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Algemeen 
 
 
Mooiland heeft per brief van 21 maart 2018 de Koepels GRAVE & KMAS gevraagd om een 
advies uit te brengen met betrekking tot het voorgenomen besluit om het ZAV beleid 
(Zelf Aangebrachte Voorzieningen)  te actualiseren. Het huidige ZAV-beleid stamt uit 2003 
met een update aan aanvullende beleidsbladen uit 2014. Mooiland motiveert deze 
actualisering door het volgende aan te geven. 
 
Mooiland wil met het nieuwe ZAV beleid beter aansluiten bij haar kernwaarden. Dit betekent 
dat Mooiland hierover helder wil zijn en beter klantgericht wil opereren. Het gaat, in deze, om 
zaken als meer duidelijkheid voor de huurders, proactief meedenken met de klant, het 
streven naar goede kwaliteit, éénduidigheid, duidelijkheid en begrijpelijkheid. Mooiland wil, 
desgevraagd, de klant zelf helpen om een ZAV te ontwikkelen en welke afspraken qua 
overname gemaakt kunnen worden. Kortom een beleid voeren van helder communiceren 
van wat er wel en wat er niet mogelijk is voor de huurders. Tenslotte ook nog wanneer de 
huurder in aanmerking kan komen voor een kluspremie dan wel een vergoedingsregeling 
voor de toegestane voorzieningen die de huurder heeft aangebracht.  
 
Reactie en advies GRAVE/KMAS 
 
Het streven van Mooiland om voor wat betreft het ZAV-beleid beter aan te sluiten bij de 
kernwaarden van Mooiland juichen de koepels toe. De koepels delen deze visie omdat de 
huurders zich daardoor beter thuis kunnen voelen in hun woning. Zij krijgen enige vrijheid om 
de eigen woning in te richten en aan te passen naar eigen smaak en inzicht. Deze vrijheid 
verhoogt het leefklimaat voor de huurder in en om de woning. Het komt steeds vaker voor 
dat om gezondheidsredenen aanpassingen aan de woning nodig zijn en huurders vaker 
belanden in een niemandsland wat wel kan en wat niet kan. Duidelijkheid, éénduidigheid, 
begrijpelijkheid en niet te vergeten het al dan niet in aanmerking komen voor een kluspremie 
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of vergoedingsregeling kunnen ook bevorderend werken voor de gezondheid van de 
huurder.  
 
 
 
 
Het wettelijk kader 
 
 
Mooiland geeft aan dat het huidige ZAV-beleid stamt uit 2003 en met de aanpassingen uit 
2014 wel voldoet aan de wetgeving. De reden voor actualisering is dat er signalen zijn dat 
het huidige ZAV-beleid tot problemen in de uitvoering leidt. Bovendien zijn er 
beleidsvoornemens(beleidsstuk ondernemingsstrategie 2016) ten aanzien van de 
dienstverlening & duurzaamheidambities benoemd. Dit alles vraagt om een actualisering van 
het ZAV-beleid.  
 
Reactie en advies GRAVE/KMAS 
 
De koepels vragen aan Mooiland om, ongeacht hun instemming met de visie om het ZAV 
beleid beter te doen aansluiten bij de kernwaarden, de wettelijke verplichtingen inzake ZAV 
onverkort te blijven respecteren en handhaven. Wetende dat de ontwikkeling van het 
ZAV-beleid geen eenvoudige opgave is en de wetgever daarover regels heeft vastgesteld 
waar zowel huurder als verhuurder zich aan moeten houden. 
 
Voor de koepels geldt de volgende interpretatie van de wet (het wettelijk kader voor een 
ZAV-beleid). 
 
De wet geeft huurders een vrij ruime bevoegdheid om lekker te klussen in de gehuurde 
woning. In de meeste gevallen moet de huurder wel toestemming van de verhuurder 
verkrijgen, maar die toestemming mag de verhuurder vaak niet zo maar weigeren. Wel als de 
veranderingen de verhuurbaarheid van het gehuurde schaden of voor een waardedaling 
zorgen. De huurder behoudt het recht de toestemming via de rechter af te dwingen. Alleen 
als het gaat om veranderingen aan de buitenzijde van het gehuurde kan de verhuurder  ‘nee’ 
verkopen.  
 
