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Nederland is – net als de rest van de 
wereld – in de ban van het coronavi-

rus. Waar we stapje voor stapje uit de intel-
ligente lockdown komen, zijn wonen, zorg 
en welzijn de afgelopen periode ‘gewoon’ 
doorgegaan. De corporatiesector heeft zich 
razendsnel aangepast aan de situatie. Er 
wordt op grote schaal thuisgewerkt en met 
collega’s wordt overlegd via beeldbellen. 
Ook worden er volop creatieve ideeën ont-
wikkeld om de bedrijfsvoering zoveel moge-
lijk te continueren en om kwetsbare huur-
ders zo goed mogelijk te ondersteunen. De 
creativiteit en professionaliteit bij medewer-
kers van corporaties is groot. 

Ook binnen ons team zien we de creati-
viteit bloeien. Zo is dit magazine in een 
nieuw jasje gestoken, met dank aan onze 
creatieve topcollega Elcke. De oplettende 
kijker zal het opgevallen zijn dat niet al-
leen de lay-out is gewijzigd, maar dat ook 
de inhoud is aangepast. Meer dan in vori-
ge edities van ons magazine leggen we nu 
de koppeling met ons kennisplatform Mat-
chPoint2020 en de informatie die daarop te 
vinden is. De afgelopen periode is de con-
tent op dit platform – op z’n Brabants ge-
zegd – keihard gegroeid. Bovendien hebben 
we besloten om MatchPoint2020 open te 
stellen voor alle corporatiemedewerkers in
Nederland. Registreren is heel eenvou-
dig: vul op www.matchpoint2020.nl je 
corporatie-e-mailadres in, kies een eigen ge-
kozen wachtwoord en klaar! Een cadeautje 
van ons aan alle corporatiemedewerkers in 
deze rare tijden. Verder bevat dit magazine di-
verse puzzels en enkele woordgrappen, juist 
ook om even afstand te kunnen nemen van 
de serieuze gevolgen van het coronavirus. 

WOORD VAN 
DE REDACTIE

De artikelen die we in dit magazine delen, 
zijn voor een groot deel een voorbeschou-
wing op de echte match, namelijk de con-
tent op www.matchpoint2020.nl. Zo delen 
we kennis over tweehurenbeleid, risicoma-
nagement, het opstellen van een manage-
ment control framework (MCF), vastgoed-
sturing, passend toewijzen, een check op de 
WOZ en het wettelijk kader bij het opvoe-
ren van nieuwe servicekostencomponenten. 
Daarnaast heeft onze collega Florian een in-
terview gehouden met Hanny de Jong, wijk-
regisseur van de woningcorporatie Trivire, 
over het omgaan met schulden. Ze vertelt 
hier uit eigen ervaring over, zowel vanuit 
verhuurders- als huurdersperspectief. Beide 
kanten heeft ze namelijk zelf ervaren. Het 
is een mooi en persoonlijk interview gewor-
den. Een interview dat raakt. Tot slot blik-
ken we in dit magazine terug op de afge-
lopen periode én kijken we vooruit naar de 
komende maanden. We zijn namelijk van 
start gegaan met onze zomertour, waarbij 
een gouden koffer centraal staat. 
Nieuwsgierig? Lees dan snel verder!
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2. DE GOUDEN
KOFFER

OOB-STATUS

DUURZAAM-
HEIDSTOOL

PROCES-
EIGENAARSCHAP

AVG

Met de publicatie in de 
Staatscourant eind juni 2019 
is geformaliseerd dat wo-
ningcorporaties met 5.000 
verhuureenheden (vhe’s) 
of meer per 1 januari 2020 
worden aangemerkt als or-
ganisatie van openbaar be-
lang (OOB). We hebben voor 
corporaties op een rij gezet 
wat dit concreet voor hen 
betekent en hoe je in zeven 
stappen invulling kunt geven 
aan de OOB-status.

Elk half jaar gaan onze collega’s Anne-José en Jorieke 
langs bij corporaties om onze nieuwste ontwikkelingen 
te delen. Dit voorjaar doen ze de zomertour virtueel en 
nemen ze een gouden koffer mee. Deze koffer is dé tool-
box om in 2020 je gestelde doelen te kunnen bereiken. 
Denk aan een AVG-apk, BI-rapportages, interactieve 
online trainingen, handvatten voor risicomanagement, 
een stappenplan over de OOB-status en kortingen op 
onze diensten.

Hieronder zoomen we in op een deel van de inhoud van de 
gouden koffer.

