder en het gedwongen karakter van de 

opzegging die een aantal afwijkingen ten opzichte van de reguliere regels 

rechtvaardigen. De afwijkingen zijn als volgt te benoemen: 

- Om onafhankelijkheid te waarborgen maken we gebruik van een externe partij die voor  

  ons de woningopname uitvoert en de hoogte van de vergoeding bepaald.  

- De financiële vergoeding wordt vastgesteld door een externe deskundige. 

- Een groter aantal voorzieningen komt voor een vergoeding in aanmerking 

- Het basis-/ startbedrag van de voorzieningen ligt hoger.  

- Er is geen vooraf vastgesteld maximum aan het vergoedingsbedrag. 

 

De spelregels gaan in vanaf het moment dat het sociaal plan voor de desbetreffende 

huurders is vastgesteld. 

 

4.3.1.2 Tijdelijke doorverhuur 

In aanvulling op de algemene regels bij herstructurering en sloop zijn er een aantal 

verbijzonderingen in het geval van tijdelijke verhuur: 

- Bij een tijdelijke doorverhuur worden veranderingen waar een vergoeding voor is  

  gegeven zoals vloerbedekking, gordijnen, en andere roerende zaken op de overname  

  overeenkomst gezet. 

- Als bij de eerste tijdelijke doorverhuur de nieuwe bewoner zaken als vloerbedekking,  

  gordijnen niet wil, zal Mooiland deze zaken verwijderen. Bij de 2e en latere tijdelijke  

  doorverhuren geld dit voor de oude en nieuwe huurder. Dit geld voor het moment van  

  tijdelijke doorverhuur, maar ook voor het moment van sloop. 

- Als de tijdelijke bewoner de huur opzegt moet de woning volgens de gewone norm  

  opgeleverd worden. Deze zaken kunnen overgedragen worden aan de nieuwe tijdelijke  
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  bewoner. Het financieel plaatje wordt overgelaten tussen de oude en nieuwe tijdelijke  

  bewoner.  

- Er is ook een sociaal plan bij herstructurering waar de vertrekkende huurder die in het    

  sociaal plan valt, inboedel en inventaris in een vertrek mag verzamelen (maximaal  

  1m3). Dit wordt dan door ons afgevoerd. 

- Onroerende zaken die in de woningwaardering kunnen zoals bv een uitbouw, cv  

  installatie, isolatieglas, vaste trap blijven in de woning en worden een standaard  

  voorziening waar we (extra) huur voor ontvangen. Deze vullen we dan in op de lijst  

  woningwaardering. 

- Voor extra tegelwerk rolluik, vijver, e.d. die niet in de woning waardering kunnen geldt 

  dat deze bij mutatie kunnen blijven zitten. Deze worden dan ingevuld op de  

  opnamestaat als zijnde niet standaard.  
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5 Overgangsregeling 

5.1 Inleiding 

Uit de gesprekken met medewerkers komt naar voren dat huurders (ingrijpende) 

veranderingen hebben aangebracht waar Mooiland geen informatie over heeft. Deze 

veranderingen hebben we dus ook niet kunnen toetsen aan de criteria voor mate van 

verhuurbaarheid of waardevermeerdering/vermindering van de woning. Daarnaast zijn 

afspraken met huurders niet altijd goed vastgelegd waardoor het onduidelijk is wie de 

eigenaar van de verandering is en waar dus de onderhoudsverplichting ligt.  

 

5.2 Overgangsregeling 

We kiezen ervoor onze huurders te benaderen bij natuurlijke momenten zoals mutatie of 

onderhoudsprojecten. De benadering bestaat uit twee stappen: 

 

Stap 1: Kenbaar maken spelregels  

Door middel van een artikel in ‘Mooiland aan de wand’ wijzen we huurders op het ZAV-

beleid en noemen we de mogelijkheid voor huurders die een zelf een verandering hebben 

aangebracht en daar geen schriftelijke toestemming van Mooiland voor hebben, om de 

verandering alsnog aan te vragen. De overige veranderingen die niet zijn aangevraagd 

worden bij mutatie beoordeeld. 

 

Stap 2: Inventarisatie, Registratie en schriftelijke reactie Mooiland 

Als huurders zich melden met een verandering, maken we op basis van de melding een 

onderscheid. Daar waar het een verandering betreft die óf een huurder in beginsel niet 

hoeft aan te vragen óf daar waar het om een minder ingrijpende verandering gaat 

handelen we het schriftelijk af. Als we vermoeden dat het om een ingrijpende 

verandering gaat maken we een afspraak voor een bezoek.  

We beoordelen de veranderingen aan de criteria; goede staat en de vraag of zij de 

verhuurbaarheid schaden dan wel de waarde van de woning doen verminderen of 

vermeerderen. We brengen de huurder schriftelijk op de hoogte van onze bevindingen en 

registreren en borgen deze.  

 

De inventarisatie kan leiden tot een aantal bevindingen: 

 

5.2.1  De verandering valt in de categorie blijvend 

Als de verandering voldoet aan de criteria leggen we de afspraken alsnog schriftelijk 

vast. De huurder mag de verandering, mits goed onderhouden, laten zitten bij mutatie. 

 

5.2.2 De verandering valt in de categorie waardevermeerderend  

Als stimulans om alsnog te melden kunnen huurders, die een verandering hebben die 

volgens de criteria zou vallen onder de categorie waardevermeerderend, na overdracht 

van de juiste gegevens alsnog in aanmerking komen voor de kluspremie. 