De verhuurder moet wel dat recht in de huurovereenkomst opnemen. Wel kan een 
verhuurder steeds bedingen dat de huurder zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud van 
de door hem zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV). Het komt nogal eens voor dat een 
huurwoning bij het einde van de huur behoorlijk is aangepast aan de wensen van de huurder. 
De hoofdregel van artikel 7:224 BW luidt dat het gehuurde bij het einde van de huur moet 
worden opgeleverd conform de beschrijving die daarvan opgemaakt is bij aanvang van de 
huur. Daarbij wordt echter nadrukkelijk een uitzondering gemaakt voor geoorloofde 
veranderingen en toevoegingen. Dat betekent dat het belangrijk is om een onderscheid te 
maken tussen geoorloofde en ongeoorloofde veranderingen. GRAVE en KMAS vinden dat 
dit onderscheid duidelijk terug te vinden moet zijn in het Handboek ZAV. Dit kan door 
een paragraaf daarover op te nemen in het Handboek ZAV.  
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Als er geen toestemming wordt gegeven, dan heeft de huurder geen poot om op te staan 
indien de verhuurder hem sommeert een door hem aangebrachte ZAV te verwijderen. Dat 
blijkt ook uit artikel 7:216 BW, dat de rechten en plichten met betrekking tot zelf 
aangebrachte voorzieningen bij het einde van de huur nader regelt.  
 
 
 
 
 
Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat de huurder niet verplicht is om geoorloofde 
veranderingen bij het einde van de huur ongedaan te maken. Dat kan en mag wel want het 
eerste lid van artikel 7:216 BW bepaalt dat de huurder een zogeheten wegbreekrecht heeft. 
Dat inhoudt dat de huurder de zelf aangebrachte voorzieningen ongedaan mag maken, mits 
de huurder daarna het gehuurde in oorspronkelijke staat terug brengt. Maar een verplichting 
daartoe is er wettelijk gezien dus niet. Artikel 7:216 lid 2 BW is van regelend recht en er 
kunnen aldus afspraken tussen huurder en verhuurder zijn over het verplicht ongedaan 
maken van ZAV aan het einde van de huur. De jurisprudentie laat zien dat een dergelijke 
afspraak geen stand houdt indien het gaat om veranderingen die de verhuurbaarheid niet 
schaden en die geen waardedaling tot gevolg hebben.  
 
Om onenigheid hierover te voorkomen adviseren de koepels GRAVE en KMAS om in 
alle gevallen aan het begin van de huur te werken met een opleverrapport (een 
opnamestaat). Een opleverrapport/opnamestaat op te stellen bij het begin van de huur, 
waarin duidelijk is omschreven wat de staat is van het gehuurde en ook foto’s bij 
maken/voegen. Bij gebreke van een opnamestaat bij aanvang van de huur, bepaalt de wet 
dat het gehuurde wordt verondersteld te worden opgeleverd in de staat waarin de huurder 
het heeft gekregen bij aanvang, behoudens wanneer de verhuurder het tegendeel kan 
bewijzen. Nogmaals het advies van GRAVE en KMAS aan Mooland is om binnen dit 
wettelijk kader te opereren (te blijven opereren). 
 
 
De proactieve opstelling van Mooiland 
 
 
Mooiland wil voor grote veranderingen binnen de woning proactief meedenken en tips geven 
bij het aanbrengen van voorzieningen. Als deze voorziening een negatief effect heeft op de 
verhuurbaarheid en klimaatdoelstellingen zal de toestemming worden onthouden. Voor 
specifieke woonwensen kan een maatwerkgesprek gevoerd worden met een medewerker 
van Mooiland.  
 