In 2030 moeten de eerste 1,5 
miljoen woningen zijn verduur-
zaamd, op weg naar de klimaat-
doelstellingen voor 2050. Maar 
wat zijn de effecten van de ver-
duurzamingsopgave op betaal-
baarheid? We hebben met be-
hulp van PowerBI een handige 
tool ontwikkeld om o.a. inzicht 
te krijgen in de huursprong na 
verduurzaming. Ideale sturings-
informatie op woning-, com-
plex-, buurt-, wijk- én porte-
feuilleniveau.

Een proceseigenaar is ver-
antwoordelijk voor de pres-
tatie van het proces. Het is 
belangrijk om de taken en 
verantwoordelijkheden van 
een proceseigenaar goed 
vast te leggen. Zo behoren 
het in de gaten houden van 
risico’s, prestaties meten 
aan de hand van KPI’s en 
continu verbeteren (elke dag 
een beetje beter) tot de ta-
ken van de proceseigenaar. 
We delen praktische tips hoe 
je proceseigenaarschap kunt 
inrichten bij jouw corporatie.

In de gouden koffer zit ook een 
leuke en leerzame tool die bij-
draagt aan meer bewustwording 
als het gaat om de AVG.
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RAYON
Groningen/Drenthe, Metro-
poolregio Amsterdam, Amers-
foort/Noord-Veluwe/Zeewolde, 
Oost-Nederland, U16, Food Valley, 
Arnhem Nijmegen, Woongaard, 
Noordoost-Brabant en Zeeland.  

a.haaksema@matchability.nl 
06 489 373 92

RAYON
Drechtsteden/Hoeksche Waard/
Goeree Overflakkee, Friesland, 
Haaglanden/Midden-Holland/Rot-
terdam, Holland Rijnland, Lim-
burg, Metropoolregio Eindhoven, 
Noord-Holland-Noord, West-Bra-
bant/Hart van Brabant en Zwolle/
Stedendriehoek.  

j.neefs@matchability.nl
06 304 007 56 



WIST-JE-DATJE

Wist je dat Matchability graag alle opge-
dane kennis en ervaring gebruikt om jou 
te helpen met een beleidsvraagstuk? 

Als Matchability hebben we al een groot 
aantal beleidsopdrachten uitgevoerd, 
waardoor we ons zowel integraal als 
inhoudelijk sterk ontwikkeld hebben. Zo 
hebben we corporaties ondersteund bij 
het opstellen en borgen van onder meer:

• het ondernemingsplan;
• het jaarverslag;
• het inkoopbeleid;
• de portefeuillestrategie;
• het huurbeleid;
• het ZAV-beleid;
• het stook- en servicekostenbeleid;
• het privacybeleid;
• strategisch risicomanagement.

3. TWEEHURENBELEID
IN EEN NOTENDOP

van het tweehurenbeleid. Zo hebben wo-
ningzoekenden bijvoorbeeld meer keu-
zevrijheid, maar zijn zij ook minder ge-
neigd om naar een andere woning door 
te stromen, omdat ze een hoge kwaliteit 
van de woning hebben tegen een rela-
tief lage huurprijs. Je vindt dit artikel op  
www.matchpoint2020.nl.

Er zijn ook voorbeelden van woningcor-
poraties die het tweehurenbeleid deels 
invoeren, bijvoorbeeld alleen voor be-
paalde complexen of wijken. Wat werkt 
voor jouw corporatie?

Het tweehurenbeleid is in 2015 bij diverse 
corporaties ingevoerd. Directe aanleiding 
was het passend toewijzen. Corporaties 
die het tweehurenbeleid toepassen, ad-
verteren een woning met twee verschil-
lende huurprijzen. Afhankelijk van het 
inkomen wordt de huur afgetopt, zodat 
huurders recht hebben op huurtoeslag. 
Potentiële huurders met een te laag in-
komen kunnen op deze manier toch in 
aanmerking komen voor een grotere wo-
ning of een woning van betere kwaliteit. 
Als huurders een juist inkomen hadden, 
maar reageerden op een woning met een 
te hoge huurprijs, dan werd de huurprijs 
van deze woning verlaagd tot de aftop-
pingsgrens om de woning passend te ma-
ken. Tot op heden gebeurt dit nog steeds. 
Ondanks dat meer mensen huurtoeslag 
krijgen, geldt voor het passend toewij-
zen nog steeds een maximale huurprijs 
ten opzichte van een maximaal inkomen. 
Woningcorporaties moeten voldoen aan 
alle regels van passend toewijzen waar-
door huurprijzen alsnog worden verlaagd 
naar aftoppingsgrenzen. 

