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1 Inleiding
Begin 2015 is er grote commotie ontstaan door de handhavingsactie van de gemeente
Maastricht in het kader van het project “veilige kamers” en de evaluatie van het nieuwe
beleid omtrent woningsplitsing en kamergewijze verhuur. Vanuit alle betrokken partijen kwam
de nadrukkelijke wens naar boven om een keurmerk voor verhuurpanden in te voeren.

Voor u ligt een beschrijving om te komen tot een keurmerk voor verhuurpanden. Wij willen
komen tot een kwalitatief sterk keurmerk waarbij op een zestal vlakken (“zes pijlers”)
afspraken worden gemaakt:


gemeente en inrichting,



inbraak- en brandveiligheid vanaf 3 wooneenheden



regelgeving omtrent huur/verhuur



regelgeving omtrent controle/beheer



regelgeving omtrent buurt

Bij het keurmerk laten wij de veiligheid niet afhangen van het aantal bewoners of kamers.
Ook een pand met twee, drie of vier bewoners moet brandveilig zijn en minimaal voldoen
aan de aanvullende eisen die bij een gebruiksmelding worden gesteld. Naast de veiligheid
zijn ook gedragsregels voor huurder/verhuurder en het verhogen van de leefbaarheid een
van de streefpunten. Waarbij goed beheer, bewustwording en zelfregulatie van essentieel
belang zijn voor de borging van het brandveilig gebruik, overlast te reguleren en uitwassen
op de verhuurmarkt tegen te gaan.
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2 Het doel van het keurmerk
Voor u ligt de eerste aanzet “Keurmerk Prettig Wonen” opgesteld in samenwerking met en
ondersteund door de Brandweer Zuid-Limburg, Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool,
Jan van Eyck Academy, woningbouwcorporaties (Servatius, Woonpunt, Maasvallei),
Gemeente Maastricht, Politie, de studentenraad en particuliere verhuurders verenigd in de
VVWM.

Doel van het keurmerk is om te komen tot een regeling waarbij op een zestal vlakken
heldere afspraken worden gemaakt. Veiligheid zal niet langer afhankelijk moeten zijn van het
aantal bewoners en ook gedragsregels voor huurder/verhuurder en het verhogen van de
leefbaarheid behoren tot de kernpunten. Waarbij goed beheer, bewustwording en
zelfregulatie van essentieel belang zijn voor de borging van het brandveilig gebruik, overlast
te reguleren en uitwassen op de verhuurmarkt tegen te gaan.

“Samenwerken naar een gemeenschappelijk doel”

Brandveiligheid is momenteel primair geregeld in het Bouwbesluit, waarbij een eigenaar pas
bij de verhuur van vijf of meer kamers een gebruiksmelding moet indienen en het pand aan
een aantal brandveiligheidseisen moet voldoen. De eigenaar van een pand is er zelf
verantwoordelijk voor dat het gebruik van zijn pand voldoet aan de geldende
brandveiligheidseisen. Aangezien de gebruiksmelding een “onbeperkte” levensduur heeft, is
het toezicht en handhaving op de naleving van de brandveiligheidsaspecten van essentieel
belang. Voor het blijvend op orde hebben van de brandveiligheid dient een bouwwerk dan
ook periodiek beoordeeld te worden op brandveiligheidsaspecten, iets wat in de praktijk tot
op heden onhaalbaar blijkt. Uit de resultaten van het recente project “Veilige kamers” blijkt
dat 230 van de 550 gecontroleerde panden (41,8%) in 2015, met vijf of meer bewoners, niet
geheel voldeden aan de brandveiligheidseisen.
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Het keurmerk laat de veiligheid niet afhangen van het aantal bewoners in een pand. Ook een
pand met drie of vier kamers moet brandveilig zijn.

Naast de veiligheid is ook het verhogen van de leefbaarheid een van de streefpunten. Er is
veel vooruitgang te boeken door een grotere kenbaarheid van verhuurders, een gerichtere
voorlichting aan bewoners / huurders te geven en door wijzigingen in het woonbeleid, waarbij
naar een oplossing voor fietsen en vuilnis wordt gezocht.

Tevens kunnen in het keurmerk afspraken worden vastgelegd om uitwassen tegen te gaan
als “het kamertje van 9m² voor € 450,00” of het “niet terugstorten van een borgsom bij een
goed opgeleverde kamer, omdat de huurder naar het buitenland verhuisd”.
Het keurmerk heeft naast voorlichting tevens als doel om zowel eigenaren als gebruikers van
bouwwerken, de mogelijkheid te geven om zich onafhankelijk en deskundig te laten toetsen
op het brandveilig en moreel correct gebruik van een pand. De bewustwording van het
correct en verantwoord gebruik van een pand wordt hierdoor gestimuleerd. De eigenaren
van de panden kunnen met het keurmerk aantonen dat zij “verantwoord ondernemen”,
voldoen aan hun zorgplicht en zich positief onderscheiden binnen de woningmarkt.

Het keurmerk streeft, om bij bestaande panden, te komen tot een aanvaardbaar
brandveiligheidsniveau waarbij de druk op de leefomgeving niet onevenredig wordt
verhoogd.
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3 Het probleem
3.1

Project “Veilige Kamers” Maastricht

De gemeente Maastricht is op 5 januari 2015 gestart met de controle van 500 panden waarin
vijf of meer kamers werden verhuurd, op brandveiligheid en strijdigheid met het
bestemmingsplan. Uit de resultaten van het project “veilige kamers” blijkt dat een overgroot
gedeelte van de panden niet voldeed aan de brandveiligheidseisen. Bij vrijwel elk pand
werden diverse opmerkingen gemaakt, uiteenlopend van het niet in het bezit zijn van een
gebruiksmelding bij vijf of meer kamers, plafonds met plastic schroten (zeer gevaarlijk door
smeltend brandend plastic), vloerbedekking op trappen die niet voldeed aan de normen
(ontstaan van giftige dampen bij brand) of het ontbreken van rookmelders en/of
brandblussers.
Overigens heeft de gemeente enkel panden gecontroleerd (waarvan men dacht) dat er vijf of
meer bewoners woonachtig waren. Panden met twee, drie of vier bewoners zijn bewust niet
meegenomen.

Het project veilige kamers heeft de gemoederen de afgelopen maanden bezig gehouden.
Toen na de eerste 100 gecontroleerde panden 60% van de panden het gebruik moest
beëindigen, wegens strijdigheid met het bestemmingsplan, ontstond er paniek onder zowel
de huiseigenaren welke hun bezit zagen verdampen als onder de studenten die vreesden
hun thuis kwijt te raken. De beleidsregels werden aangepast en gaandeweg werd steeds
duidelijker dat de status van de totale woningvoorraad zeer onduidelijk was. Inmiddels bleek
dat vrijwel niemand met zekerheid kon zeggen of hij nu een verhuurpand had met alle
benodigde papieren. Na aanleiding van de brand in café ’t Hemeltje in Volendam in 2001
heeft de gemeente Maastricht er voor gekozen om versneld in te zetten op brandveiligheid,
waarbij in het belang van de voortgang, planologische strijdigheden niet zijn meegenomen.
Ook zijn in leefmilieuverordeningen speciale rechten aan panden toegekend welke in een
daaropvolgend bestemmingsplan over het hoofd werden gezien. Het geheel werd nog
versterkt door de uitspraak van de Raad van State over de definitie “huishouden”. Deze
oordeelde dat 2 of meer studenten/vrienden/collega’s niet de intentie hebben om bestendig
en voor onbepaalde tijd samen te wonen, waardoor ze géén huishouden kunnen vormen.
Doordat in de meeste bestemmingsplannen stond gedefinieerd dat bewoning enkel was
toegestaan voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden, mochten er enkel nog
gezinnen of koppels hier wonen. Verhuur aan twee of meer studenten werd dan ook
gedefinieerd als kamergewijze verhuur, waardoor dit gebruik strijdig was met het
bestemmingsplan en in de “illegaliteit” geraakte.
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3.2

Voelbare druk leefomgeving

Met name de buurten Brusselse Poort en Limmel hebben een aantal straten waar het
percentage kamergewijze verhuur zeer hoog is. Een aantal bewoners is in opstand gekomen
en heeft zich verenigd in de actiegroepen. De bewoners in deze buurten willen graag een
oplossing voor een aantal problemen die door bewoning van kamergewijze verhuur
veroorzaakt worden en tegelijkertijd willen zij ook een concrete toezegging van de gemeente
dat er niet meer ‘verkamerde’ panden bijkomen in hun wijk.

3.3

Legalisatie

Momenteel wordt in versneld tempo een groot deel van de verhuurmarkt in kaart gebracht en
wordt door middel van een planologische toets gekeken of een pand legaal verhuurd wordt.
Zo niet, dan kan er een omgevingsvergunning worden aangevraagd om vrijstelling te vragen
voor de bepalingen van het bestemmingsplan. Wekelijks staan hierdoor in het
publicatiekrantje van de gemeente, 1Maastricht, tientallen vergunningaanvragen. Buurten
hebben hierdoor het idee dat er veel nieuwe verhuurpanden bijkomen, terwijl het hier echter
veelal gaat om het legaliseren van het reeds jarenlange feitelijke gebruik van panden.