Reactie en advies GRAVE/KMAS 
 
De koepels GRAVE en KMAS vinden zaken als verhuurbaarheid, het passend kunnen 
toewijzen en het voldoen aan energetische doelstellingen belangrijk. Het advies van GRAVE 
en KMAS is dan ook om over deze zaken duidelijk en op een begrijpelijke wijze te 
communiceren met betreffende huurder. Klimaatdoelstellingen en het passend toewijzen zijn 
gebonden aan wettelijke regels en eenvoudig uitlegbaar. De verhuurbaarheid heeft ook een 
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wettelijk component, maar minder goed uitlegbaar omdat deze ook afhankelijk is van de 
smaak van de nieuwe huurder. De ene nieuwe huurder vindt het prachtig als er al veel/grote 
voorzieningen zijn aangebracht en de andere vindt het maar niks. Daarom vinden GRAVE en 
KMAS het positief dat duidelijk in het Handboek ZAV is opgenomen welke aspecten spelen 
bij waardevermindering maar ook aspecten die spelen bij waardevermeerdering 
(uitgangspunt WWS). Daarbij is ook positief dat aangegeven is welke regels er gelden voor 
een kluspremie en een vergoedingsregeling.  
 
 
 
 
 
 
De koepels GRAVE en KMAS vinden het ook positief dat Mooiland een opstelling kiest om bij 
een mogelijk te ontstane waardevermindering van het gehuurde, als gevolg van een ZAV, 
overwogen kan worden om die niet af te keuren maar middels herstelwerkzaamheden als 
nog goed te keuren. Dat daarbij ook de mogelijkheid open laat om onder voorwaarden 
tijdelijk de ZAV te gedogen. Wel vinden GRAVE en KMAS dat, indien Mooiland de ZAV heeft 
goedgekeurd, het verwijderen daarvan niet op kosten van de betreffende huurder moet 
gebeuren. Zoals omgekeerd een onthouden goedkeuring voor rekening van de huurder is. 
Dat is duidelijkheid en begrijpelijkheid.  
 
 
Andere opmerkingen/reacties over het Handboek ZAV  

 
Algemeen 
 
De koepels willen op de volgende vragen een antwoord van Mooiland hebben. Het gaat om 
ZAV- vraagstukken die om een verduidelijking/aandacht in algemene zin vragen.  
 
1. Hoe is het beleid bij reeds aangebrachte ZAV's die zonder aanvraag zijn gedaan? Hoe 

worden die beoordeeld? Moet hiervoor alsnog een aanvraag worden ingediend of kan de 
ZAV bij een eventuele mutatie beoordeeld worden? 

2. Hoe zit het met reeds aangebrachte bouwtechnische verbeteringen/moderniseringen 
zoals bijvoorbeeld ingefreesde leidingen? Krijgt de huurder hiervoor alsnog een 
(klus)vergoeding bij mutatie? 

3. Het komt in de praktijk voor dat goedgekeurde ZAV voorzieningen bij de taxatie van de 
woning voor verkoop leidt tot waardevermeerdering (WWS punten) van de woning. 
Hierdoor ontstaat er hogere prijs voor de woning dan zonder deze ZAV. Als de huurder 
die deze ZAV heeft aangebracht de woning wil kopen wordt deze huurder verplicht de 
meerprijs te betalen. Is het dan niet billijk dat deze huurder profijt blijft houden van de 
ZAV-voorziening die hij zelf heeft aangebracht en de meerprijs van de woning in 
mindering krijgt op de verkoopprijs?  

4. Als er in alles twee gelijke huizen zijn (bijvoorbeeld twee buren met precies dezelfde 
woning) en bij mutatie de ene buur een ZAV overneemt van zijn buur die precies past bij 
zijn huis (immers de huizen zijn op de afmeting af gelijk aan elkaar), is deze 
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overneembuur dan verplicht toestemming te vragen om deze ZAV op zijn huis aan te 
brengen? 

5. Hoewel er sprake is van geoorloofde en niet-geoorloofde ZAV komt het voor dat de ZAV 
niet is geregistreerd is door Mooiland. Je hebt dan het voordeel van een ZAV die niet is 
geregistreerd of heb je daar geen voordeel van? Kan Mooiland je daarover allerlei 
verplichtingen opleggen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifiek 
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2.2.1.1  Het ZAV-beleid is duidelijk en begrijpelijk 
 
Tekst Handboek: de spelregels voor de betreffende woning duidelijk bij het huurcontract 
worden vastgelegd.  
Reactie en advies: 
De vraag is hoe het dan zit met de oudere huurcontracten? De ervaring is dat in een contract 
tot nu toe te weinig is vastgelegd. Advies is om snel met een adequate oplossing te komen. 
 