 

5.2.3  De verandering schaadt de verhuurbaarheid of leidt tot een 
waardevermindering. 
Als blijkt dat verandering niet aan de criteria voldoet keuren we de verandering niet 

goed. In het geval dat het enkel om het criteria schoon, heel, veilig gaat denken we mee 

of dit nog te verhelpen is en/of adviseren een vergunning alsnog aan te vragen. We 

leggen dit ook schriftelijk vast. Wanneer verwacht wordt dat het herstel bij mutatie of 

renovatie een grote kostenpost is bieden we huurders een maatwerkoplossing aan. Zo 
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kunnen we bijvoorbeeld aanbieden dat de huidige huurder de ZAV afbreekt en Mooiland 

zorgt voor herstel. 

 

5.2.4  Veranderingen die door natrekking van Mooiland zijn, maar niet 

voldoen 

Wij kunnen al eigenaar zijn van de verandering. Dit is van toepassing als blijkt dat de 

aangebrachte verandering door natrekking van ons is of dat bij aangebrachte 

veranderingen, na augustus 2003, niet aangetoond kan worden wie eigenaar is van de 

verandering. We trekken in die gevallen de verantwoordelijkheid naar ons toe en 

onderhouden we de aanpassing op standaard niveau. We maken hierover afspraken met 

de huurder. Bij mutatie, of eerder in overleg met de huurder, verwijderen we de 

verandering en herstellen naar de oorspronkelijke situatie.  
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6 Organisatie 

Dit hoofdstuk omschrijft hoe de doelstellingen uit de beleidsnotitie in de organisatie 

uitgevoerd, gecontroleerd en geborgd worden en is aangegeven welke stappen genomen 

worden om van beleid naar beheer over te gaan. 

 

6.1 Integratie beleid 

Het ZAV-beleid is onderdeel van Wonen. De teammanager dagelijks onderhoud is 

verantwoordelijk voor alle, in deze beleidsnotitie, genoemde activiteiten en vervult een 

centrale rol in de informatieverstrekking richting de betrokken teammanagers en 

medewerkers. De borging van het beleidsplan is vormgegeven door verwerking van het 

beleid in de dagelijkse processen en het Handboek ZAV.  

 

6.2 Beheergroep ZAV 

Het ZAV-beleid, de processen en de (wettelijke) ontwikkelingen wordt als taak en 

verantwoordelijkheid ondergebracht bij een beheergroep ZAV. Deze groep zorgt voor 

actualisatie, borging, beheer, scholing, communicatie en controle. De deelnemers van 

deze werkgroep zijn inhoudelijk specialist waar de medewerkers van Mooiland 

ondersteuning aan kunnen vragen. 

 

De beheergroep ZAV bestaat uit een proceseigenaar (Teammanager DO), een 

procesbeheerder (Technisch Beheerder), Medewerker klantenservice DO, de Portefeuille 

manager , de assetmanager, een kerngebruiker KCC en een vastgoedadviseur (afdeling 

V&A). Op basis van specifieke kennis kan vertegenwoordiging namens een verschillende 

procesonderdeel of afdeling op afroep worden uitgenodigd aan de werkgroep deel te 

nemen. Hierbij valt te denken aan juridisch advies of bijvoorbeeld communicatie. 

 

De beheergroep ZAV, valt onder de afdeling Wonen. Minimaal één maal per jaar legt de 

beheergroep ZAV verantwoording af aan de directeur Wonen.  

 

De proceseigenaar van de beheergroep ZAV houdt de helikopterview en overziet de 

voortgang en koppeling met het beleid. 

 

De procesbeheerder coördineert de uitvoering, ondersteunt met inhoudelijke kennis en is 

achtervang voor medewerkers in de uitvoering. De procesbeheerder draagt zorg voor 

voortgangsrapportages met betrekking tot de acties en uitvoering van het ZAV-beleid.  

 

De kerngebruiker is inhoudelijk specialist en is achtervang voor medewerkers in de 

uitvoering. 
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7 Communicatie 

Om goed conform het ZAV-beleid te werken worden medewerkers en huurders en 

belanghouders geïnformeerd en op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en 

wijzigingen in het proces. 

 

Wij willen onze huurders een echt thuis bieden nu en in de toekomst. Het ZAV-beleid 

moet eraan bijdragen dat zowel de huidige huurder de woning naar eigen smaak kan 

inrichten, maar dat ook toekomstige huurders verzekerd zijn van een passende, 

betaalbare woning waar het prettig wonen is.  

We bieden huurders een laagdrempelige manier aan (website) om veranderingen aan te 

vragen en bieden duidelijke, transparante informatie (zoals folders) aan. 

Ook is het ZAV-beleid voor onze medewerkers vertaald naar praktische handleidingen en 

is het in de diverse interne werkprocessen ingebed.  

 

Om inzicht te krijgen in het aantal meldingen en de aanvragen snel op de juiste plek te 

krijgen maken we een speciaal e-mailadres (zav@mooiland.nl) aan waar het online 

aanvraagformulier aan gekoppeld zit.  

 

 

Alle correspondentie met de huurder met betrekking tot het aanvragen en afhandelen 

van aanvragen van veranderingen worden in DMS op sub onderwerp ZAV opgeslagen.  

 

mailto:zav@mooiland.nl
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8 Scholing 

We dragen zorg voor goede scholing van onze medewerkers zodat de benodigde kennis 

aanwezig is om de tot doel gestelde beleidsregels te kunnen hanteren. 

 

De teammanagers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het opleidingsbeleid en 

dat medewerkers adequaat in hun functie kunnen functioneren en de gevraagde 

processen kunnen uitvoeren.  