3.4

Gebruiksvergunning / gebruiksmelding een onbeperkte houdbaarheidsdatum

De gebruiksmelding zegt enkel iets over de brandveiligheid van een zelfstandige woning
waarin vijf of meer kamers worden verhuurd. Een gebruiksmelding wordt afgegeven met een
“onbeperkte” houdbaarheidsdatum, zolang er geen wijzigingen in het pand worden
aangebracht. De eisen van de gebruiksmelding staan beschreven in het Bouwbesluit. In het
Bouwbesluit is geregeld dat er pas vanaf vijf wooneenheden diverse brandveiligheidsvoorzieningen moeten worden aangebracht. Hierdoor kan de gemeente het voldoen aan
deze brandveiligheidseisen niet afdwingen bij vier of minder eenheden.

De primaire verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar en bewoners, echter heeft ook de
gemeente een taak om elk pand met een gebruiksmelding met enige regelmaat te
controleren of de brandveiligheidsvoorzieningen nog voldoen. In het verleden is gebleken dat
deze hercontroles minder vaak plaatsvinden dan voor een brandveilig gebruik wenselijk is.
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3.5

Geen duidelijke differentiatie van “goede” en “slechte” panden

Momenteel is niet goed in kaart gebracht wat de staat van een pand is. Voor een
buitenstaander is niet te zien of er sprake is van een “goed”, “matig” of “slecht” pand. In het
verleden kon een huurder tijdens een bezichtiging ter plaatse de staat en aangebrachte
brandveiligheidsmaatregelen bekijken. Steeds vaker worden woonruimtes gehuurd op
afstand (op basis van de foto’s online) en zijn de huurders pas ter plaatse nadat het
huurcontract ondertekend is.

Daarnaast is er door de digitalisering en social media tegenwoordig ook nog een extra
gevaar voor huurders bijgekomen. Elke zomer worden diverse huurders via internet
opgelicht. Oplichters bieden woonruimtes aan, sluiten huurcontracten af en innen borgen en
huurpenningen. Echter bij aankomst blijken deze woonruimtes niet te bestaan en staat de
veelal internationale huurder met zijn koffers voor een dichte deur.

3.6

Vluchtijd bij woningbranden van 17 naar 3 minuten

Nederland telt jaarlijks 7000 woningbranden, waarbij de gemiddelde aanrijtijd van de
brandweer acht minuten bedraagt. Echter, door de sterke rookontwikkeling hebben de
bewoners slechts 3 minuten de tijd hebben om zichtzelf in veiligheid te brengen. 30 jaar
geleden lag de gemiddelde vluchttijd vanaf de start van een brand nog op 17 minuten, maar
vanwege de vermeerdering van brandbare materialen is die tijd drastisch ingekort. Door het
nemen van simpele maatregelen als vroegtijdige detectie door rookmelders en het sluiten
van kamer- en keukendeuren kan de vluchttijd al worden verdubbeld naar 7 minuten.

Temperatuurverloop tijdens een brand. Tijdens de flashoverfase stijgt de temperatuur explosief.
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4 De markt
4.1

Groei aantal studenten.

In de laatste 40 jaar is, grotendeels door de groei van de universiteit Maastricht, de totale
studentenpopulatie in Maastricht gegroeid naar 20.300 studenten. Dit betekent dat, op dit
moment op het totale aantal inwoners 1 op de 6 student is.

Onderzoek van Kences toont aan, dat elke twee studenten één vaste full time baan
opleveren in Maastricht. De studentenpopulatie levert dus direct aantoonbaar meer dan
10.000 vaste banen op. Ook daarom zijn studenten niet meer weg te denken uit de stad
Maastricht en het is daarom ook voor alle partijen belangrijk dat de studenten zo goed
mogelijk integreren in de Maastrichtse samenleving.

Het belang van de onderwijsinstellingen is daardoor voor de gemeente Maastricht immens.
Het keurmerk kan de concurrentiepositie en aantrekkingskracht van de onderwijsinstellingen
positief beïnvloeden. Studenten zien het als een pluspunt als de huisvesting (en dan met
name de panden met een keurmerk) in Maastricht bovengemiddeld goed geregeld is.

4.2

Maastricht wordt een volwassen studentenstad

De afgelopen 40 jaar is er nooit echt een duidelijk en eenduidig beleid geweest op het gebied
van studentenhuisvesting. Jarenlang is het credo geweest “de stad is onze campus” en is er
bewust gekozen om geen grootschalige studentencampussen aan de rand van de stad te
ontwikkelen. Studenten vestigden zich graag in de karakteristieke panden in de Maastrichtse
binnenstad of net daarbuiten. Verhuurders speelden hierop in en de gemeente heeft dit
destijds ook gestimuleerd. Dit is één van de redenen geweest waardoor de Universiteit
Maastricht kon groeien.

4.3

Universiteit steeds internationaler

De Universiteit is de laatste jaren steeds internationaler geworden. Kwamen 40 jaar geleden
nog bijna alle studenten uit Nederland, op dit moment komt meer dan de helft van de
studenten uit het buitenland. Deze verschillende culturen hebben gezorgd voor een
verandering van de vraag en daarmee van het aanbod op de verhuurmarkt. Het traditionele
Nederlandse

studentenhuis

met

gemeenschappelijke

voorzieningen

is

voor

veel

buitenlandse studenten niet aantrekkelijk. Het grote aantal buitenlandse studenten (met
name Duitse studenten) heeft ook een ander probleem met zich meegebracht. Doordat
veelal Duitse studenten vaak met de auto komen, maar deze gedurende de week niet
gebruiken, is er een (lang-)parkeerprobleem in diverse buitenwijken ontstaan.
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5 Waarom nu een keurmerk
5.1

Voordelen voor alle partijen.

Op het moment er een keurmerk wordt ontwikkeld dat gestoeld is op meerdere deugdelijke
pijlers, kan dit voor veel doelgroepen een meerwaarde hebben.

Het keurmerk zal voor alle partijen echter ook voordelen kunnen opleveren:
 Voordeel voor de Universiteit Maastricht is dat het kwaliteitsniveau van de huurwoningen
omhoog gaat. De studentenstad Maastricht zal op de kaart staan als een stad met
hoogwaardige (studenten)woningen.
 Voordeel voor de gemeente is het in kaart brengen van de verhuurmarkt en een hogere
mate van bewustwording over veiligheid en leefbaarheid bij eigenaren en bewoners.
 Voordeel voor de huurders/studenten is dat ze vooraf verzekerd kunnen zijn van het feit
dat ze in een betrouwbaar en veilig pand (gaan) wonen, als dit pand een keurmerk heeft.
 Voordeel voor de ouders van huurders/studenten is dat ze hun kind met een gerust hart
naar Maastricht kunnen sturen en ze op afstand ervan verzekerd kunnen zijn dat er geen
sprake is van onveilige situaties.
 Voordeel voor de buurtbewoners en omwonenden is meer controle op eventuele overlast
en een duidelijk aanspreekpunt bij eventuele problemen.
 Voordeel voor de verhuurder is dat alles goed geregeld is en dat ze hun woonruimtes met
een herkenbaar keurmerk, als betrouwbaar en verantwoord in de markt kunnen zetten.
Woonruimtes met een keurmerk zullen voor huurders aantrekkelijker worden dan
woonruimtes zonder keurmerk.
 Voordeel voor alle partijen is dat verzekeraars het keurmerk ondersteunen en er
toezeggingen zijn op forse premiekortingen waardoor het keurmerk zichzelf terugverdient.

5.2

Verhuurmarkt is redelijk in evenwicht.

Vraag en aanbod zijn op dit moment redelijk in evenwicht. Het wordt derhalve voor een
verhuurder belangrijk om zijn wooneenheden zich positief te laten onderscheiden. Het is voor
de bestaande markt wel erg belangrijk dat het legalisatietraject volledig afgerond wordt en
dat alle verhuurpanden in kaart worden gebracht. Het nieuwe beleid voor woningsplitsing en
–omzetting met de daarin opgenomen en vrij rigide quoteringseisen, is gebaseerd op het
volledig blijven bestaan van de huidige verhuurmarkt. Alle eigenaren van panden die niet op
de hoogte zijn van het feit dat hun pand ook gelegaliseerd moet worden, lopen het risico dat
zij het gebruik straks moeten beëindigen en hun huurders uit huis moeten zetten. Op het
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moment van schrijven waren er pas 300 panden met een recente omgevingsvergunning. Dat
is slechts 10% van de totale verhuurmarkt.

5.3

Door legalisatie komt er eindelijk inzicht in de totale verhuurmarkt.