In het artikel Tweehurenbeleid in een 
notendop op www.matchpoint2020.nl la-
ten we zien wat de voor- en nadelen zijn 

EEN WOORDZOEKER
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4. EEN GOUDEN 
RECEPT VOOR 
RISICOMANAGEMENT

Net als bij het bakken van een lekkere taart 
bestaat risicomanagement uit diverse ingre-
diënten. Ieder ingrediënt heeft een eigen 
doel en alle ingrediënten samen vormen een 
mix om tot goed risicomanagement te ko-
men. Volg ook ons recept voor ‘Home made 
risicomanagement’. 

Begint jouw maag ook al te knorren? Onze 
professionals zijn altijd voor coaching on 
the job, een bewustwordingstraining of 
het maken van een risico-inventarisatie en 
-analyse te porren! In de tussentijd meer 
lezen over onze aanpak als het om (strate-
gisch) risicomanagement gaat? Check dan  
www.matchpoint2020.nl.

HOME MADE 
RISICOMANAGEMENT 

Wat heb je nodig?

• 200 gram bewustwording

• 1 risicomanagementstrategie

• 2 el verantwoordelijkheid

• 100 ml inventarisatie

• 50 gram bewaking

• En een beetje van Matchability

Bereidingswijze
Bereid de risicomanagementstrategie 
volgens de instructies op het pak. Meng 
in een kom de inventarisatie en voeg daar 
bewustwording aan toe. Snijd de verant-
woordelijkheid in stukjes en verspreid 
deze over het gerecht. Strooi vervolgens 
de bewaking eroverheen. Serveer risico-
management met een beetje van Mat-
chability.

Risico’s in kaart brengen. De governanceco-
de, de OOB-status, de accountant … De af-
deling Bedrijfsvoering of Control zal het heel 
bekend in de oren klinken. In de governan-
cecode is opgenomen dat het bestuur en de 
Raad van Commissarissen zich bewust moe-
ten zijn van de risico’s, deze in kaart moeten 
brengen en een beleid moeten hebben voor 
het beheersen van de risico’s. 

Bewustwording, risico’s in kaart brengen en 
beleid hanteren. Dat klinkt best gemakkelijk 
en als te overzien. In de praktijk merken we 
echter dat dit toch niet altijd even goed van 
de grond komt als we zouden willen. Als de 
aandacht voor risicomanagement afneemt, 
vervallen we al gauw in de oude gewoon-
tes. Dat is best logisch en heel erg mens-
eigen. Risicomanagement is namelijk niet 
voor iedereen een onderdeel van de dage-
lijkse werkzaamheden. Wat maakt dan tóch 
het verschil als het gaat om het borgen van 
risicomanagement? Welk gouden ingrediënt 
missen we?  
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WIST-JE-DATJE

Wist je dat Matchability ook thuis is in fis-
caliteiten?  

Om grip te houden op fiscaliteiten kun-
nen we ondersteunen, bijvoorbeeld bij 
het opstellen van een fiscaal statuut, het 
houden van een fiscale nulmeting en het 
trainen van medewerkers op het gebied 
van keten- en inlenersaansprakelijkheid 
of de btw. 



“Het is 2020 als de corporatie ‘Eigen huis en tuin’ een mysterieuze brief binnenkrijgt. De brief ziet er oud uit. Op de postzegel staat het jaar 1901. De brief lijkt afkomstig van een oude bewoner. In de brief wordt geschre-ven over een kluis die verstopt zou zijn in een van de corporatiewonin-gen. De code van de kluis is niet be-kend, wel staat in de brief het adres van de woning. Het is voor iedereen een raadsel waarom deze oude brief juist nu bezorgd is en wat er in de kluis zit. Het lijkt in ieder geval dat het van onschatbare waarde is”.E
lc

ke

Menu 
Management Control 

Framework

Collaboration is 
like music: 

some high notes, 
some low notes, 
but always a 
beautiful 

song

De governance-omgeving van woningcorporaties is 
al jaren turbulent. Denk aan de herziene Woningwet, 
de nieuwe governancecode en de invoering van de 
OOB-status. Dat betekent: anticiperen op het gebied 
van compliance en (strategisch) risicomanagement, 
met een concrete vertaling naar o.a. de inrichting 
van de organisatie en de processen, maar ook de be-
heersingsinstrumenten. In een management control 
framework (MCF) legt een corporatie gestructureerd 
vast welke beheersinstrumenten zij inzet om richting 
te geven aan de organisatie en haar processen. Daar-
voor heeft het MCF vier componenten, te weten het 
beheerskader, planning en control, risicomanagement 
en monitoring en bij bijsturing. 