De beheergroep ZAV ondersteunt de teammanagers hierin en zorgt samen met P&O dat 

nieuwe medewerkers bij indiensttreding de benodigde training in werkwijze krijgen 

aangeboden. 
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DEEL II 

PROCEDURES & BESCHRIJVINGEN 
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9 Procedure & beschrijving nieuwe ZAV-aanvraag 

Dit hoofdstuk omschrijft het proces van een nieuwe ZAV-aanvraag bezien vanuit 

huurder- en intern perspectief. 

 

9.1 Nieuwe aanvraag vanuit huurdersperspectief 

Voor veranderingen van ingrijpende aard of veranderingen aan de buitenzijde van de 

woning heeft een huurder schriftelijke toestemming nodig. 

 

9.1.1 Aanvraagformulier 

De huurder vult het aanvraagformulier in. Dit formulier is te vinden op de website of is 

op te vragen bij Mooiland. 

 

9.1.2 Schriftelijk bericht 

Mooiland neemt de aanvraag in behandeling en bepaald tot welke soort verandering de 

aanvraag hoort. De huurder ontvangt hiervan schriftelijk bericht. 

 

9.1.3 Voorwaarden 
Voor de meeste veranderingen gelden specifieke kwaliteitseisen en/of 

verwerkingsvoorschriften. Mooiland verstrekt deze voorwaarden die specifiek zijn voor de 

aangevraagde verandering. Ook in de diverse klusfolders worden de voorwaarden voor 

uitvoering aangegeven. 

 

9.1.4 Adviesbezoek 

Bij een aantal ingrijpende veranderingen wil Mooiland graag persoonlijk overleggen 

voordat de huurder eventueel aan de slag gaat. Er wordt een afspraak gemaakt om de 

plannen en specifieke voorwaarden bij de woning te bespreken. Na dit bezoek bepaald 

Mooiland of de huurder wel of geen toestemming krijgt voor de verandering 

 

9.1.5 Gemeentelijke toestemming 
Als Mooiland toestemming geeft voor de verandering en er is een vergunning nodig of er 

bestaat een meldingsplicht dan vragen we de huurder ons op de hoogte te brengen zodra 

de gemeente goedkeuring geeft voor de plannen. Daarna geven we pas een schriftelijke 

bevestiging van goedkeuring voor de aan te brengen verandering. 

 

9.1.6 Inspectie 

Een technisch beheerder van Mooiland inspecteert tijdens én na de werkzaamheden of de 

verandering op de juiste wijze en volgens afspraak is aangebracht. 

 

9.1.7 Goedkeuring 
Als de technisch beheerder de aangebrachte verandering goedkeurt en alle benodigde 

documentatie (bouwtekeningen, vergunningen, etc.) is ontvangen, sturen we een 

schriftelijke bevestiging waarin de goedkeuring wordt gegeven. Hierin staat tot welke 

groep de verandering duurt en wordt omschreven of de huurder in aanmerking komt 

voor een vergoeding bij verhuizing en/of de kluspremie. 
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9.1.8 Afkeuring 

Als de technisch beheerder de verandering afkeurt wordt altijd uitgelegd waarom. De 

huurder kan dan eventueel de verandering aanpassen zodat het wel goedgekeurd wordt. 

Ook hier moet weer een inspectie voor aangevraagd worden door de huurder. 

 

9.1.9 Oplevering bij einde huur 

Bij verhuizing wordt de verandering nogmaals gekeurd op de onderhoudsstaat. Op het 

inspectierapport wordt aangegeven of de verandering definitief wordt goedgekeurd en of 

een eventueel van toepassing zijnde vergoeding wordt uitgekeerd. 

 

9.2 Nieuwe aanvraag vanuit intern perspectief 

9.2.1 Ontvangst telefonische/mondelinge aanvraag 
De huurder belt om een aanvraag in te dienen. 

 

9.2.2. Toets aanvraag 

De medewerker KCC kijkt in de kennisbank of de aanvraag in de overzichtslijst ZAV 

staat. Als blijkt dat de verandering schriftelijk moet worden aangevraagd wordt dit 

gemeld aan de huurder. Er wordt verwezen naar het aanvraagformulier op de website of 

als gewenst wordt een aanvraagformulier toegestuurd. 

Wanneer de verandering niet noemenswaardig is en/of onder de categorie niet aan te 

vragen kan de aanvraag telefonisch worden afgehandeld en kunnen eventuele 

voorwaarden gemeld worden aan de huurder. Wanneer het onduidelijk is onder welke 

categorie de aanvraag valt wordt er een taakmelding voor de medewerker klantenservice 

aangemaakt. 

 

9.2.3 Ontvangst schriftelijke/digitale aanvraag 

Aanvragen komen of via het speciaal aangemaakte e-mailadres binnen of per post. Per 

post ingestuurde aanvragen worden door de medewerker facilitair in gescand. Vervolgens 

worden de aanvragen geregistreerd in DMS op sub onderwerp ZAV en toegekend aan de 

afdeling DO.  

 

9.2.4 Toets op volledigheid & criteria 

De medewerker klantenservice toetst of de aanvraag op volledigheid. Wanneer een 

aanvraag onvolledig is wordt dit schriftelijk medegedeeld aan de huurder en wordt 

gevraagd om ontbrekende gegevens aan te vullen. 

 

De aanvraag wordt via de overzichtslijst ZAV (Zie Bijlage III) vervolgens getoetst aan de 

criteria (zie Bijlage III) voor: 

- Veiligheid & gezondheid; 

- (Bouw)technische kwaliteit; 

- Waardedaling; 

- Verhuurbaarheid;  

 

Afhankelijk van de uitkomst van de criteria wordt wel of geen (tijdelijke) toestemming 

verleend en wordt dit schriftelijk medegedeeld aan de huurder.  