Het nieuwe woonbeleid is gemaakt zonder volledig inzicht in de totale verhuurmarkt. Door de
grootscheepse legalisatie komt er vrijwel wekelijks een beter inzicht in de verhuurmarkt. Hoe
meer verhuurpanden het predicaat ‘legaal’ verkrijgen door een omgevingsvergunning of een
planologische toets, hoe meer gegevens er over de panden op de verhuurmarkt bekend zal
worden. Van al deze panden zijn bouwtekeningen voorhanden, welke veelal worden
opgemaakt volgens hetzelfde concept. Deze tekeningen dienen als voorbeeld voor het
opmaken van de configuratie van de jaarlijkse controle voor het keurmerk (later meer uitleg).
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5.4

Bewustwording bij eigenaren door legalisatie

Eigenaren zijn zich terdege bewust van het feit dat zij nu alles correct moeten regelen om
hun verhuurpand voor de toekomst veilig te stellen. Het momentum is nog steeds aanwezig
en nu is het ideale moment voor de lancering van het keurmerk.

Sinds de aanpassing van de Woningwet in 2007 is een eigenaar van een woongebouw,
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid in het pand dat hij verhuurt. Het
keurmerk en het gebruik van het controleprogramma zeker bij frequente gebruikscontroles,
geeft een verhuurder de mogelijkheid om zijn zorgplicht met betrekking tot brandveiligheid
correct te vervullen en aan te tonen.
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6 Het keurmerk
Het keurmerk is opgebouwd uit zes onderdelen, de zogenoemde zes pijlers. Een uitgebreide
uitleg over de keuze en achtergrondinformatie van deze zes pijlers staan hieronder
beschreven

6.1

Pijler 1: Gemeente en inrichting

Het lijkt vanzelfsprekend dat een basisvoorwaarde voor het verkrijgen van een keurmerk het
op orde hebben van de benodigde vergunningen en papieren is. De afgelopen periode heeft
aangetoond dat in het proces tot “het worden van een volwassen studentenstad” zeer veel
kansen onbenut zijn gebleven en er een lappendeken aan verschillende regels omtrent
studentenhuisvesting is ontstaan

Momenteel vindt een inhaalslag plaats op brandveiligheid en legalisatie (op basis van het
bestemmingsplan), waardoor er van vrijwel alle panden actuele bouwtekeningen beschikbaar
zijn of worden. Bij een keurmerkpand zou het dan ook wenselijk zijn om een vluchtplan op te
hangen in de toegangshal, zodat iedereen die het pand betreedt kennis kan nemen van
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vluchtwegen en dergelijke. Daarnaast zal de brandweer toegang krijgen tot de tekeningen
van de keurmerkpanden in een aparte database. Als er bijvoorbeeld een (brand)melding
binnenkomt bij de brandweer, dan kan de brandweer onderweg naar de melding de indeling
van het pand bekijken en zo sneller en efficiënter optreden.

6.2

Pijler 2: Brandveiligheid vanaf 3 wooneenheden

De brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit 2012 gelden bij panden met vijf of meer
kamers. Bij het keurmerk moet een pand met drie bewoners even brandveilig zijn als een
pand met bijvoorbeeld vijf of zes bewoners. Ook panden met drie of vier bewoners hebben
recht op een brandveilige leefomgeving. Niet alleen bewoners, maar ook bijvoorbeeld ouders
van huurders moeten erop kunnen vertrouwen dat het verhuurpand waarin hun kind woont
brandveilig is. Daarnaast beperkt het keurmerk zich niet alleen tot kamerverhuur, ook
panden met studio’s en appartementen kunnen in aanmerking komen voor een keurmerk.

Het aanbrengen van brandveiligheidsvoorzieningen is de verantwoordelijkheid van de
verhuurder. Het vervolgens goed gebruiken en onderhouden van deze brandveiligheidsvoorzieningen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de verhuurders als de
huurders. Zeer vaak worden door huurders rookmelders gedemonteerd (omdat deze afgaan
tijdens het koken), zelfsluitende deuren geblokkeerd en vluchtroutes ontoegankelijk gemaakt.
Periodieke controle hierop door de verhuurder is noodzakelijk, maar tevens wordt van de
bewoners in een keurmerkpand enige mate van eigen verantwoordelijkheid en zelfregulering
verwacht. Zij moeten hun medebewoners durven aanspreken op hun gedrag. Indien dit geen
soelaas biedt moeten zij dit melden bij de verhuurder. Indien deze ook zijn
verantwoordelijkheid niet neemt moeten zij dit kunnen melden op de keurmerkwebsite.

6.3

Pijler 3: Inbraakveiligheid

Brand-/vluchtveiligheid en inbraakveiligheid hebben vaak een tegengesteld belang. Vanuit
het oogpunt van een brandweerman is het zeer belangrijk dat men de toegangsdeur met een
simpele handeling kan openen om in paniek en zonder zicht (door rookontwikkeling) snel
naar buiten te kunnen vluchten. Een politieagent zal echter adviseren om meerdere
nachtsloten aan te brengen waardoor, bij wijze van spreken, het openen van een deur, zelfs
als je in het bezit bent van alle sleutels, al snel “een minuut duurt”.

Naast bewustwording van de huurders is het dan ook belangrijk om de panden zo aan te
passen op inbraakveiligheid, dat deze maatregelen niet in gedrang komen met de
brandveiligheid, maar toch de gelegenheidsdieven buiten houden.
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6.4

Pijler 4: Regelgeving met betrekking tot de buurt

Het keurmerk zal bijdragen aan een betere herkenbaarheid van de verhuurpanden in de
leefomgeving. Deze panden zijn herkenbaar aan het keurmerkbordje wat naast of onder het
huisnummer zal komen te hangen. Indien een pand geen duidelijke huisnummering heeft, zal
deze aangebracht moeten worden. De gegevens van de verhuurder of diens beheerder
(“vertegenwoordiger”) zijn opvraagbaar op de keurmerkwebsite. Bij klachten kan een
buurtbewoner op deze manier snel contact opnemen met de verhuurder, dan wel diens
vertegenwoordiger. Samen met de verhuurder en bewoners, kunnen zij dan waar nodig
afspraken maken naar de toekomst toe.

Vrijwel alle betrokken partijen hebben aangegeven dat zij zich voortdurend bezighouden met
de bewustwording van de huurders/studenten. Naast het keurmerk is het dan ook wenselijk
om een overlegplatform te creëren, waarin deze verschillenden krachten vanuit alle partijen
worden gebundeld, om zo efficiënter en doelgerichter de doelgroep te bereiken.

Uniforme en duidelijke leefregels (zowel in het Nederlands als Engels) zullen worden
opgesteld en op de keurmerk website worden geplaatst. Hierin zal van de bewoners in een
keurmerkpand enige mate van verantwoordelijkheid en zelfregulering worden verwacht. Zij
moeten medehuurders durven aanspreken op hun gedrag.

6.5

Pijler 5: Regelgeving omtrent huur / verhuur

Uitwassen moeten worden tegengegaan. Hierbij valt te denken aan: reële huurprijzen,
degelijke huurcontracten, verhelpen van storingen en gebreken en het retourneren van
borgsommen binnen een redelijke termijn met een eventuele onderbouwing van inhouding
etc.

Voor een verhuurder is het verplicht om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te
overleggen om eventuele problemen in de toekomst eenvoudiger op te lossen en nare
gevolgen voor de huurders worden voorkomen. Daarnaast zou er een gedragscode /
intentieverklaring voor goed verhuurderschap kunnen worden opgesteld. Een eerste opzet
hiervoor staat op de volgende pagina:
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6.6

Pijler 6: Regelgeving omtrent controle / beheer

Toezicht, een regelmatige controle en handhaving zijn van groot belang voor zowel de
borging van het (brand-)veilig gebruik van het pand als ook om eventuele overlast zoveel
mogelijk te beperken.
 Het keurmerk stimuleert verhuurders om met grotere regelmaat hun verhuurpand(en) te
bezoeken en biedt middelen om dit bezoek te registeren. Het keurmerk verplicht
verhuurders om minimaal één keer per kwartaal hun pand te bezoeken en dit bezoek ook
te registreren / vastleggen.
o

Om dit bezoek te registreren / vast te leggen is er een controleprogramma
ontwikkeld. In het controleprogramma van het keurmerk wordt ook een
“gebruikscontrole” module ontwikkeld, waarmee eenvoudig een rapportage met
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foto’s gemaakt kan worden van de toestand van de (algemene) ruimtes en
brandveiligheidsvoorzieningen.
 Na de aanvraag voor een keurmerk wordt het pand in bijzijn van de verhuurder
gecontroleerd door een controleur van de stichting (m.b.v. het controleprogramma). De
controleurs zullen een maatwerkopleiding volgen en tevens bijscholing ontvangen van de
brandweer, politie en gemeente. Daarnaast wordt de verhuurder jaarlijks verplicht het
pand op dezelfde manier te controleren. De rapportage die hieruit volgt wordt jaarlijks
gecontroleerd door de controleur van de stichting. De verhuurder moet bij zijn eigen
jaarlijkse keurmerkcontrole de volgende stukken overleggen:
o

jaarlijkse controle van de verwarmingsketel dan wel warmwatervoorziening door
een erkend installateur.

o

jaarlijkse controle van de rookmelders door een erkend installateur.

o

jaarlijkse controle van de blusmiddelen door een erkend installateur.

o

vijf jaarlijkse controle van elektra

Brandveiligheidsvoorzieningen

Elektra

Vluchtweg

Het demonteren van rookmelders

Overbelasting van de elektra.