Tekst Handboek: De procedure op de website eenvoudig is weergegeven en een aanvraag 
voor een ZAV gemakkelijk digitaal en schriftelijk kan worden ingediend.  
 
Reactie en advies: 
Er zijn nog veel huurders die geen internet hebben. De vraag is hoe Mooiland dit wil 
oplossen? Advies is om reeds toegezegde oplossing na te komen. Mooiland heeft toegezegd 
de nieuwe kabels (glasvezel) tot in de huizen van alle huurders aan te leggen. 
 
2.2.1.2  Het ZAV-beleid wordt eenduidig uitgevoerd  
 
Tekst Handboek: 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.  
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Reactie en advies: 
De koepels vinden dat alle medewerkers op een lijn moeten zitten en weten welke spelregels 
er gelden. De opvatting/toepassing daarvan moeten éénduidig zijn zoals de beoogde 
klantvriendelijkheid van Mooiland is met deze actualisering. Het is niet mogelijk om 
vermeende nuanceverschillen aan de huurders uit te leggen als de interpretatie voor het 
zelfde bij de ene medewerker anders ligt dan bij de andere. Als dit een onvermijdelijke 
praktijk is moet de “gedupeerde” huurder een neutrale aanspreekpunt hebben waar snel en 
adequate actie kan plaatsvinden.  
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2.3.2 Woningwet  
 
Tekst Handboek: 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. 
 
 
 
 
Reactie en advies: 
Wat houden bovengenoemde zinnen precies in?  Vernieuwing  moet  kunnen, want met 
versleten spullen is er meer risico op ongelukken en ongemak. Meldingen bij Mooiland geven 
alleen maar vertraging en onnodige dure administratie. Het advies is om niet al te 
terughoudend te zijn bij toegestane veranderingen. Ook al hebben deze invloed op de 
puntentelling volgens WWS. De eventuele ongewenste effecten kunnen altijd en misschien 
op andere wijze worden tegengegaan.  
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3.2 Zelf Aangebrachte Veranderingen 
 
Tekst Handboek: 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.  

  
Reactie en advies: 
Wat zijn de consequenties voor de huurder bij mutatie? Advies is om ook aan te geven hoe 
de ZAV beoordeeld wordt bij mutaties. 
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3.2.1.1 Toestemming om de ingrijpende verandering aan te brengen 
 
Tekst Handboek: 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. 
 
Reactie en advies:  
Indien iets met een bouwvergunning is gemaakt heeft men geen handtekening van de buren 
nodig. Advies is om deze informatie op te nemen in het Handboek. 
 
 
3.2.1.2 De ZAV wordt gedoogd  
 
Tekst Handboek: 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. 
 
 
 
 
Reactie en advies:  
De vraag is wat er gebeurd als de nieuwe huurder de voorziening graag wil overnemen? 
Advies is om de nieuwe huurder inspraak hierin te geven en deze mogelijkheid ook op te 
nemen in het Handboek. 
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3.3 Bijzondere situaties  
3.3.1 WMO-aanpassingen  
 
Tekst handboek: 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.  
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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. 
 
Reactie en advies: 
Wij vragen ons af wat dermate specialistisch betekent? Wie betaald de kosten als bij mutatie 
de voorzieningen moeten worden verwijderd? Advies is om ook hier helder en duidelijk te 
zijn. Er is sprake van nieuw pakket. Zoals aangekondigd een “Pluspakket”. Hoe past dit 
pakket in dit geheel n.l. ZAV als gevolg van gezondheidsproblemen? 
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4.2.4 Waardevermeerdering  
 
Tekst Handboek: 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 
 
Reactie en advies:  
Hier staan een aantal zaken die, ons inziens, niet voor de huurder maar voor de verhuurder 
(Mooiland) zijn. Zaken als HR ++ glas, Dakisolatie en CV Installatie. Waarom zijn deze in dit 
onderdeel opgenomen? Advies is deze hier niet op te nemen of daar meer duidelijkheid over 
verschaffen. 
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4.2.4.1 vergoedingsregeling algemeen  
 
Tekst Handboek: Voor de vergoedingsregeling gelden een aantal spelregels waaraan moet 
worden voldaan:  
● 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).  