 

9.2.5 Tijdelijke toestemming 

Wanneer de huurder tijdelijke toestemming ontvangt wordt dit schriftelijk vastgelegd en 

bevestigd naar de huurder met daarbij de voorwaarden voor aanbrengen van de 
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verandering. De afspraken worden opgenomen in het woningdossier. 

 

9.2.6. Blijvende of waardevermeerderende toestemming 
Wanneer de huurder blijvende toestemming ontvangt wordt dit schriftelijk vastgelegd en 

bevestigd naar de huurder. De afspraken worden opgenomen in het woningdossier. 

 

Als het nodig is dat het werk door ons wordt begeleid of gecontroleerd, wordt aan de 

huurder gevraagd de startdatum voor aanvang van de werkzaamheden door te geven.  

 

De technisch beheerder begeleidt en houdt toezicht op de werkzaamheden. De 

bevindingen worden vastgelegd en geregistreerd in het woningdossier.  

 

Nadat de huurder de verandering heeft aangebracht moet de huurder de werkzaamheden 

gereed melden. Aan de hand van de gestelde voorwaarden kan de technisch beheerder 

de eindcontrole uitvoeren. Wanneer de werkzaamheden worden goedgekeurd wordt dit in 

vastgelegd en geregistreerd in het woningdossier.  

De huurder ontvangt een schriftelijke bevestiging van het akkoord van de verandering en 

een kopie van het rapport.  

 

Wanneer de werkzaamheden niet worden goedgekeurd wordt dit schriftelijk kenbaar 

gemaakt. De technisch beheerder geeft aan op welke punten er aanpassingen moeten 

worden gedaan. Met de huurder wordt een termijn afgesproken waarbinnen de 

aanpassingen moeten zijn aangebracht. De bevindingen worden vastgelegd in een 

rapport en wordt vastgelegd in het woningdossier. De huurder ontvangt een schriftelijke 

bevestiging en een kopie van het rapport.  

 

Na de afgesproken termijn voert de Technisch beheerder een tweede controle uit. Ook 

deze bevindingen worden vastgelegd in een rapport en opgeborgen in het dossier. 

 

Wanneer de werkzaamheden worden goedgekeurd ontvangt de huurder een schriftelijke 

bevestiging en een kopie van het rapport. In de bevestiging staat de hoogte van een 

mogelijke vergoeding en de eventuele kluspremie. 

 

Als de huurder het gereedmeldingskaartje heeft ingestuurd en de bouwvergunning met 

bijbehorende tekeningen is ontvangen, geeft de medewerker opdracht tot het uitkeren 

van de kluspremie. 

 

Wanneer bij een tweede controle de uitvoering van de werkzaamheden nog niet akkoord 

is, wordt dit schriftelijk aan de huurder kenbaar gemaakt. De bevindingen worden 

vastgelegd in een rapport en dit wordt opgeborgen in het dossier. Huurder wordt 

schriftelijk op de hoogte gesteld met een toelichting dat de verandering is afgekeurd.  

De technisch beheerder beoordeelt of de situatie direct moeten worden aangepakt of dat 

de wijziging pas bij beëindiging van de huurovereenkomst moet worden verwijderd en 

het gehuurde moet worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Eventueel 

afgesproken vergoedingen komen te vervallen.  

 

9.2.7 Geen toestemming 

Wanneer de huurder geen toestemming krijgt wordt dit schriftelijk vastgelegd met 

onderbouwing van de afwijzing en bevestigd naar de huurder. De afspraken worden 

opgenomen in het woningdossier. In het geval dat de huurder de verandering direct moet 
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verwijderen controleert de technisch beheerder of de verandering ook daadwerkelijk 

binnen de afgesproken termijn is verwijdert. Als de verandering pas op een later moment 

verwijderd moet worden valt de verandering in dat geval onder de categorie tijdelijke 

veranderingen met de daarbij behorende spelregels. 
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10 Procedure & beschrijving ZAV bij mutatie 
Dit hoofdstuk omschrijft het proces van de afhandeling van zelf aangebrachte 

veranderingen tijdens het mutatieproces. 

 

10.1 ZAV onderdeel mutatieprocedure 

De afhandeling van de ZAV is onderdeel van de totale mutatieprocedure. 

Correspondentie en eventuele financiële afrekeningen vallen samen met eventuele 

standaard afhandelingen in de mutatieprocedure. 

 

10.1.1 Ontvangst huuropzegging 

De huurder zegt de huur op volgens de huuropzeggingsprocedure van Mooiland. 

 

10.1.2 Controle woningdossier 

De verhuurmedewerker kijkt in het woning- & huurdossier of er in het verleden 

veranderingen zijn aangevraagd en hierover afspraken zijn vastgelegd. Gemaakte 

afspraken dienen als uitgangspunt voor het vervolg. De gegevens worden overgedragen 

aan de technisch beheerder. 

 

10.2 ZAV is aangevraagd of door natrekking van Mooiland 

10.2.1 Beoordeling onderhoudsstaat 

Als uit het dossier blijkt dat de aangebrachte verandering is aangevraagd en is 

aangemerkt als blijvend of waardevermeerderend, beoordeelt de technisch beheerder de 

door de huurder aangebrachte verandering tijdens de voorinspectie enkel op de 

onderhoudsstaat.  

 

10.2.2 Onderhoudsstaat akkoord 

Als de onderhoudsstaat akkoord is wordt dit schriftelijk bevestigd aan de vertrekkende 

huurder en mag de huurder de verandering volgens afspraak laten zitten en nemen wij 

de verandering over.  