Geen vrije doorgang door het

Komt naast het blokkeren van

Doorlussen met open verdeel-

blokkeren van de vluchtweg.

deurdrangers vaak voor.

dozen, waardoor de snoeren
warm aanvoelen.
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Andere keurmerken
6.7

KKVV Keurmerk Kamer Verhuur Veiligheid

Er is een soortgelijk initiatief ontstaan in de gemeente Nijmegen, dat inmiddels wordt
gesteund door de gemeente Nijmegen en plaatselijke brandweer. De gemeente Nijmegen en
de brandweer hebben daar recent een intentieverklaring voor getekend.
Een zeer goed initiatief, waar we in Maastricht een voorbeeld aan willen nemen. Inmiddels
zijn

we

met

de

gemeente

Maastricht,

brandweer,

onderwijsinstellingen,

woningbouwcorporaties, vertegenwoordigers van de studenten en de VVWM in een
vergevorderd stadium om een soortgelijk convenant te sluiten.
“Dit keurmerk heeft drie niveaus. Het basisniveau gaat uit van zelfcontrole van de algemene
ruimten door de verhuurder en registratie door de huurder. Bij het tweede niveau wordt ook
naar de individuele woonruimte gekeken en bij het derde niveau voldoet een eigenaar aan
alle eisen van het Bouwbesluit.”
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Echter het KKVV is in onze ogen niet toereikend. Bij het KKVV worden de minimale
wettelijke brandveiligheidseisen (zoals neergelegd in het Bouwbesluit 2012) niet als
minimumeis voor het keurmerk gesteld. Naar onze mening mogen er geen concessies op
brandveiligheid gedaan worden en zal een pand met een keurmerk altijd moeten voldoen
aan de minimale wettelijke brandveiligheidseisen, zoals omschreven in het Bouwbesluit
2012.

Het KKVV spitst zich daarnaast enkel toe op brandveiligheid en houdt geen rekening met
andere zaken. Brandveiligheid is bij ons slechts één van de zes aspecten waaraan voldoen
moet worden om in aanmerking te komen voor een keurmerk. Het keurmerk wil bijdragen
aan de zorgplicht van de verhuurder m.b.t. brandveiligheid en richt zich ook op zelfregulering
van de markt en is zeer betaalbaar (€ 96 per jaar). Echter gaat het keurmerk volledig uit van
zelfcontrole door de eigenaar en huurder, welke geen specialisten zijn op het gebied van
brandveiligheid en regelgeving.

6.8

SKW Keurmerk

Een zeer uitgebreid keurmerk waarbij alle facetten van een pand gecontroleerd worden aan
onder andere diverse NEN normeringen. Doordat deze keuring zo uitgebreid en
gespecialiseerd is zijn hiervoor diverse bouwkundig specialisten nodig. Hoogopgeleide
specialistische bouwkundigen zijn niet goedkoop.
Doordat het zo’n hoge eisen aan de panden stelt is de drempel om deel te nemen zeer hoog.
Dit wordt mede ingegeven door de zeer hoge kosten die het keurmerk met zich meebrengt
en een pandeigenaar geen ‘exposure’ biedt.
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7 Organisatiestructuur keurmerk
7.1

Oprichten stichting

Er zal een nieuwe stichting worden opgericht met de naam Stichting Keurmerk Prettig
Wonen. De stichting zal worden opgericht door de particuliere verhuurders (VVWM) en
SSHM (Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, Jan van Eyck Academie). De stichting zal
worden ondersteund door o.a. de gemeente Maastricht, Veiligheidsregio Zuid-Limburg, de
woningbouwcorporaties (Servatius, Maasvallei en Woonpunt), de ontwikkelaar en de
Maastrichtse Studentenraad. De conceptstukken voor deze oprichting zijn te vinden in de
bijlage bij dit rapport.

Organogram stichting keurmerk

7.2

Raad van Toezicht

De stichting kent een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht
houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De
Raad van Toezicht zal bestaan uit ten minste 3 personen, welke bij de oprichting, bij
voorkeur, zal worden ingevuld door vertegenwoordigers vanuit de particuliere verhuurders,
onderwijsinstellingen, woning corporaties, gemeente Maastricht, veiligheidsregio ZuidLimburg en huurders/studenten.
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7.3

Het bestuur van de stichting

Het bestuur van de stichting zal worden benoemd door de Raad van Toezicht en bij de
oprichting bestaan uit afgevaardigden vanuit de particuliere verhuurders (VVWM) en SSHM
(Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en Jan van Eyck Academie), met een ruime
ervaring op het gebied van huurregelgeving en veiligheid. Het bestuur van de stichting
bepaalt de beleidslijnen waarbinnen het keurmerk zich zal begeven.

7.4

Secretariaat

De operationele dagelijkse gang van zaken, wordt enerzijds afgehandeld door het
secretariaat van het keurmerk en anderzijds door de controleurs (hierover meer in 8.4).

In de toekomst is er een kantoorruimte beschikbaar welke dagelijks wordt bemand, en zowel
telefonisch als per e-mail bereikbaar is voor mensen met vragen of opmerkingen. Het
secretariaat kan enerzijds fungeren om informatie te verstrekken aan eigenaren van
verhuurpanden over de voorwaarden van het keurmerk. Anderzijds kan het secretariaat de
vragen beantwoorden die over het keurmerk binnenkomen. De mensen die werkzaam zijn op
het secretariaat moeten op diverse relevante vlakken kennis en ervaring hebben of moeten
onder leiding staan van personen met deze kennis en ervaring.

Het keurmerk zal uitgaan van enige mate van zelfregulering. Buurtbewoners moeten eerst
zelf de huurders aanspreken op eventueel onwenselijk gedrag en indien dit niet het
gewenste resultaat heeft contact opzoeken met de verhuurder of diens vertegenwoordiger
(beheerder) van het desbetreffende pand (gegevens zijn te vinden op de keurmerkwebsite).
Pas als ze in het vervolg hierop het gevoel hebben dat er niet serieus wordt omgegaan met
hun gerechtvaardigde klacht kunnen ze dit pas melden via de website van het keurmerk. Er
moet duidelijk gemotiveerd aangegeven worden wat de klacht is en wat de melder al
ondernomen heeft om de klacht zelf op te lossen. Samen met de verhuurder en bewoners
van het pand kan het meldpunt dan afspraken maken naar de toekomst toe.

7.5

Website keurmerk

De Stichting zal een website oprichten en onderhouden waarop alle panden met een
keurmerk op vermeld worden. Op de website zijn alle gegevens van de keurmerkpanden en
diens verhuurders terug te vinden. Een deel van de gegevens is voor iedereen toegankelijk
en een deel is afgeschermd en enkel inzichtelijk voor de stichting.
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Publiekelijk
Gegevens pand

Niet publiekelijk

X

Tekening pand

X

Vergunning pand

X

Gegevens verhuurder

X

Contact gegevens verhuurder / beheerder

X

Laatste controle brandveiligheid

X

Aantal *** keurmerk

X

Klachtenregistratie

X

Algemene informatie keurmerk

X

Ook mag een verhuurder bij het adverteren van de woonruimte vermelden dat hij een
keurmerk heeft. De inrichting van de website komt gedetailleerd aan bod in hoofdstuk 11.

7.6

Controleurs stichting

Naast het secretariaat zal er ook een grote rol weggelegd zijn voor de controleurs van de
verhuurpanden. Eenmalig zal het pand volledig in kaart gebracht worden in het
controleprogramma. Aan de hand van de indeling van het pand wordt een configuratie
opgemaakt. In deze configuratie wordt o.a. gedefinieerd: hoe de algemene ruimtes eruit zien,
waar

de

brandveiligheidsvoorzieningen

zich

bevinden,

etc.

Met

behulp

van

het

controleprogramma wordt het pand de eerste keer gecontroleerd door de controleur en later
jaarlijks door de verhuurder zelf. Tijdens deze controle zullen vragen worden beantwoord als:
“zijn alle toegangsdeuren voorzien van een inbraakstrip, is alle bedrading afgedekt, zijn de
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blusmiddelen gekeurd binnen de termijn etc.”. Op dit moment zijn er maar een beperkt aantal
personen in Maastricht en omgeving die volledig op de hoogte zijn van de laatste
ontwikkelingen en regelgevingen op het gebied van brandveiligheid. Hieruit zal een groep
controleurs gevormd worden, bestaande uit personen met diverse achtergronden die
uiteindelijk de daadwerkelijke controles moeten gaan uitvoeren. Het uitgangspunt is dat de
daaropvolgende jaren, er meerdere controleurs worden opgeleid om daarna toegevoegd te
worden aan deze groep. Naast de continuïteit en kennisoverdracht kan zo ook de
hercontrole (eens per vijf jaar) worden gewaarborgd.