Bij Matchability vergelijken we het inrichten van een 
MCF met een orkest. De verschillende beheersinstru-
menten vormen daadwerkelijk de instrumenten van 
ons orkest en het bestuur vervult, in samenwerking 
met het managementteam, de rol van dirigent. Wij 
helpen jouw organisatie bij het stemmen van de in-
strumenten, het maken van muziek en het vormen 
van een goed afgestemd orkest: het MCF-orkest! 

5. HET MCF-ORKEST

WIST-JE-DATJE

Wist je dat binnenkort op MatchPoint de MatchRoom 
beschikbaar komt, dé escaperoom voor 

woningcorporaties?

Dé escaperoom
voor woningcorporaties

MATCHROOM

BINNENKORT BESCHIKBAAR

Klinkt dit jou als muziek 
in de oren? 

We ondersteunen op verschil-
lende niveaus: van het schrij-
ven van de losse beleids-
stukken (instrumenten) tot 
het volledig doorvoeren van 
het MCF, volledig afgestemd 
op jouw corporatie. Check  
www.matchpoint2020.nl 
voor meer informatie.



WIST-JE-DATJE

Wist je dat er op MatchPoint nu ook een 
artikel beschikbaar is over alternatieve 
woonvormen? 

Onder andere de woonvormen short-stay 
huisvesting, tiny houses, hamsterhuren, 
kangoeroewoningen, studentenhotel, 
co-housing worden naast elkaar gezet. 

Na het lezen van dit artikel weet je wat de 
alternatieve woonvormen inhouden, voor 
wie deze woonvormen ideaal zijn (bij-
voorbeeld alleenstaanden, gezinnen met 
een acuut huisvestingsprobleem of stu-
denten) en welke corporaties deze woon-
vormen al aanbieden. #lerenvanelkaar

6. HOE GA JE ALS 
CORPORATIE MET 
(HUUR)SCHULDEN OM?

Hanny heeft onlangs bij Trivire een ‘ex-
peditie’ betaalbaarheid georganiseerd. 
Ze bracht medewerkers, huurders met 
schulden en schuldhulporganisaties sa-
men in de vorm van speeddating. Dat 
heeft bij veel corporatiemedewerkers de 
ogen geopend. 

Daarnaast is Hanny ook ambassadeur 
voor ‘Kom uit je schuld’, een overheids-
campagne om het stigma van schulden 
te doorbreken. “Het kan iedereen over-
komen. Zelf de stap nemen om hulp te 
zoeken is erg lastig, maar je wilt maar 
één ding en dat is van je schuld af!”

Door de coronacrisis is het de ver-
wachting dat veel mensen in de finan-
ciële problemen komen. Al duizen-
den mensen zijn hun baan verloren. 
Hierdoor is het onvermijdelijk dat er 
meer mensen in de schulden terecht 
gaan komen. Maar hoe is het voor 
iemand om in de schulden te zitten? 
Wat komt er allemaal op je af en hoe 
ga je hier als corporatie mee om? 

Onze collega Florian heeft een interview 
gehouden met Hanny de Jong, wijkre-
gisseur van de woningcorporatie Trivire. 
In zijn artikel Schulden! Wat te doen als 
corporatie? op www.matchpoint2020.nl is 
het volledige interview te vinden. 

Hanny deelt in het interview haar ervarin-
gen vanuit zowel huurders- als verhuur-
dersperspectief. Ze is door een combina-
tie van pech, huwelijksproblemen, verlies 
van banen en de crisis op de woningmarkt 
in de schulden geraakt. Schulden gaan 
vaak gepaard met andere problemen. 
Dat zorgt ervoor dat je moeite krijgt met 
je werk, veel stress ervaart, het overzicht 
kwijt raakt en niet helder na kan denken. 
“Veel mensen zitten in de onderste laag 
van de Piramide van Maslow, overleven is 
het belangrijkste.”

EEN DOOLHOF
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7. STUREN OP BESTAAND
BEZIT: UTOPIE OF 
REALISME?

corporatie echter wel rekening te houden 
met het aantal woningen dat is afgesproken 
om aan te bieden per aftoppingsgrens. 