 

De technisch beheerder beoordeeld of er recht is op een vergoeding volgens de 

vergoedingsregeling. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald en er wordt een taak 

aangemaakt om de vergoeding uit te betalen. De huurder ontvangt een schriftelijke 

bevestiging van de hoogte van het uit te keren bedrag. 

 

10.2.3 Onderhoudsstaat niet akkoord, tijdelijke veranderingen 

Wanneer de huurder de zelf aangebrachte verandering niet deugdelijk heeft onderhouden 

en de verandering daarmee niet meer voldoet, moet de huurder de verandering 

verwijderen en terugbrengen in de oorspronkelijke staat.  

 

Tijdelijke veranderingen moeten worden verwijderd of kunnen in gevallen worden 

aangeboden aan een nieuwe huurder. Dit wordt op het overnameformulier roerende 

zaken gezet met handtekening van vertrekkende en nieuwe huurder 

 

10.2.4 Onderhoudsstaat niet akkoord, natrekking 

In de gevallen dat blijkt dat de verandering door natrekking tot het gehuurde behoort, is 

er een onderscheid te maken tussen de onderhoudsverplichting van de huurder (BBSH) 

en de onderhoudsverplichting van de verhuurder. 
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10.2.4.1 Herstel door huurder 

Wanneer de vertrekkende huurder de onderhoudsplicht niet is nagekomen en de 

verandering daardoor niet meer voldoet is de vertrekkende huurder verantwoordelijk 

voor herstel en/of verwijdering. 

 

10.2.4.2 Herstel door Mooiland 

Als blijkt dat de onderhoudsplicht bij ons behoorde te liggen mag de vertrekkende 

huurder de verandering laten zitten bij vertrek. 

 

10.3 ZAV is niet aangevraagd 

De technisch beheerder toetst zonder toestemming aangebrachte veranderingen alsnog 

via de overzichtslijst ZAV (Zie Bijlage III) aan de criteria (zie Bijlage III) voor: 

- Veiligheid & gezondheid; 

- (Bouw)technische kwaliteit; 

- Waardedaling; 

- Verhuurbaarheid;  

 

Uitgangspunt is dat tijdelijke veranderingen moeten worden verwijderd. In enkele 

gevallen kan de verandering worden aangeboden aan een nieuwe huurder. 

 

10.3.1 Onderhoudsstaat akkoord 

Voldoet de verandering, en valt deze in de categorie blijvend, dan wordt dit schriftelijk 

bevestigd aan de vertrekkende huurder en mag de huurder de verandering laten zitten 

en nemen wij de verandering over.  

 

De technisch beheerder beoordeeld of er recht is op een vergoeding volgens de 

vergoedingsregeling. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald en er wordt een taak 

aangemaakt om de vergoeding te betalen. De huurder ontvangt een schriftelijke 

bevestiging van de hoogte van het uit te keren bedrag. 

 

10.3.2 Onderhoudsstaat niet akkoord, tijdelijke veranderingen 

In het geval dat de verandering niet deugdelijk is onderhouden door de vertrekkende 

huurder, en de verandering daarmee niet meer voldoet, moet de huurder de verandering 

verwijderen en terugbrengen in de oorspronkelijke staat vóór het moment van de 

eindinspectie.  

 

10.4 ZAV & nieuwe verhuring 

Als de verandering mag blijven zitten en de afspraken met de vertrekkende huurder zijn 

nageleefd, moet er door ons een vervolgkeuze worden gemaakt hoe we om willen gaan 

met de overgenomen verandering. 

 

10.4.1 ZAV voldoet aan de criteria 

Als de overgenomen veranderingen voldoet aan de gestelde criteria rondom technische 

staat & veiligheid, verhuurbaarheid en het belemmert de energetische opgave niet dan 

wordt de verandering toegevoegd aan het gehuurde. De technisch beheerder geeft dit 

duidelijk in de omschrijving aan en de verhuurmedewerker verwerkt de aanpassing in de 

advertentie en wordt de aanpassing in een aanvulling op het nieuw af te sluiten 

huurcontract opgenomen. 
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Als het om een verandering gaat die wel mag blijven zitten, maar waarvan wij het 

onderhoud wil wegregelen geeft de technisch beheerder dit duidelijk aan en verwerkt de 

verhuurmedewerker de verbijzondering in de advertentie en wordt de aanpassing in een 

aanvulling op het nieuw af te sluiten huurcontract opgenomen. 

 

De technisch beheerder maakt taken aan om de door Mooiland overgenomen 

verandering(en) op te nemen in het woningdossier en de interne registratiesystemen 

zoals het WWS en de woningcartotheek. Ook worden gegevens ten aanzien van het 

energielabel en tekeningen overgedragen aan de afdeling V&A. De bouwkundig 

medewerker van V&A past de gegevens inclusief de onderhoudsbegroting daar waar 

nodig aan.  

 

10.4.2 ZAV voldoet niet aan de criteria 

Als Mooiland door afspraken uit het verleden de verandering moet overnemen van de 

vertrekkende huurder, maar deze verandering voor de toekomst niet meer past in de 

criteria van Mooiland geeft de technisch beheerder opdracht om de verandering na de 

eindinspectie te verwijderen op kosten van Mooiland. De verhuurmedewerker adverteert 

de woning zonder de aangebrachte verandering. 
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11 Procedure & beschrijving overgangsregeling 
Dit hoofdstuk omschrijft het proces van de afhandeling van zelf aangebrachte 

veranderingen tijdens de overgangsregeling. De standaard aanvraag procedure ZAV is 

leidend tijdens de termijn van de overgangsregeling. 