Insteek van het keurmerk was in eerste instantie dat naast de steekproefsgewijze controle
door de controleurs van de stichting, de panden met een keurmerk tevens steekproefsgewijs
zouden worden gecontroleerd door een onafhankelijke partij als de gemeente en/of
brandweer. Jaarlijks bezoeken de afdeling handhaven WABO van de gemeente en
brandweer een groot aantal verhuurpanden in Maastricht, waaronder ook keurmerkpanden.
In het ideaalplaatje zou er tijdens deze controles van keurmerkpanden, ook een
keurmerkcontrole kunnen plaatsvinden op de uitstaande extra vereisten, waaruit er dan een
positief of negatief advies naar de stichting gestuurd kan worden.

Voordeel voor het keurmerk is dat de panden vaker (steekproefsgewijs) worden
gecontroleerd en er ook in kaart kan worden gebracht of de controleurs van de stichting niet
structureel dingen over het hoofd zien. Voordeel voor de gemeente is dat de panden met een
keurmerk veel vaker in orde zullen zijn, waardoor ze minder tijd kwijt zijn tijdens de controles
en minder vaak de eigenaren hoeven aan te schrijven over de misstanden en hercontroleren.

Vanuit de gemeente en brandweer is aangegeven dat zij geen actief deelnemende partij in
het keurmerk kunnen zijn, doordat de gemeente een eigen en onafhankelijk beleid wil voeren
en er in het keurmerk eisen zijn opgenomen welke bovenwettelijk zijn. Desalniettemin wil de
gemeente en/of brandweer wel een signalerende en adviserende taak in het keurmerk op
zich nemen. Hiervoor zal contractueel met de eigenaren van keurmerkpanden worden
opgenomen dat partijen als gemeente en/of brandweer na aanleiding van hun controles of
bezoeken een advies mogen geven aan de stichting van het keurmerk. Daarnaast worden
algemene bevindingen meegenomen in de jaarlijkse evaluatie.
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7.7

Kwalificatieprofiel controleur keurmerk
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7.8

Oprichten geschillencommissie

Een verhuurpand kan een keurmerk krijgen als het aan de eisen voldoet. Het is daarbij wel
belangrijk dat het niet alleen om een momentopname gaat, maar dat zowel huurders als
verhuurders bewust bezig blijven met het waarborgen van de brandveiligheid, het bewust in
stand houden van een goede woonomgeving en beheersen van eventuele overlast. Indien in
een pand de brandveiligheid niet in orde is, er regelmatig overlast geconstateerd wordt en er
geen verbetering wordt getoond, nadat een verhuurder hierop is aangesproken en het
verwijtbaar is, dan kan een keurmerk ook weer worden afgenomen.
Om dit op een goede manier te kunnen beoordelen zal er een onafhankelijke en competente
geschillencommissie moeten worden samengesteld met een externe onafhankelijke
voorzitter

aangevuld

met

een

vertegenwoordiger

van

de

verhuurders

en

een

vertegenwoordiger namens de onderwijsinstellingen / huurders (de studentenraad / HH).

7.9

Controlesysteem

Speciaal voor het controleren van verhuurpanden is er een controlesysteem ontwikkeld. Dit
maatwerkprogramma kan op verschillende niveaus rechten toekennen aan verschillende
gebruikers. Een controleur van de stichting kan een configuratie aanmaken en wijzigen,
terwijl een verhuurder alleen een controle kan uitvoeren. Hierdoor moeten alle belangrijke
wijzigingen in het pand worden gemeld aan de stichting, welke deze kan aanpassen in de
configuratie (bijvoorbeeld het vervangen van de vloerbedekking door een linoleum
brandklasse S01). Dit systeem wordt gedetailleerd uitgelegd in hoofdstuk 11.

7.10 Gebruikscontrole module
Sinds de aanpassing van de Woningwet in 2007 is een eigenaar van een woongebouw,
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid in het pand dat hij verhuurt. Het
keurmerk en het gebruik van het controleprogramma, zeker bij frequente gebruikscontroles,
geeft een verhuurder de mogelijkheid om zijn zorgplicht met betrekking tot brandveiligheid
correct te vervullen en aan te tonen. Verzekeringen stellen daarnaast ook steeds hogere
eisen wat brandveiligheid en controle betreft.

Voor het controleren van een keurmerkpand wordt er in het controlesysteem door de
controleur een configuratie van het pand aangemaakt. In deze configuratie wordt het gehele
pand in kaart gebracht en tijdens de jaarlijkse keurmerkcontrole gecontroleerd. Vanuit deze
configuratie wordt er ook een gebruikscontrole configuratie aangemaakt, waarmee een
eigenaar periodiek, en volgens een gestructureerd stappenplan, het gebruik en algemene
ruimtes van het pand kan controleren en vastleggen.
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7.11 Opleveringsrapport module
Een terugkerend onderwerp van discussie tussen een verhuurder en huurder is het
retourneren van de waarborgsom. Naast het feit de dat borgen bij het keurmerk binnen een
redelijke termijn moeten worden geretourneerd, mag een verhuurder alleen borg inhouden of
verrekenen als er sprake is van huurachterstand of bij gebreken, welke voor rekening van de
huurder komen. Uitgangspunt bij een oplevering is dat een huurder de woning moet
opleveren zoals deze was bij het aangaan van de huur. Sinds augustus 2003 ligt de
bewijslast voor de staat van de woning bij een verhuurder. Een verhuurder zal moeten
bewijzen dat eventuele gebreken bij de aanvang van de huur niet aanwezig waren.

Bij het opmaken van de configuratie voor de keurmerkcontrole zal naast het pand ook de
wooneenheden worden gedefinieerd. Hieruit kan er per wooneenheid een configuratie voor
een oplevering worden opgemaakt. Aan de hand van een geordend stappenplan kan de
verhuurder samen met de huurder de woning opleveren en kunnen de gegevens en een
onbeperkt aantal foto’s worden toegevoegd, waarmee de staat van de woning wordt
vastgelegd. Zowel de verhuurder als huurder kunnen digitaal het opleveringsrapport
ondertekenen waarna een downloadlink naar het ondertekende opleveringsrapport per email
wordt verstuurd.
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8 Het keurmerk van A tot Z

Keurmerk verhuurpanden – uitwerking 6 pijlers

Pagina 31 van 107

Keurmerk verhuurpanden – uitwerking 6 pijlers

Pagina 32 van 107

9 Verdere uitwerking controlepunten
9.1

Stichting Studenten Huisvesting Maastricht (SSHM)

In Maastricht is de SSHM al jaren actief op het gebied van studentenhuisvesting. In de
SSHM zitten op dit moment de woningbouwverenigingen Woonpunt, Servatius en
Maasvallei, de onderwijsinstellingen Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en Jan van
Eyck Academie, ondersteund door de gemeente Maastricht en de studentenraad. Voeg
hierbij de particuliere verhuurders verenigd in de Vereniging Verhuurders Woonruimtes
Maastricht (VVWM) en alle betrokken partijen voor het keurmerk, zijn aanwezig. De SSHM is
een overlegorgaan dat een aantal maal per jaar bij elkaar komt en ideaal kan fungeren als
klankbord om na ontwikkeling van het keurmerk door te groeien tot een volwaardig breed
gedragen keurmerk.

9.2

9.2.1

De zes pijlers

Gemeente en inrichting

Pijler 1 is het registreren van alle benodigde vergunningen van het verhuurpand met
bijbehorende bouwtekening of plattegrond. De bouwtekening zal dienen als uitgangspunt bij
het maken van de configuratie voor de jaarlijkse keurmerkcontrole.
Basis (*)
Gemeente
pand is legaal (niet in strijd met bestemmingsplan, gelegaliseerd d.m.v. omgevingsvergunning etc.)
bij 5 of meer wooneenheden (kamergewijze verhuur) is er een gebruiksmelding ingediend
is verbonden aan een belangenvereniging als VVWM of woningbouwcorporatie
..
Ruimtelijke inrichting
in het pand dient voor elke aanwezige gebruiker een gebruiksoppervlakte van tenminste 12m² te zijn
minimale vloeroppervlakte bij hoogte 2 meter
aantal personen per toilet
aantal personen per wasruimte
aantal personen per keuken
afstand bereik douche, keuken, toilet binnen max ... verdiepingen
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X
X
advies

X
5 m²
8
8
10
3

(**) (***)
X
X
X

X
X
X

X
X
7 m² 9 m²
5
5
5
5
8
5
3
2
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Gemeente


Allereerst wordt in het dossier van het desbetreffende verhuurpand een kopie van de
laatst afgegeven bouwvergunning of omgevingsvergunning toegevoegd. Indien deze er
niet is, omdat het verhuurpand via een planologische toets voor overgangsrecht legaal
geworden is, dient dit document toegevoegd te worden.



Indien 5 of meer wooneenheden kamergewijs worden verhuurd, moet er een
gebruiksmelding (of oude gebruiksvergunning) aan het
dossier worden toegevoegd.



Een actuele plattegrond van het verhuurpand mag
uiteraard niet ontbreken

Algemeen


Een eigenaar wordt geadviseerd lid te zijn van een belangenvereniging. Dit kan een
landelijke vereniging zijn zoals vastgoedbelang, maar ook een lokale vereniging In
Maastricht zoals de VVWM. Door lidmaatschap van een belangenvereniging als vereiste
op te nemen kan er vanuit worden gegaan dat de verhuurder op de hoogte is van de
laatste lokale en landelijke wijzigingen van de regelgeving m.b.t. verhuur.