Onze collega Mitch gaat in zijn artikel Stu-
ren op bestaand bezit: utopie of realisme? 
op www.matchpoint2020.nl dieper in op de 
verschillende facetten waar een corporatie 
rekening mee moet houden bij het nemen 
van strategische beslissingen voor de com-
plexen. Aan de hand van een praktijkvoor-
beeld, Waterweg Wonen, laat hij zien wat de 
effecten zijn van het sturen op portefeuille-
niveau. 

Je hoort het vaker en vaker in woning-
corporatieland, vooral van de afdeling 
vastgoedsturing of assetmanagement: 
“We moeten gaan sturen op ons be-
staand bezit!” Sturen op bestaand bezit 
is een erg breed begrip. Sturen we niet 
elke dag al op ons bestaand bezit? Wat 
bedoelen we daar nu precies mee? En 
wat kun je doen?

Sturen op bestaand bezit gebeurt door de 
assetmanager veelal op complexniveau. Er 
zijn een aantal knoppen waar aan gedraaid 
kan worden, zowel op maatschappelijk als 
financieel vlak. Onder andere de meerjaren-
onderhoudsbegroting (MJOB) is een sturend 
middel en dient goed ingericht te worden om 
een duidelijk overzicht te krijgen van de ba-
ten en lasten van een complex. 

Een ander voorbeeld van een strategisch 
onderwerp is de huurprijs. Je kunt namelijk 
‘spelen’ met de aftoppingsgrenzen van  je 
huurprijs op basis van de ligging of de basis-
kwaliteit van de woning. Je dient als woning- M
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WIST-JE-DATJE

Wist je dat wij een menukaart hebben ontwikkeld 
voor onderhoud en verbetering?

Een onderdeel van deze menukaart is het trainen 
van medewerkers. Met behulp van een comple-
te training brengen wij uw medewerkers op de 

hoogte van de definities op het gebied van onder-
houd en verbetering en maken wij ze bewust van 

hoe hiermee om te gaan. 

Leuk voor de assetmanagers in spe! Je vindt de 
menukaart op www.matchpoint2020.nl.

Zijn bij u de uit-
gaven voor onder-

houd en verbetering 
al uitgetekend?

Heeft u de begrip-
pen onderhoud en 
verbetering goed 

onderbouwd?

Is uw corporatie 
toe aan een 

update?

Menu onderhoud 
en verbetering



geen inkomen is geregistreerd. Ook deze 
verklaring is geldig voor passend toewij-
zen en kun je op dezelfde manier gebrui-
ken als een gebruikelijke inkomstenver-
klaring. 

Onze collega Marit  beschrijft in het arti-
kel Passend toewijzen: Uitzonderingen en 
specifieke gevallen met betrekking tot de 
inkomenstoets op www.matchpoint2020.nl 
alle situaties die zij is tegengekomen in 
de praktijk en hoe je daarmee om kunt 
gaan.

Alle corporaties hebben er direct 
mee te maken: passend toewijzen. 
Woningen toewijzen op basis van 
inkomen klinkt eenvoudig, maar er 
zijn diverse gevallen waarbij het net 
even anders gaat dan het toetsen van 
inkomen op basis van de inkomsten-
verklaring. Veel corporaties stoeien 
hier nog steeds mee. 

Wat doe je bijvoorbeeld bij herhuisves-
ting, inkomen in het buitenland of wel-
ke huishoudgrootte houd je aan na een 
scheiding? Het komt zelfs voor dat ie-
mand een minbedrag op de inkomsten-
verklaring heeft staan. Die verklaring 
mag je ook als basis gebruiken om een 
woning toe te wijzen. Eventueel kun je 
met de huurder overleggen of de betaling 
van de huur gaat lukken en loonstroken 
opvragen om huurachterstand in de toe-
komst te voorkomen. Zorg er daarbij wel 
voor dat alleen de gegevens, die gelden 
als grondslag voor de inkomenstoets, in 
het dossier vastgelegd worden.

De belastingdienst hanteert ook wel eens 
een O-verklaring. Dat betekent dat er M
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8 .  PASSEND
TOEWIJZEN

WIST-JE-DATJE

Wist je dat sinds 20 april 2020 een nieu-
we e-learning beschikbaar is, speciaal 
gericht op passend toewijzen? 

Met deze e-learning kom je alles, te we-
ten over passend toewijzen: van wet- en 
regelgeving tot methodieken. Aan de 
hand van casussen pas je de theorie di-
rect toe in de praktijk en ontvang je tips 
van onze trainer. 

