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Gekwalificeerd advies, echter…
Dit is het gekwalificeerd advies zoals nu gegeven zou worden op basis van het 
toegestuurde beleidsvoorstel. Daarom wordt voorgesteld om aan de hand van dit stuk op 
korte termijn een afspraak te maken om het door te nemen en samen te komen tot een 
beleid waarin Huurdersraad Vidomes zich beter kan vinden.  

Aan : Bestuur Vidomes
Betreft : Gekwalificeerd advies ‘Beleid doorbelasting kosten energiemaatregelen’, 

   ontvangen 31 mei 2021 
Datum : 8 juli 2021
Nummer  : 2021306/HR

Geachte mevrouw Braal, beste Daphne,

Dit advies is gebaseerd op de inhoud van de adviesaanvraag die wij van u hebben 
ontvangen op 31 mei 2021.

Verwarrend
Betreffende pagina 2 van de Oplegger memo woonlastenwaarborg, adviesvraag 1.:
Het gebruik van de term ‘prijsverhoging’ is verwarrend. 
Bedoelt u dat u de kostprijs voor materiaal en arbeidskosten voor het aanbrengen van 
zonnepanelen en de overige (vaak isolatie)energiemaatregelen optelt? En dat u deze 
kostprijs voor 75% doorrekent als (service)kosten in de maandhuur?
Het verschil tussen wat de huurder eerst betaalde en nu gaat betalen zal naar uw mening 
dan in het voordeel van de huurder zijn.

Als bovenstaande een correcte uitleg van het voornemen is, begrijpen wij dat bij de 
tweede adviesvraag voorgesteld wordt om de woonlastenwaarborg in te zetten als 
bovenstaande voorstel niet op instemming kan rekenen van 70% van de betreffende 
huurders, Begrijpen wij het dan goed, dat de toepassing van de woonlastenwaarborg een 
beter voorstel is? 

Wij adviseren u de ‘75% van de verwachte besparing’ op een zeer eenvoudige en 
transparante manier uit te leggen, als u overgaat op deze berekeningstoepassing. Dit 
advies over vereenvoudiging wordt in deze brief nog een paar keer herhaald.

De waarborg
Bij het aanbrengen van zonnepanelen dienen extra maatregelen genomen te worden om 
de brandveiligheid te borgen. 
Zonnepanelen vormen een verhoogd brandrisico, dat heeft direct effect op de hoogte van 
de premie van de inboedelverzekering.

Wij adviseren u, los van de verrekenings-systematiek, uit te gaan van het principe dat u 
waarborgt dat woonlasten niet zullen stijgen. En dat u bij deze woonlasten ook de 
verhoogde inboedelpremie meeneemt.  
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Het belang van zekerheid
Ook al is er nauwelijks verschil tussen de bedragen die de bewoner moet betalen straks 
en nu, geeft dat geen garantie voor de toekomst. 
Naar ons idee is het zo dat toepassing van berekening 1 een grotere onvoorspelbaarheid 
over de feitelijke afrekening met zich meebrengt. 

Wij adviseren u een verrekeningswijze te hanteren met de grootste voorspelbaarheid. 

Gelijke behandeling
U stelt dat de evaluatie heeft uitgewezen dat de toepassing van ‘75% van de verwachte 
besparing’ zorgvuldiger is dan de vergoedingentabel op basis van labelstappen. U zegt 
niets over welke methodiek het meeste (in geld en in zekerheid) voor de huurder 
oplevert.
Ook lezen wij dat u de Woonlastenwaarborg wilt aanbieden op het moment dat u 
verwacht dat de huurders de ‘75% van de verwachte besparing’ wantrouwen.
Iedere huurder heeft recht op de verrekening waarbij hij het meeste voordeel haalt of 
verwacht. Wij denken dat ook als huurders niet ‘piepen’ over de ‘75% van de verwachte 
besparing’, hen de keuze voor het toepassen van de Woonlastenwaarborg moet worden 
voorgelegd.

Wij adviseren daarom huurders beide keuzes voor te leggen met een goede uitleg met 
voorbeelden. En daarbij als derde optie het hanteren van de vergoedingstabel van 
Aedes/Woonbond aan te bieden. 

Is 75% een willekeurig gekozen percentage?
Op pagina 2 van de notitie ‘Beleid doorbelasting kosten energiemaatregelen’, wordt een 
aantal berekeningsopties voor het percentage waarmee de opbrengst van de 
zonnepanelen worden verrekend (60%), gegeven. Gekozen wordt om 75% van de 
verwachte besparing’ te hanteren. Hoe willekeurig is eigenlijk die 75% gekozen?

Bovendien zien wij dat u boven pagina 3 van deze notitie spreekt van een ‘gemiddelde 
van 75%’. Betekent dit dat er geen garantie wordt afgesproken per individuele bewoner? 
75% van het individuele gebruik is toch 75% van het gebruik voor iedere huurder?
Wij adviseren u antwoorden op deze vragen, die ook bij de huurder zullen spelen, in uw 
beleid te verwerken.

Uitgaan van wat de huurder redelijkerwijs kan betalen
Wij missen in uw adviesaanvraag een paragraaf waarbij u aangeeft hoeveel er 
redelijkerwijs gevraagd mag worden van huurders. 
Wij adviseren u daar iets over op te nemen.