Ruimtelijke inrichting
Aangezien de verhuurmarkt momenteel goed in evenwicht is, zal er voor huurders meer
aanbod dan vraag zijn naar huurwoningen. Het is derhalve belangrijk dat de kwaliteit van
verhuurpanden overeenkomt met de verwachting van de huurders. Hier horen minimale
eisen bij waaraan een verhuurpand moet voldoen.


Minimale gebruiksoppervlakte voor een huurder moet minimaal 12m² zijn.



Een kamer moet minimaal 5m² groot zijn. Hierbij moet een kamer van 5m²
eerder uitzondering dan regel zijn. Bij niveau ** en *** wordt daarom ook gestimuleerd

om de minimale maat op te rekken.


Hetzelfde geldt ook voor de voorzieningen die gedeeld moeten worden. Bij het
basisniveau volstaat een toilet en een badkamer per 8 huurders, bij niveau ** en ***
worden hier hogere eisen aan gesteld.



De gemeenschappelijke keuken raakt bij huurders uit de gratie. In veel
verhuurpanden worden kamers met een eigen keukenblok uitgevoerd. Bij het
basisniveau moet er in ieder geval een keuken zijn voor 10 bewoners. Ook hierbij
geld dat bij niveau ** en *** wordt gestimuleerd om meer keukens te hebben,
waardoor de bezetting per huurder lager wordt.
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De moderne student is redelijk verwend of was het thuis bij hun ouders goed gewend.
Zij zien het liefst dat alle voorzieningen op dezelfde etage zijn. Dat is echter in veel
oude monumentale panden vaak niet mogelijk. Er zijn daarom richtlijnen opgesteld
voor de loopafstand tot bijvoorbeeld een toilet en douche.

9.2.2

Brandveiligheid vanaf 3 wooneenheden

Pijler 2 spreekt vaak het meest tot de verbeelding.
Brandveiligheid
Gehele pand brandcompartiment (vanaf 3 wooneenheden)
gekoppelde rookmelders verkeersruimtes (conform NEN 2555)
(bij kamerverhuur) gekoppelde rookmelders in kamers en keuken(s) (conform NEN 2555)
jaarlijkse gecertificeerde controle rookmelders, door erkende installateur
per bouwlaag in iedere verkeersruimte minimaal 1 ABC blusser, min 6kg, of brandhaspel
In de gezamenlijke keuken 1 ABC blusser, min 6kg
gecertificeerde controle brandblussers
gecertificeerde controle brandslanghaspels
centrale keuken, dan wel keukenblok op kamer, blusdeken aanwezig
jaarlijkse visuele controle gasslang
noodverlichting aanwezig
jaarlijkse gecertificeerde controle noodverlichting, door erkende installateur
blusaanduidingen, pictogrammen en “hoe te handelen bij brand” (tweetalig)
gas en water meter altijd bereikbaar in nood
hallen, gangen etc. vrij van obstakels, spullen, bekabeling etc.
deuren vrij van obstakels
..
Subbrandcompartimentering
alle plafonds, onderzijde trap 30 min brandwerend
keukendeur 30 min brandwerend en zelfsluitend
alle kamerdeuren 30 min brandwerend (bij voorkeur geen platen)
sponningen (kamer)deuren opgedikt
indien kamers subbrandcompartiment zijn, toch voorkeur voor rookmelder
doorvoeringen (leidingen e.d.) brandwerend uitgevoerd
..
Controle / onderhoud
verwarming / warmwatertoestellen voorzien van servicecontract
5 jaarlijkse NEN 1010 conform NEN 3140 keuring elektrische installatie
aanwezigheid geaard stopcontact
controle op verstandig gebruik elektra
bedrading afgedekt (geen open contactdozen)
frequentie testen rookmelders per jaar
bij gaskachel CO melder verplicht
waterslot (op advies van verzekering)
..
jaarlijks schriftelijke controle brandveiligheidsvoorzieningen
bewustwording huurders door voorlichting
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Basis (*)

(**)

(***)

X
X

X
X
X
X
X
jaarlijks
jaarlijks
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
jaarlijks
jaarlijks
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

advies
X
X
0,5
X
X

X
X
>1
X
X
0,25
X
X

X
X
>4
X
X
0,16
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
2 jaarlijks
jaarlijks
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
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9.2.2.1 Gehele pand brandcompartiment


In alle verkeersruimtes moeten rookmelders hangen die aangesloten zijn op 220V en
onderling met elkaar doorverbonden zijn. Dit kunnen eventueel ook een radiografische
melders zijn welke met elkaar communiceren en waarvan het merk en type door de
gemeente wordt ondersteund.



Bij kamerverhuur moeten deze melders ook in alle kamers en in de gemeenschappelijke
keuken aangebracht worden. Met name in de keuken is de gekozen plek belangrijk om
onnodig foutief afgaan tegen te gaan.



Aangezien rookmelders vaker foutief afgaan is de kans aanwezig dat gebruikers deze
melders demonteren. Het is dan ook aan te raden om deze melders jaarlijks te laten
keuren door een erkend installateur, dit kan een elektricien zijn, maar de controle wordt
vaak ook uitgevoerd door bedrijven die tevens de blusmiddelen controleren. Dit wordt
derhalve verplicht gesteld.



In elke verkeersruimte moet een ABC blusser aanwezig zijn. Dit kan zowel een
poederblusser als een schuimblusser zijn. De blusser moet correct zijn opgehangen.



Elke gemeenschappelijke keuken moet tevens uitgerust zijn met een ABC blusser. Deze
blusser moet correct opgehangen zijn.



Zeer veel verzekeringsmaatschappijen hebben in de kleine letters vermeld dat de
blusmiddelen jaarlijks moeten worden gecontroleerd. Een brandblusser moet altijd
operationeel zijn. Het keurmerk stelt daarom een jaarlijkse keuring van de brandblussers
verplicht.



Ter hoogte van een kookgelegenheid, ook als deze in een kamer staat, moet een
blusdeken aanwezig zijn.



Na verloop van tijd kunnen er scheurtjes in de gasslang ontstaan. Wanneer men de
slang buigt kan men deze scheurtjes goed zien. Als er scheurtjes in de slang zitten moet
de slang vervangen worden. In verband met de veiligheid mag de gasslang maar
maximaal tien jaar gebruikt worden, ongeacht of er wel of geen scheurtjes in de
gasslang zitten. Op de gasslang valt af te lezen hoe oud deze is.



Bij het basisniveau volstaat een normale verlichting in het trappenhuis. Bij niveau ** en
*** worden hier hogere eisen aan gesteld. Wij stellen bij niveau ** en *** een
noodverlichting verplicht, zodat na stroomuitval de vluchtweg toch verlicht blijft.



Bij niveau ** en *** moeten tevens de aanwezige noodverlichtingen jaarlijks worden
gecontroleerd door een erkend installateur, dit kan een elektricien zijn maar de controle
wordt vaak ook uitgevoerd door de bedrijven die tevens de blusmiddelen controleren.
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Om herkenbaarheid van de verhuurpanden te vergroten is een eenduidig gebruik van
soortgelijke pictogrammen wenselijk.
o

Bij een keurmerkpand zou het dan ook wenselijk zijn om een vluchtplan op te
hangen in de toegangshal, zodat iedereen die het pand betreedt kennis kan
nemen van vluchtwegen en dergelijke.

o

Ter hoogte van elke brandblussers moet een “hoe te handelen bij brand”
aanwezig zijn, bij voorkeur tweetalig.



o

Meterkast moet uitgerust zijn met pictogram.

o

Bij voorkeur moeten de verhuurde ruimtes voorzien zijn van een kamernummer.

Vaak zitten de gas en watermeter in kelderruimtes die afgesloten zijn. Het is wenselijk
dat deze bereikbaar zijn bij calamiteiten. Dit wordt gestimuleerd bij niveau ** en ***. Dit
kan enerzijds door het openlaten van de kelderruimtes en deze dan regelmatig
controleren op ”illegaal achterlaten van spullen”. Ook kan een afgesloten kelder uitgerust
worden met een noodsleutelkastje met de keldersleutel waardoor deze bij calamiteiten
bereikbaar is.



De gang en trap zijn primair de eerste vluchtweg. Deze moeten te allen tijde goed
bereikbaar zijn en vrij zijn van obstakels.



Een aantal deuren zijn uitgerust met een deurdranger om de deuren zelfsluitend te
maken, ook deze moeten vrij zijn van obstakels. Huurders blokkeren deze zelfsluitende
deuren echter vaak met allerhande zaken.

9.2.2.2 Subbrandcompartimentering


Er zijn nog relatief vaak plastic schroten en/of zachtboard aanwezig. Dit is absoluut niet
toegestaan. Indien in het pand gekozen is voor subbrandcompartimentering moeten de
ruimtes afzonderlijk van elkaar brandwerend zijn. De plafonds, verblijf en vluchtroutes
zullen dan, als er geen stucwerk aanwezig is, van een gipsplaat voorzien moeten
worden.