EEN REBUS

 
Eenpersoons vanaf
AOW leeftijd

€23.175,00

Tweepersoons tot
AOW leeftijd 

 

€31.550,00

€31.475,00
Tweepersoons vanaf
AOW leeftijd

Drie- en meerpersoons
tot AOW leeftijd 

€31.550,00

Passend toewijzen houdt in dat de woningen die woningcorporaties toewijzen aan
huurders, moeten passen bij hun huishouden en inkomen. Dit moet voorkomen dat
dat mensen met een laag inkomen in een te dure woning terecht komen. 

Passend toewijzen

Jaarlijks moet 95% van de huishoudens, met een inkomen tot de onderste
inkomensgrens voor passend toewijzen, een woning toegewezen krijgen met een
kale huurprijs onder de aftoppingsgrenzen. 

Huishoudgrootte Huishoudinkomen Maximale 
kale huurprijs

 
Drie- en meerpersoons vanaf
AOW leeftijd

Bruto per jaar

Eenpersoons tot
AOW leeftijd 

€23.225,00

€31.475,00

€619,01

€619,01

€663,40

 www.matchability.nl - www.matchpoint2020.nl

                     95%                               5% 

   80%                    10%10%         
Minimaal 80% van de vrijgekomen woningen moet toegewezen worden aan
huishoudens met een inkomen tot €39.055. Maximaal 10% van de vrijgekomen
woningen mag toegewezen worden aan huishoudens met een inkomen tussen
€39.055 en €43.574. Overige 10% vrij toewijzbaar.
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Het Juridisch CorporatiePlatform (JCP) is een 
dienst voor woningcorporaties die ingezet kan 
worden voor uiteenlopende juridische vraag-
stukken. Het JCP bestaat uit meerdere juridisch 
medewerkers op verschillende rechtsgebieden. 
Zij beantwoorden juridische vragen, stellen 
voorbeeldbrieven op en delen casussen via een 
kennisplatform waar alle deelnemers toegang 
tot hebben. Als een vraag te specialistisch is en 
aan een specialist of advocaat wordt voorge-
legd, dan bereiden zij de casus voor en leggen 
ze een afgebakende vraag voor aan de door de 
corporatie geselecteerde specialist. Dit scheelt 
tijd en, gezien het verschil in uurtarief, ook geld.  

Daarnaast biedt het JCP diensten aan om de juridi-
sche zelfredzaamheid te vergroten. Zo kunnen me-
dewerkers van de deelnemende corporaties de online 
kennisbank raadplegen. Om het kennisniveau te ver-
groten, waardoor zoveel mogelijk aan de voorkant al 
juridische zaken getackeld kunnen worden, kunnen op 
iedere afdeling periodiek trainingen verzorgd worden 
door medewerkers van het JCP die aansluiten bij de 
dagelijkse praktijk van de medewerkers. Daarnaast 
zijn er ook bijeenkomsten, waarin actuele juridische 
thema’s behandeld worden. De eerste bijeenkomsten 
zijn inmiddels geweest. Tijd voor een update.  
 
In deze coronaperiode zien we een flinke toename van 
juridische vragen die bij ons binnenkomen. Nadat we 
een vraag beantwoord hebben, plaatsen we het ant-
woord ook op de kennisbank. Dankzij jullie input blijft 
de kennisbank dus groeien en vind je steeds sneller 
antwoord op je vraag door even in te loggen. Heb je 
geen concrete vraag maar wel ideeën of input voor de 
kennisbank, dan horen we het natuurlijk ook graag!  

UITGELICHT: INTERESSANTE
JURISPRUDENTIE
 

Wat zegt de jurisprudentie over het in rekening brengen van nieuwe service-
kosten?

Tussen huurder en verhuurder is een geschil ontstaan over de afrekening 
van de servicekosten over eerdere jaren (2012, 2013 en 2014). In eerdere 
procedures is door de Huurcommissie en de kantonrechter geoordeeld dat 
verhuurder niet achteraf nieuwe servicekosten aan huurder in rekening mag 
brengen. 

De verhuurder heeft, vooraf, in november 2017 aangegeven aan huurder dat 
per januari 2018 de servicekosten worden verhoogd. Een deel van de posten 
is echter niet vermeld in de bijlage van de huurovereenkomst waarin een 
overzicht is opgenomen van leveringen en diensten. Verhuurder is echter van 
mening dat deze nieuwe posten wel als servicekosten in rekening mogen wor-
den gebracht, omdat in art. 6.4 van de huurovereenkomst staat dat hij daar-
toe bevoegd is. De rechtbank geeft aan dat in beginsel is overeengekomen 
dat het de verhuurder is toegestaan om extra posten aan de servicekosten 
toe te voegen.