‘Moeilijke’ huurders
Op pagina 4 van de notitie staat onder de ‘Bijlage’ een aantal aspecten die kunnen 
meespelen bij de afweging voor het toepassen van de woonlastenwaarborg.
Wij vinden het ongepast dat de aspecten die hier worden genomen een rol mogen spelen 
in die afweging. Het is aan de corporatie om het uitleggen en voorleggen van die keuze 
zo te organiseren dat huurders daar met volledig besef van wat het inhoudt, een besluit 
kunnen nemen. Dat is een uitdaging. Maar geen uitdaging die Vidomes uit de weg moet 
gaan. 
Wij adviseren u deze aspecten te zien als uitdagingen waarvoor Vidomes meer tijd moet 
inruimen in haar proces.
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Blijven uitleggen
Voor huurders is de materie geen alledaagse kost. Wij adviseren u om niet alleen aan het 
begin de veranderingen goed uit te leggen, maar dit continue te blijven doen op een 
simpele, zorgvuldige manier. Niet alleen de cijfers laten zien op de afrekening, maar daar 
ook een zeer uitgebreide uitleg bij geven met de mogelijkheid dat bij vragen contact 
opgenomen mag worden met Vidomes. 
Wij adviseren u veel aandacht te besteden aan uitleggen. 

Algemene opmerking
De notitie is zeer ingewikkeld en specialistisch. Zelfs op zo’n manier dat de veelheid aan 
berekeningskeuzes (en motivaties daarbij) het zo ondoorzichtig maakt, dat het voor ons 
niet meer te controleren of te evalueren is. Ook wordt bij een veelheid aan regelingen en 
berekeningen de foutenmarge binnen de werkorganisatie sterk vergroot. Ten laatste kan 
het niet anders dan dat de kwaliteit van de communicatie met de huurders onder de 
ingewikkeldheid van de toe te passen regeling zal gaan lijden.

Ons dringend advies is dan ook deze materie niet onnodig ingewikkeld te maken en 
vanuit leidende principes keuzes te maken. Deze leidende principes zijn wat ons betreft:

 We hebben een verrekenings-systematiek die de minste risico’s voor de huurder 
oplevert. 

 We hebben een verrekenings-systematiek waarmee de huurder zijn kosten voor 
een lange periode kan blijven inschatten.

 We hebben een verrekenings-systematiek waarbij de huurder de minste kosten 
heeft.

Handelend vanuit deze leidende principes betekent dit dat er mogelijk 
keuzemogelijkheden vervallen.
Wij adviseren u uw beleid vanuit leidende principes op te stellen.

In de bijlage bij dit advies (op de volgende pagina) ziet u vragen die de werkgroep bij het 
lezen van uw voorstel heeft. Zonder beantwoording van deze vragen kan geen advies 
afgegeven worden.

Met vriendelijke groet,

Sylvie Seubert, voorzitter

 

Van ’t Hoffplein 1
2725 EA  Zoetermeer 
T  079-3318975
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http://www.huurdersraadvidomes.nl
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Vragen bij het document ‘210527 Beleid energiebesparende maatregelen DEF’

Pagina 1, Samenvatting, punt 1:
Wordt bij het niet halen van de verwachte energiebesparing de huur verlaagd?
De zin ‘De voorspelde minimale energiebesparingen zijn ruimschoots uitgekomen. Als 
gevolg van tegenvallende energiebesparingen hoeft de huur dus niet verlaagd te 
worden.’, is onbegrijpelijk. 

Pagina 1, Samenvatting, punt 3: 
Kan bij de toepassing van de WWB de afrekening van de servicekosten tijdig geleverd 
worden aan de huurders?

Pagina 1, Samenvatting, punt 4: 
De werkgroep wil de mogelijkheden graag naast elkaar zien in een tabel zodat 
vergeleken kan worden.

Pagina 1, Ter besluitvorming, punt 1: 
Door wie en hoe wordt het laatste punt bepaald (achter NB)?
De uitkomst met zijn dat de huurder er baat bij heeft.
 
Pagina 2, Uitleg WWB:
De huurverhoging bij zonnepanelen wordt 60% en bij gasbesparing 75%, er kan echter 
een huurverhoging worden voorgesteld op basis van kwaliteitsverbetering. Dit is vaag en 
behoeft uitleg.
Over de verschillende keuzes en wat de voorkeuren heeft van de werkgroep wil de 
werkgroep doorpraten. 

Pagina 2, Beleid: de mogelijkheden en het voorgestelde: 
Betreffende ‘we toetsen bij de WWB apart gas en elektrobesparing’. Wie doet dat, 
Vidomes of een onafhankelijke partij?
Alleen optie C zou van toepassing mogen zijn. Daar wil de werkgroep verder over praten.  

Pagina 3, punt 2:
Is het niet beter hier één lijn in te volgen en dit overal toe te passen met toetsing van 
een onafhankelijke partij.

Pagina 4, Afweging toepassing WWB:
Is het niet zo dat zonder een duidelijke heldere voorlichting een moeizaam traject 
ontstaat om de huurders mee te krijgen? Dat blijkt ook uit de ervaring in Noordhove bij 
de plaatsing van zonnepanelen. Zonder een goede uitleg en voorlichting ontstaan 
onnodige ruis en misverstanden. 