Een deur van een centrale keuken moet een half uur brandwerend en zelfsluitend
uitgevoerd worden. Een brand ontstaat vaak in een keuken en zou dan een half uur
ingekapseld kunnen worden.



Alle kamerdeuren moeten ook 30 minuten brandwerend worden uitgevoerd. Bij voorkeur
door het aanbrengen van een brandwerende deur, niet door de huidige deur uit te rusten
met een brandwerende plaat.



Alle sponningen moeten worden opgedikt met hardhouten latten tot minimaal 25mm. Dit
is om de rookontwikkeling langer tegen te gaan. De latten moeten geschroefd en
verlijmd worden aangebracht en overal tegen de deur aanzitten om de tochtontwikkeling
te minimaliseren.
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Indien de kamers een subbrandcompartiment zijn is het toegestaan om de kamers te
voorzien van een hittemelder. De voorkeur gaat echter toch uit naar rookmelders i.p.v.
hittemelders, omdat rookmelders sneller alarm slaan. Een rookmelder gaat af bij kleine
deeltjes (rook), terwijl een hittemelder pas af gaat bij het bereiken van een bepaalde
temperatuur. De materialen van de huidige inboedels zijn echter zeer brandbaar,
waardoor in zeer korte tijd een behoorlijk grote brand ontstaat. Snelle alarmering is
daardoor zeer belangrijk om de vluchtkansen te vergroten.



Indien de ruimtes als subbrandcompartiment uitgevoerd zijn moeten ook de
doorvoeringen brandwerend zijn afgewerkt. Het gaat hierbij om plekken waar veelal
leidingen door muren of plafonds zijn gevoerd.

9.2.2.3 Controle / onderhoud


Een verwarmingstoestel dan wel een toestel voor warmwatervoorziening (gasgestookt)
moet voorzien zijn van een servicecontract door een erkende loodgieter. Het toestel
moet worden voorzien van een keuringssticker en een bewijs van de jaarlijkse
controlebeurt moet kunnen worden overlegd.



Eén keer in de 5 jaar moet de elektrische installatie worden gekeurd conform NEN 1010
conform NEN 3140 door een erkende elektricien vanaf niveau **. Een bewijs van de
laatste keuring moet kunnen worden overlegd. Deze NEN 1010 keuring is overigens al
vaak verplicht door verzekeraars.



Moderne installaties hebben overal stopcontacten met randaarde. Het verdient
aanbeveling om dit in een pand door te voeren. Veel verhuurpanden zijn gevestigd in
oude herenhuizen, gebouwd in een tijd toen het aantal elektrische apparaten per
huishouden nog zeer laag was. Bij niveau ** en *** worden hier hogere eisen aan
gesteld. Wij stellen per wooneenheid bij niveau ** minimaal één stopcontact met
randaarde verplicht en bij niveau *** minimaal 4 stopcontacten.



De elektra moet tijdens de jaarlijkse keurmerkcontrole worden gecontroleerd op visuele
gebreken. Hierbij is extra aandacht vereist voor het ontbreken van kroonsteentjes op
losse draden, het gebruik van doorverbinddozen en open verdeeldozen. Eventuele
zichtbare gebreken moeten bij constatering worden verholpen.
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Het is belangrijk dat de werking van de aanwezige rookmelders met enige regelmaat
wordt gecontroleerd. Tijdens een controleronde kan het systeem getest worden door
een rookmelder te activeren. Alle melders moeten vervolgens een signaal afgeven. Bij
niveau * moet een verhuurder het systeem 2 keer per jaar controleren, oftewel elke 6
maanden 6 / 12 = 0,5. Bij niveau ** moet dit een keer per 4 maanden oftewel 3 keer per
jaar (3 / 12 = 0,25 per jaar) en *** een keer per 2 maanden oftewel 6 keer per jaar (6/12
= 0,16).



Er zijn nog verhuurpanden waar gaskachels (open toestel) zijn geïnstalleerd als zijnde
verwarming. Bij het niet goed functioneren van een gaskachel kan er CO, een geurloos
en giftig gas, vrijkomen met alle gevolgen van dien. In een dergelijke situatie is een CO
melder derhalve te allen tijde verplicht.

9.2.2.4 Jaarlijkse digitale controle brandveiligheidsvoorzieningen


Elk pand dat voorzien is van een keurmerk zal jaarlijks gecontroleerd moeten worden
om er zeker van te zijn dat dat de brandveiligheidsvoorzieningen aanwezig en
functioneel zijn. Eén keer per jaar moet de verhuurder een officiële herkeuring van het
verhuurpand verzorgen via het keurmerkcontroleprogramma. Als de hele keuring is
uitgevoerd moet een kopie van het servicecontract op CV dan wel warmwatertoestel,
worden toegevoegd en een kopie van de uitgevoerde brandveiligheidscontroles op
blusmiddelen, rookmelders en eventueel noodverlichtingen.



De stichting van het keurmerk ontvangt een controlerapport van de door de verhuurder
uitgevoerde jaarlijkse keurmerkcontrole. De controleur zal de rapportage doornemen en
als alles in orde is dit accorderen. Steekproefsgewijs zal er ter plekke een hercontrole
van het pand door een controleur van de stichting plaatsvinden, om de juistheid van de
uitgevoerde controle te controleren.

9.2.2.5 Bewustwording huurders door voorlichting


Het aanbrengen van brandveiligheidsvoorzieningen is de verantwoordelijkheid van de
verhuurder. Het in ere houden van deze voorzieningen is de verantwoordelijkheid van de
huurders. Zeer vaak worden rookmelders gedemonteerd of zelfs geheel van het plafond
geslagen, vluchtdeuren geblokkeerd en trappenhuizen staan vol met spullen. Ook het
drogen van wasgoed in trapportalen kan gevaarlijke situaties opleveren. Controle van de
verhuurder is derhalve noodzakelijk. Tevens verwachten wij van huurders die in een
keurmerkpand wonen enige mate van zelfregulering. Zij moeten medehuurders
aanspreken op eventueel onwenselijk gedrag en kunnen dit eventueel melden bij een
verhuurder / beheerder of eventueel op de keurmerkwebsite.
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Verschillende partijen kunnen deze bewustwording vergroten.
o

De universiteit en hogescholen kunnen studenten informeren over het brandveilig
gebruik van verhuurpanden.

o

Verhuurders kunnen met enige regelmaat panden controleren en huurders wijzen
op hun verantwoordelijkheden en hen tot de orde roepen bij misbruik
(demonteren melders, leegspuiten brandblusser of blokkeren vluchtwegen)..

o

De brandweer kan van diverse branden een overzichtsfolder maken van veel
voorkomende oorzaken. Branden die ontstaan door het verkeerd gebruik van
barbecue of vuurkorf, overbelasting door teveel elektriciteitssnoeren, het
onbeheerd achterlaten van kaarsen, een sigarettenpeuk in bed of bank e.d.

o

Huizen Beheer Maastricht heeft mail op de volgende pagina naar alle huurders
gestuurd naar aanleiding van een brand ontstaan op een dakterras na een avond
met drank en barbecue. Wellicht kunnen dergelijke boodschappen bijdragen aan
een betere bewustwording.
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9.2.3

Inbraakveiligheid

Inbraakveiligheid en brandveiligheid hebben vaak tegengestelde belangen. Voor de
brandveiligheid moet men zo snel mogelijk naar buiten kunnen. Om de inbraakveiligheid te
vergroten en eventuele inbraken te voorkomen, dient men meerdere sloten in een deur te
monteren. Het is daarom belangrijk om hier een balans in te vinden waarbij de
vluchtveiligheid prevaleert.
Basis (*)

(**)

(***)

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

Inbraakveiligheid
Inbraakstrip op de voordeur
brievenbusbeveiliging
kamerdeuren cilindersloten
SKG * slot op kamerdeuren
SKG ** sloten voor en achterdeur
bewustwording huurders door voorlichting
..

X

X
X

Het is erg belangrijk dat ‘de gelegenheidsdief’ zoveel mogelijk wordt ontmoedigd. Hiervoor is
het belangrijk dat de meest gangbare voorzieningen worden aangebracht waardoor
inbrekers voor een ander pand kiezen dan het verhuurpand om snel hun slag te kunnen
slaan.


Voordeuren moeten worden uitgerust met een inbraakstrip. Dit voorkomt het
zogenaamde “flipperen” waardoor een voordeur zonder schade geopend wordt binnen
enkele seconden. Vervolgens hebben dieven dan de gelegenheid om binnendeuren te
forceren.



Vroeger hing bij een studentenhuis vaak een touwtje uit de brievenbus. Aangezien een
voordeur bij voorkeur niet op het nachtslot wordt afgesloten kan men de voordeur
gemakkelijk openmaken met een haak via de brievenbus. Een simpele driehoekige
beveiliging maakt dit onmogelijk.