 

11.1 Inventarisatie gegevens 

11.1.1 inventarisatie adressen 

Het grondgebonden bezit in het kern- en regiogebied wordt verdeeld in fasen. Gestart 

wordt met het aanschrijven van de woningen die op de projectenplanning staan 

benoemd. Deze gegevens worden door de projectleider aan de medewerker 

klantenservice aangeleverd. 

 

11.1.2 Controle woningdossier 

De medewerker klantenservice controleert in het woning- & huurdossier van de 

benoemde complexen of er in het verleden veranderingen zijn aangevraagd en hierover 

afspraken zijn vastgelegd. De medewerker klantenservice verwerkt deze gegevens op de 

inventarisatielijst (Zie bijlage III). 

 

11.1.3 versturen brieven 

De medewerker klantenservice verstuurd de brieven inclusief het aanmeldformulier, met 

toelichting op de overgangsregeling naar de, per fase, geselecteerde adressen. 

 

11.1.4 Ontvangst schriftelijke/digitale aanvraag 

De aanvragen worden door de medewerker facilitair geregistreerd, vastgelegd in het 

woningdossier en toegekend aan de medewerker klantenservice.  

 

11.1.5 Toets op volledigheid & criteria 

De medewerker klantenservice toetst de aanvraag op volledigheid. Wanneer een 

aanvraag onvolledig is wordt dit schriftelijk medegedeeld aan de huurder en wordt 

gevraagd om ontbrekende gegevens aan te vullen. 

 

De aanvraag wordt via de overzichtslijst ZAV (Zie Bijlage III) getoetst aan de criteria (zie 

Bijlage III) voor: 

- Veiligheid & gezondheid; 

- (Bouw)technische kwaliteit; 

- Waardedaling; 

- Verhuurbaarheid;  

 

Als het nodig is dat de verandering eerst door Mooiland moet wordt gecontroleerd, maakt 

de projectleider en/of technisch beheerder een afspraak met de huurder voor een 

woningopname.  

 

Afhankelijk van de uitkomst van de criteria en het eventuele inspectiebezoek wordt wel 

of geen (tijdelijke) toestemming verleend en wordt dit schriftelijk medegedeeld aan de 

huurder.  

 

11.2 Tijdelijke toestemming 
Wanneer de huurder tijdelijke toestemming ontvangt wordt dit door de medewerker 

klantenservice schriftelijk vastgelegd en bevestigd naar de huurder met daarbij de 

voorwaarden voor aanbrengen van de verandering. De afspraken worden opgenomen in 
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het woningdossier. De medewerker klantenservice verwerkt deze gegevens op de 

inventarisatielijst. 

 

11.2.1 Tijdelijke toestemming, belemmerend voor projecten 
Het kan voorkomen dat een verandering volgens de overzichtslijst ZAV in de categorie 

Tijdelijk valt, maar door de wijze waarop het is aangebracht belemmerend is voor de 

(energetische) verbeteringsopgave.  

 

In dit geval meldt de projectleider en/of technisch beheerder  aan de huurder dat de ZAV 

niet voldoet. In overleg met de huurder wordt beoordeeld of de verandering verwijdert 

moet worden of dat er aanpassingen gedaan moeten worden om het toekomstig project 

niet te belemmeren. De projectleider en/of technisch beheerder spreekt een termijn af 

met de huurder waarin de verandering wordt verwijdert of aangepast. Deze afspraken 

worden schriftelijk bevestigd en opgenomen in het woningdossier. De medewerker 

klantenservice legt deze afspraken vast op de inventarisatielijst. 

 

11.3 Blijvende of waardevermeerderende toestemming 

Wanneer de verandering onder de categorie blijvend/waardevermeerderend valt, de 

onderhoudsstaat goed is en/of niet belemmerend is voor de (energetische) 

verbeteringsopgave bevestigd de medewerker klantenservice aan de huurder dat de 

verandering bij mutatie nog steeds in aanmerking komt voor overname en dat de 

huurder tijdens een toekomstig project een aanbod krijgen om de ZAV in het project 

volledig te voorzien van isolerende maatregelen. Daarnaast staat in de bevestiging de 

hoogte van een mogelijke vergoeding en de eventuele kluspremie als deze van 

toepassing is. De medewerker klantenservice verwerkt deze gegevens op de 

inventarisatielijst 

 

Nadat de huurder de bouwvergunning met bijbehorende tekeningen alsnog heeft 

ingestuurd, geeft de medewerker klantenservice opdracht tot het uitkeren van de 

kluspremie. 

De medewerker klantenservice verwerkt deze gegevens op de inventarisatielijst. De 

afspraken worden opgenomen in het woningdossier. 

 

11.3.1 Aanpassing noodzakelijk 
Wanneer het om een blijvende verandering gaat die niet meteen kan worden 

goedgekeurd, maar dit te verhelpen is met een (kleine) aanpassing wordt dit (schriftelijk) 

kenbaar gemaakt. De projectleider en/of technisch beheerder geeft aan op welke punten 

aanpassingen moeten worden gedaan. Met de huurder wordt een termijn afgesproken 

waarbinnen de aanpassingen moeten zijn uitgevoerd. Na de afgesproken termijn voert de 

Projectleider e/of Technisch beheerder een tweede inspectie uit.  

 

11.3.1.1 Aanpassing akkoord 

Wanneer de werkzaamheden worden goedgekeurd ontvangt de huurder een schriftelijke 

bevestiging en een kopie van het rapport. In de bevestiging staat de hoogte van een 

mogelijke vergoeding en de eventuele kluspremie als deze van toepassing is. 