Volgens de kantonrechter kan artikel 6.4 van de huurovereenkomst als volgt 
worden uitgelegd: 
1. De servicekosten mogen niet worden verhoogd als de verhuurder eigenlijk 

de huur wil verhogen. Enkel de werkelijk gemaakte kosten in verband met 
bewoning mogen in rekening worden gebracht; 

2. Als bepaalde kosten ten tijde van het afsluiten van de huurovereenkomst 
al door verhuurder werden gemaakt en deze niet zijn opgenomen in de 
bijlage, dan worden deze geacht bij de huurprijs te zijn inbegrepen. Deze 
kosten bestonden al en er was geen reden om deze in rekening te bren-
gen. Deze mogen dan niet nu alsnog in rekening worden gebracht;

3. Verder kunnen alleen servicekosten worden doorbelast als deze daad-
werkelijk zijn gemaakt en voor zover dat redelijk is, aangetoond door de 
verhuurder.

Meer lezen? Check dan www.uitspraken.nl en zoek op ECLI:NL:RBM-
NE:2019:2144.

Benieuwd naar de gevolgen van deze uitspraak voor de praktijk? 
Abonneer je dan als corporatie op het JCP (via www.hetjcp.nl) of neem 
contact op via info@hetjcp.nl en informeer naar onze JCP-nieuws-
brief.
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10. WOZ-CHECK

Een bijkomend voordeel van een juis-
te WOZ-waarde is dat deze bijdraagt aan 
het op orde brengen van de vastgoeddata 
van woningcorporaties. Het is mede voor 
de vastgoedsturing relevant om een ge-
trouw beeld te hebben van de (ontwikke-
ling van de) WOZ-waarden van het be-
zit. Hoe je dat beeld verkrijgt lees je op  
www.matchpoint2020.nl.

SUDOKU

Het wordt steeds belangrijker om met een 
kritische blik naar de WOZ-waarde van 
het bezit te kijken. Niet alleen heeft de 
WOZ-waarde invloed op de WWS-punten 
(en dus op de (maximale) huurprijs van de 
woning), maar ook op de hoogte van de:
• onroerendezaakbelastingen (ozb);
• waterschapsbelasting;
• afschrijving op gebouwen in het kader 

van de vennootschapsbelasting;
• de verhuurdersheffing. 

Uit onderzoek van Companen en Thésor 
blijkt dat de verhuurderheffing ertoe geleid 
heeft dat woningcorporaties tienduizenden 
woningen minder hebben kunnen bouwen 
sinds de invoering van deze heffing. Des te 
belangrijker dus dat de WOZ-waarden klop-
pen en dat zowel de huurder als de corpora-
tie niet te veel betaalt.
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WIST-JE-DATJE

Wist je dat wij corporaties ook kunnen 
helpen met de WOZ-check? 

We kunnen onder andere alle gegevens 
verzamelen die nodig zijn voor de WOZ-
check en analyses doen om te kijken of 
de WOZ-waarden goed zijn aan de hand 
van taxatierapporten. 

Zijn de WOZ-waarden niet juist? Dan 
helpen we ook met bezwaar maken bij of 
in vooroverleg treden met de gemeente. 
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De oude vertrouwde vorm van de CorporatieGids 
LIVE Kennisdag kon dit jaar als gevolg van de 
strengere coronaregels voor evenementen niet 
doorgaan. Daarom werd dit jaarlijkse evenement 
op 12 mei 2020 omgedoopt tot CorporatieGids 
LIVE Online. Een online dag waarop leveranciers 
en adviseurs met focus op de corporatiesector 
leerzame en interessante kennissessies verzor-
gen. En uiteraard waren we als Matchability, met 
onze divisie DataToppers, van de partij!

In onze online sessie ‘Van data tot dashboard’ lieten 
onze Niels en Timon zien waar de kracht van Matchabi-
lity en DataToppers ligt en waar we energie van krijgen. 
Als Matchability ondersteunen we corporaties dagelijks 
bij projecten en het invullen van tijdelijke functies op 
hbo- en wo-niveau. Dit doen we organisatiebreed. Van 
het schrijven en implementeren van beleid tot de rol 
van projectleider AVG. Van medewerker control tot 
medewerker verhuur. Onze divisie DataToppers bege-
leidt corporaties bij datavraagstukken en detacheert, 
zoals de naam al doet vermoeden, toppers op het ge-
bied van informatievoorziening. 