 
Reactie en advies: 
Wij vragen ons af waarom de vergoeding pas bij mutatie worden verstrekt?  Immers de 
woning is al direct in waarde gestegen, als de ZAV goed is aangebracht. Advies is om als de 
ZAV goedgekeurd is te bekijken of er direct een vergoeding overeengekomen kan worden en 
deze zo nodig te verstrekken zonder financiële consequenties voor de huur.  
 
Voor wat betreft de situatie met de rolluiken herinneren wij ons dat Mooiland zelf de rolluiken 
e.d. bij groot onderhoud en/ renovatie eraf zou halen en niet de kosten daarvoor bij de 
huurder in rekening brengen. Advies is om deze veranderde opstelling van Mooiland toe te 
lichten of de afspraak nakomen om bij groot onderhoud deze kosten voor rekening van de 
verhuurder te laten zijn.  
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4.2.5 De Kluspremie  
 
Tekst Handboek: 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 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.  
 
Reactie en advies: 
Het bedrag van tussen de € 50,00 en € 100,00 vinden wij te weinig. Het moet gaan om een 
variabel bedrag dat hoger kan oplopen dan deze bedragen omdat dit bedrag afhankelijk 
moet zijn van de grote van de klus. Er mag verondersteld worden dat de ene klus de andere 
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niet is. Vooral als er sprake is van vergunningen en/of tekeningen zoals in het handboek 
staat. Een bedrag van maximaal € 100,- werkt niet erg stimulerend om te klussen.  
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6.2 Beheergroep ZAV  
 
Tekst Handboek: 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.  
 
Reactie en advies: 
De koepels gaan ervan uit dat de beheergroep ZAV zoals de tekst van het handboek 
aangeeft bestaat uit functionarissen waarvan verondersteld mag worden dat zij over 
deskundigheid beschikken over zaken waar het om gaat. Als de betreffende huurder niet 
eens is met de bevindingen van de beheergroep adviseren de koepels om een 
onafhankelijke deskundige te raadplegen. 
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13.1.2 Inspectie woning  
 
Tekst Handboek: 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. 
 
Reactie en advies:  
Is het niet dubbelop, en een technisch beheerder voor de regulier mutatie, en een externe 
partij? Of geldt dit bij verkoop?  Als dat zo is klopt het voor ons gevoel nog niet, wat dan gaat 
de huurder twee keer betalen. 1. omdat hij de ZAV heeft aangebracht en dus daarvoor 
kosten heeft gehad en 2. bij de taxatie, want dan wordt de ZAV daar gewoon bij opgeteld. 
Advies is om geen dubbelkosten ten laste van de huurder te brengen. Er dient rekening 
gehouden te worden met de werkelijke waarde van de woning op het moment van taxatie 
(kijken naar afschrijvingstermijnen). Bovendien is het mogelijk dat de huurder vanwege de 
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verstreken tijd niet meer instaat is om de gewenst tekeningen, rekeningen, toestemmingen, 
vergunningen enz. te produceren.  
 
Ten slotte 
 
De koepels GRAVE en KMAS zijn het eens met Mooiland dat de ZAV geactualiseerd moet 
worden. De inzet van Mooiland om het beleid en de uitvoering van de ZAV klantvriendelijk, 
éénduidig, helder en begrijpelijk te maken delen wij als koepel. Wij zijn daarom positief over 
de meeste actualiseringen, maar hebben ook kanttekeningen gemaakt. Wij hebben 
verschillende vragen gesteld waarop wij antwoorden van Mooiland verwachten. Mooiland 
hebben wij gewezen te blijven opereren binnen de wettelijke kaders inzake de ZAV en wij 
hebben aangegeven hoe wij dit kader zien. Ons advies is daarom geschreven vanuit een 
meedenkende en meewerkende houding en in het belang van de HOS 
(huurdersorganisaties) bij ons als koepels aangesloten. Wij zien de reactie van Mooiland op 
ons advies gaarne tegemoet. 
 
Getekend namens de organisaties GRAVE & KMAS 
 
d.d.  april 2018 
 
 
Voor GRAVE Voor KMAS 
 
 
Mw. M. Scholten Dhr. A. Tuparia  
 
Mw. J. van Mun Mw. K. H. Tadema 

 
Mw. J. Van Lieshout 
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