 

Nadat de huurder de bouwvergunning met bijbehorende tekeningen alsnog heeft 

ingestuurd, geeft de medewerker klantenservice opdracht tot het uitkeren van de 

kluspremie. De medewerker klantenservice verwerkt deze gegevens op de 

inventarisatielijst 
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11.3.1.2 Aanpassing niet akkoord 

Wanneer bij een tweede controle de uitvoering van de werkzaamheden nog niet akkoord 

is, wordt dit schriftelijk vastgelegd met onderbouwing van de afwijzing en bevestigd naar 

de huurder. De afspraken worden opgenomen in het woningdossier. 

 

De projectleider en/of technisch beheerder beoordeelt of de verandering direct moeten 

worden verwijderd of dat de wijziging pas bij beëindiging van de huurovereenkomst moet 

worden verwijderd en de woning moet worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat.  

 

Als de verandering direct moet worden verwijderd bespreekt de projectleider en/of  

technisch beheerder samen met de huurder een termijn waarin de verandering moet zijn 

verwijderd. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd en opgenomen in het 

woningdossier. 

 

11.4 Geen toestemming 
Wanneer de huurder geen toestemming ontvangt wordt dit schriftelijk vastgelegd met 

onderbouwing van de afwijzing en bevestigd naar de huurder. De afspraken worden 

opgenomen in het woningdossier.  

De projectleider en/of technisch beheerder beoordeelt of de situatie direct moeten 

worden aangepakt of dat de wijziging pas bij beëindiging van de huurovereenkomst moet 

worden verwijderd en de woning moet worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat.  

 

Als de verandering direct moet worden verwijderd, wordt een termijn afgesproken 

waarbinnen de verandering door de huurder wordt verwijderd en hersteld. Deze 

afspraken worden schriftelijk bevestigd en opgenomen in het woningdossier. 

 

11.5 Verandering is door natrekking van Mooiland  

Dit omschrijft de veranderingen waarvan onduidelijk is wie de eigenaar is of waar 

Mooiland in het verleden zaken niet goed heeft geregistreerd. Bij twijfel trekken we de 

verantwoordelijkheid naar ons toe. 

 

11.5.1 Voldoet aan de criteria 

De technisch beheerder maakt met de huurder onderhoudsafspraken en legt deze vast. 

De medewerker klantenservice bevestigd dit schriftelijk naar de huurder. De afspraken 

worden opgenomen in het woningdossier.  

 

De medewerker klantenservice maakt taken aan om de door ons overgenomen 

verandering(en) op te nemen in het woningdossier en de interne registratiesystemen 

zoals het WWS en de woningcartotheek. Ook worden gegevens ten aanzien van het 

energielabel en tekeningen overgedragen aan de afdeling V&A. De bouwkundig 

medewerker van V&A past de gegevens inclusief de onderhoudsbegroting daar waar 

nodig aan. De medewerker klantenservice legt deze gegevens vast op de 

inventarisatielijst. 

 

11.5.2 Voldoet niet aan de criteria 

De projectleider en/of technisch beheerder doet een aanbod naar de huurder om de 

verandering voor rekening van Mooiland te verwijderen en te herstellen naar de 

oorspronkelijke situatie. 
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11.5.2.1 Verandering verwijderen 

Wanneer de huurder akkoord gaat met het verwijderen en wordt een termijn 

afgesproken waarbinnen de verandering wordt verwijderd en hersteld. De projectleider 

en/of  technisch beheerder geeft opdracht tot het verwijderen van de verandering.  

Deze maatwerkoplossing wordt schriftelijk vastgelegd, bevestigd naar de huurder en 

opgenomen in het woningdossier. 

 

11.5.2.2 Verandering aanpassen 

Wanneer de huurder niet akkoord gaat met volledige verwijdering wordt een aanbod 

gedaan voor een maatwerkoplossing waarbij de ZAV op kosten van Mooiland wordt 

aangepast en daardoor deze niet belemmerend is voor de (energetische) 

verbeteringsopgave. 

 

Indien de huurder hiermee akkoord gaat wordt een moment van aanpassen afgesproken. 

Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en bevestigd naar de huurder. De 

medewerker klantenservice verwerkt deze gegevens op de inventarisatielijst. 

 

11.5.2.3  Geen medewerking 

Wanneer de huurder het aanbod tot verwijderen niet accepteert, en ook niet meewerkt 

aan het aanbrengen van aanpassingen, maken we onderhoudsafspraken om de 

verandering op standaard niveau te onderhouden. 

 

Ten aanzien van de (energetische)verbeteringsopgave meldt de projectleider en/of  

technisch beheerder dat de woning niet meegenomen kan worden in deze opgave. Deze 

maatwerkoplossing wordt schriftelijk vastgelegd, bevestigd naar de huurder en 

opgenomen in het woningdossier. De medewerker klantenservice verwerkt de gegevens 

op de inventarisatielijst. 

 

De medewerker klantenservice controleert of er aanpassingen moeten worden gedaan in 

het woningdossier en de interne registratiesystemen zoals het WWS en de 

woningcartotheek. Als noodzakelijk wordt een taak aangemaakt om deze aanpassingen 

door te voeren. De bouwkundig medewerker van V&A past in dit geval de gegevens 

inclusief de onderhoudsbegroting daar waar nodig aan. 

 

Deze maatwerkoplossing wordt schriftelijk vastgelegd, bevestigd naar de huurder en 

opgenomen in het woningdossier. 