Na deze introductie van onze kant namen we de deel-
nemers mee in onze MatchPoint2020-omgeving, waar-
na het toetje volgde: onze Anouk bouwde live een 
dashboard op basis van fictieve data. Dit dashboard 
had direct betrekking op de huidige tijd. Hoe kun je op 
basis van data inzichtelijk maken wat de effecten van 
de coronacrisis zijn op (financieel) kwetsbare huur-
ders? Hoe bouw je een dashboard in PowerBI? En wat 
kun je vervolgens met deze inzichten doen? 

Een uitgebreide terugblik op dit geslaagde online event 
én een antwoord op bovenstaande vragen vind je via 
www.matchpoint.nl.
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WIST-JE-DATJE

Wist je dat we bijna dagelijks ar-
tikelen, blogs en nieuwtjes delen 
op MatchPoint? 

Een greep uit de leuke en leer-
zame items die we gedeeld heb-
ben:

• Wat je als corporatie wel kan 
doen tijdens de coronacrisis.

• Thuiswerken en de AVG en 
het risico van alles digitaal 
doen.

• Huurverhoging in de corona-
tijd: zorgvuldig en op maat.

• Nieuwe collega verwelkomen 
op afstand, zo doe je dat.

• Wat kun je doen als frontoffi-
ce om binding te houden met 
huurders?

• Vergaderen met de RvC: wel 
of geen joggingsbroek?

12.  COLUMN: MATCHABILITY 
IN VOGELVLUCHT

Van trainingen klassikaal naar volledig di-
gitaal. We geloven erg in de kracht van 
interactieve klassikale trainingen en coa-
ching on the job. Door de coronacrisis 
moesten we dit tijdelijk volledig loslaten 
en zijn op zoek gegaan naar alternatie-
ven. Dit gaf ons ook het inzicht in de kan-
sen van online trainingen. In een korte 
tijd hebben we een aantal e-learnings 
gemaakt om onze kennis over te kunnen 
brengen. In deze maand zijn we gestart 
met onze boo(s)tcamp, de introductie 
voor nieuwe corporatiemedewerkers, 
zijn de trainingen ‘Passend toewijzen’ en 
‘Een opfrissing voor de AVG’ beschikbaar 
en staan de trainingen ‘Ketenaanspra-
kelijkheid’ en ‘Het afrekenen van stook- 
en servicekosten’ ook in de steigers. 
Mis niets van onze e-learnings en check  
www.matchpoint2020.nl. 

De afgelopen periode hebben we niet 
stilgezeten. In maart en april hebben 
we veel producten gemaakt, trainin-
gen omgebouwd naar e-learnings, 
zelf trainingen gevolgd en hebben 
we ons klaargemaakt voor de zomer-
tour. Twee hoogtepunten pikken we 
er in deze column graag uit!

Trots op onze toppers en opdrachtgevers
Om goed te weten wat onze collega’s 
doen bij hun opdrachtgevers en hoe het 
gaat, gaan we regelmatig in gesprek met 
zowel collega als opdrachtgevers. Voor-
heen kwamen we langs op de koffie en 
nu gaat dat, zoals ongeveer alles, digi-
taal. De afgelopen weken spraken we 
SSH& over de inzet van Esmeralda op de 
afdeling Wonen, Vidomes over de inzet 
van Claire als projectleider datakwaliteit, 
Advise-R over de inzet van Bernice op 
Vastgoed, Woonstede over onze Sabine 
die tijdelijk de functie van juridisch me-
dewerker vervult en De Woningstichting 
over Marit op de afdeling debiteuren en 
crediteuren. Super tof om onze opdracht-
gevers te spreken en te horen hoe onze 
toppers het doen #trots. 

Naast de lopende opdrachten zijn er ook 
nieuwe opdrachten gestart. Zo ging onze 
collega Elcke aan de slag bij UWOON, 
startte Harmen bij Brabant Wonen en 
ging Rick van start bij Woongoed 2-Dui-
zend.

1. Tegenwoordig kan een skileraar zelfs 
via videobellen zijn werk voortzetten. 
Het heet dan in de volksmond Bergen 
op Zoom. 

2. Ik zeg altijd maar ‘zoo’, want dat is 
korter dan de dierentuin.

3. Vandaag sprak ik met een spin op de 
wc. Hij bleek webdesigner te zijn.

EN #GEWOONOMDATHETKAN 
EN IN HET KADER VAN 
#HUMORISGEZOND: EEN 
TOP DRIE VAN (FLAUWE) 
WOORDGRAPPEN!
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