 

11.6 Overdracht inventarisatielijst 

Nadat de gegevens en afspraken van een specifiek complex in beeld zijn gebracht en zijn 

afgerond draagt de medewerker klantenservice de inventarisatielijst over aan de 

projectmanager/Projectleider van UP. De inventarisatielijst dient als input tijdens de 

warme opname van het project energetische verbeteringsopgave.  



                    

                                                                                                                    

Handboek ZAV 
Versie: 1.4                                        pagina - 38 - 

12  Procedure & beschrijving ZAV bij projecten bestaand 
vastgoed 
Bij projecten bestaand vastgoed is de overgangsregeling (zie hoofdstuk 11) van 

toepassing. Bij de start van een project controleert de projectleider of er een 

inventarisatielijst aanwezig is. 

 

12.1 Inventarisatielijst aanwezig 

Inventarisatielist is uitgangspunt voor eventuele maatwerkafspraken met de huurder. 

Tijdens de warme opname worden deze afspraken met de huurder besproken en 

vastgelegd. 

 

12.2 Inventarisatielijst niet aanwezig 
In dit geval meldt de projectleider bij de medewerker klantenservice dat er geen 

inventarisatielijst aanwezig is en verzoekt om de overgangsregeling op te starten. 

 

In afwachting hierop wordt het tijdelijke proces van de afhandeling in werking gezet. 

Deze is in de bijlagen opgenomen. 
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13  Procedure & beschrijving bij herstructurering & Sloop 

Dit hoofdstuk omschrijft de afwijkingen op het reguliere mutatieproces en de  

afhandeling van zelf aangebrachte veranderingen. 

 

13.1 ZAV onderdeel herstructurerings- en/of sloopplan 
De afhandeling van de ZAV is onderdeel van de totale procedure herstructurering & 

sloop. Correspondentie en eventuele financiële afrekeningen vallen samen met eventuele 

standaard afhandelingen in deze algemene procedure. 

 

13.1.1 Ontvangst huuropzegging 

De huurder zegt de huur op volgens de huuropzeggingsprocedure van Mooiland. De 

medewerker plant een inspectiebezoek door de Technisch beheerder in. 

 

13.1.2 Inspectie woning 
De technisch beheerder neemt de woning op als zijnde een reguliere mutatie. De 

aangebrachte veranderingen worden duidelijk aangegeven op het inspectieformulier. 

De technisch beheerder geeft Bouwkundig bureau Ulehake opdracht voor het taxeren van 

de ZAV voorzieningen. 

 

De technisch beheerder vermeldt aan de huurder dat deze de benodigde gegevens zoals 

tekeningen, rekeningen, toestemmingen, vergunningen etc. verzameld ten behoeve van 

de beoordeling van de externe partij. 

 

13.1.3 Opname ZAV door Derden 

Bouwkundig bureau Ulehake stelt, samen met de huurder, de aangebrachte 

veranderingen in de woning vast en werkt deze gegevens in een rapport uit op basis van 

de gestelde beleidskaders.  

 

In het geval dat de huurder de benodigde gegevens zoals tekeningen, rekeningen, 

toestemmingen, vergunningen niet kan overleggen beoordeeld de medewerker van 

Ulehake de leeftijd verandering op basis van inschatting. 

 

De medewerker van Ulehake stuurt het rapport toe aan de technisch beheerder van 

Mooiland en ook de huurder ontvangt een uitgewerkt rapport. 

 

13.1.4 Toets opnamerapport 

De Technisch beheerder beoordeelt het rapport aan de hand van de beleidskaders en het 

inspectieformulier. Deze bevindingen worden schriftelijk vastgelegd en verstrekt aan de 

medewerker van Ulehake en de huurder. 

 

13.1.4.1 Opnamerapport niet akkoord 

Wanneer de technisch beheerder constateert dat het opnamerapport niet akkoord is 

overlegd de technisch beheerder met de huurder en de medewerker van Ulehake en 

worden aanpassingen besproken.  

 

De medewerker van Ulehake herziet het rapport en verzend een nieuw exemplaar naar 

de huurder en de technisch beheerder. 

 

De technisch beheerder beoordeelt het rapport opnieuw en geeft een schriftelijke 

eindreactie naar de medewerker van Ulehake.  
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Wanneer de huurder niet akkoord gaat met het aangepaste rapport, doordat de huurder 

vindt dat de procedure niet juist is gevolgd, wordt de kwestie voorgelegd aan de 

geschillencommissie van Mooiland. 

 

Wanneer de huurder niet akkoord gaat met het aangepaste rapport, doordat de huurder 

vindt dat de hoogte van het bedrag niet juist is, wordt de kwestie voorgelegd aan de 

arbitragecommissie of het kantongerecht. 

 

13.1.4.2 Opnamerapport akkoord 

Wanneer het rapport akkoord is bevonden door de Technisch beheerder, maakt de 

medewerker van Ulehake het rapport definitief en verstrekt een exemplaar aan de 

huurder en aan de technisch beheerder. 

 

De medewerker bevestigd schriftelijk aan de huurder de vergoeding voor de 

veranderingen met aandachtspunten voor oplevering en het moment van uitbetalen. 

 

13.1.5 Woningoplevering 

Bij het opleveren van de woning controleert de technisch beheerder of alle 

veranderingen, die op het opnamerapport vermeldt staan, nog aanwezig zijn. 

 

Wanneer er veranderingen verwijdert zijn, worden deze veranderingen ook van het 

vergoedingenoverzicht gehaald en wordt het totaalbedrag hierop aangepast. Dit wordt 

schriftelijk bevestigd aan de huurder. 

 

De huurder ontvangt de ZAV-vergoeding met de eindnota van de woningoplevering. 

 

 

 

 