Veel verhuurpanden zijn gevestigd in oude herenhuizen. De binnendeuren van deze
panden waren vroeger veelal uitgevoerd met ouderwetse baardsloten. Het verdient
aanbeveling om deze sloten te vervangen door cilindersloten zodat elke verhuurde
wooneenheid een cilinderslot heeft (waarvan de sleutel niet standaard te koop, of bij te
maken is). Bij niveau ** en *** worden hier al hogere eisen aan gesteld.



Het verdient aanbeveling kamerdeuren van cilinders te voorzien, maar ook bij cilinders is
een duidelijk kwaliteitsverschil zichtbaar. Uiteraard zou het het beste zijn minimaal SKG*
cilinders te gebruiken. Bij niveau *** is dit daarom ook verplicht.



Als je een inbreker buiten het pand kunt houden is het hang- en sluitwerk op
binnendeuren minder belangrijk, Het verdient daarom aanbeveling om voordeuren van
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een SKG** slot te voorzien zodat de gelegenheidsinbreker minder interesse heeft. Bij
niveau ** en *** worden hier hogere eisen aan gesteld en wordt dit verplicht gesteld.


Verhuurpanden staan vaak bekend om hun gastvrijheid. Naast goed hang en sluitwerk is
het ook belangrijk dat de huurders bewust bezig zijn met het voorkomen van inbraak en
goede voorlichting kan hieraan bijdragen. Er zijn periodes waarop “bendes” het specifiek
gemunt hebben op studentenhuizen. Via de studentpolitieagent zouden huurders en
verhuurders op dat moment gewaarschuwd kunnen worden om extra waakzaam te zijn.

9.2.4

Regelgeving omtrent de buurt

Met het keurmerk hopen wij te kunnen bijdragen aan een
betere herkenbaarheid van de verhuurpanden in de
leefomgeving. Met het aanbrengen van het keurmerk
bordje op de gevel worden tevens gegevens van de
verhuurder of de beheerder van de eigenaar opvraagbaar
op de keurmerkwebsite. Eventueel aangevuld met de
gegevens van de door het huis gekozen huismeester. Bij
klachten kan men direct contact opnemen.
Basis (*)
Regelgeving omtrent de buurt
duidelijk zichtbaar aanbrengen van huisnummer
duidelijk zichtbaar aanbrengen van bordje Keurmerk
duidelijk voor omwonenden wie te benaderen bij klachten over pand of huurders
bereikbaarheid (op werkdagen) verhuurder bij/voor noodgevallen, binnen
oplossing voor fietsen (niet op stoep bij pand); indien geen inpandige fietsenstalling
aanwezig
bewoners ontvangen informatie over buurt (bewustwording)
oog achterstallig onderhoud aan pand
eventuele voortuin wordt onderhouden
opslag vuilniszakken door huurders in eigen woonruimte dan wel in ervoor bestemde berging
voorkomen van overlast door bewoners (leefregels/gedragscode + controle op naleving)
..



X
X
X
36 uur

X

X
X

(**)

(***)

X
X
X
X
X
X
24 uur 18 uur
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Een keurmerkpand wordt voorzien van een bordje naast de voordeur. Naast het
huisnummer dat duidelijk zichtbaar aangebracht moet zijn, zal een keurmerkbordje
worden aangebracht waardoor iedereen in een oogopslag kan zien dat het om een
keurmerkpand gaat.



Het keurmerkbordje blijft eigendom van de stichting Keurmerk. Indien een verhuurder
zijn verplichtingen niet nakomt kan op basis van “3 strike out´ principe het keurmerk
worden ingenomen en het bordje worden verwijderd (zie ook 12.6).
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Het keurmerk zal in eerste instantie uitgaan van enige mate van zelfregulering.
Buurtbewoners zullen in eerste instantie de huurders moeten aanspreken op hun gedrag
en kunnen dit eventueel ook melden bij verhuurder / beheerder van het desbetreffende
verhuurpand (gegevens zijn te vinden op de keurmerkwebsite). Op de website is terug te
vinden hoe de verhuurder te benaderen is.



Op het moment dat een verhuurder een klacht ontvangt van een buurtbewoner of van
een huurder (bijvoorbeeld bij een niet functionerende verwarming) zal de verhuurder
tijdig moeten reageren. Het spreekt voor zich dat een buurtbewoner bij geluidsoverlast
van een “huisfeest” om 4 uur ‘s nachts niet de verhuurder belt, maar contact opneemt
met de politie. Zelfs als een verhuurder op dat moment langkomt kan hij minder bereiken
dan de politie. De politie kan een gele of rode kaart uitdelen en de huurders beboeten.
Uiteraard is het wel verstandig om het voorval de volgende dag aan de verhuurder te
melden, zodat hij op de hoogte is en zijn huurders hierop kan aanspreken. Bij niveau *,
** en *** worden hogere eisen gesteld aan de termijn waarop een verhuurder normaal
gesproken moet reageren. Bij niveau * gaan wij er vanuit dat de verhuurder binnen 36
uur reageert, waarbij wij uitgaan van werkdagen. Bij niveau ** is dat 24 uur en bij niveau
*** 18 uur.



Een verhuurder zal zoveel mogelijk proberen een oplossing te vinden voor het stallen
van fietsen. Op diverse plekken is een fietsenstalling op eigen terrein te realiseren.
Indien dit niet mogelijk is, zal een eigenaar een creatieve oplossing in de nabije
omgeving van het verhuurpand moeten realiseren. Pas bij niveau ** en *** worden hier
eisen aangesteld, waarbij in ogenschouw genomen dient te worden dat met name in de
oude binnenstad, met veelal bovenwoningen, het niet mogelijk is om een fietsenstalling
op eigen terrein of in de nabije omgeving te realiseren. Tevens zijn er veel
verhuurpanden die reeds tientallen jaren geleden een vergunning hebben gekregen om
kamers dan wel appartementen te verhuren. Op dat moment was een fietsenstalling nog
geen vereiste.
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Nieuwe huurders zullen door diverse partijen op de hoogte worden gebracht. Enerzijds
is er de gemeente welke nieuwe inwoners welkom heet en een tweetalig
informatiepakket kan verzorgen waarin uitgelegd wordt, waaraan een inwoner zich dient
te houden. De onderwijsinstellingen kunnen de nieuwe studenten op de hoogte brengen
van datgene wat van hen verwacht wordt (Nederlands / Engels). De verhuurder kan
huisregels in het huurcontract opnemen, maar ook ophangen in het verhuurpand met
regels voor fietsen, vuilniszakken (de beroemde rood/witte restzak) etc.



Van een verhuurder met een keurmerk mag verwacht worden dat hij oog heeft voor het
algemeen onderhoud van het pand. Achterstallig onderhoud dient te worden voorkomen.
Wat achterstallig onderhoud precies is, is lastig te definiëren en in grote mate
onderhevig aan subjectiviteit en interpretatie. Het betekent echter wel dat een pand niet
verwaarloosd mag worden. Gevaarlijke en onhygiënische situaties dienen te worden
voorkomen. Het feit dat de verhuurmarkt momenteel redelijk in evenwicht is zal hier ook
positief aan bijdragen. De prijs/kwaliteit verhouding wordt echter steeds belangrijker en
daardoor wordt ook de eerste indruk van een pand steeds belangrijker. Als een
verhuurder zijn woonruimtes verhuurd wil houden, zal hij er voor moeten zorgen dat het
er op het eerste oog fatsoenlijk uitziet.



Hetzelfde geldt voor het onderhoud van een voortuin. Tuinen en verhuur zijn meestal
geen gelukkige combinatie, aangezien de verantwoordelijkheid voor het onderhoud bij
de huurders ligt. Het is derhalve aan de verhuurder om de huurders op deze
verantwoordelijkheid aan te spreken om de voortuin enigszins te fatsoeneren.
Gevaarlijke en onhygiënische situaties dienen te worden voorkomen.



Een verhuurder moet erop toezien dat vuilniszakken niet massaal in de tuin, balkon,
dakterras of op een binnenplaats worden geplaatst. Huurders zullen in eerste instantie
de vuilniszak in hun wooneenheid moeten houden tot de avond waarop de rood /witte
restzak aan straat mag worden gezet. Indien er een externe vuilopslag aanwezig is
kunnen huurders de restzak ook daar opslaan. Het is daarbij wel belangrijk dat ook
vanuit een dergelijke centrale opslag de vuilniszakken op de ophaaldag worden buiten
gezet. In de leefregels is er een apart onderdeel over huisvuil opgenomen (rood/witte
vuilniszakken, afvalkalender, afvalpas, milieuparken etc.)



Het is zeer belangrijk dat er duidelijke leefregels komen waarin zowel in het Nederlands
als in het Engels uitgelegd wordt waaraan een huurder zich dient te houden. Deze
regels worden door alle partijen uitgedragen en zullen ook op websites als
mymaastricht.nl worden geplaatst. Ook de initiatieven als de Housing Helpdesk hebben
de taak om de studenten te wijzen op hun plichten om zowel de brandveiligheid als de
leefbaarheid te vergroten.
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9.2.5

Regelgeving omtrent huur / verhuur

Van een verhuurder met een keurmerk mag worden verwacht dat hij op een correcte manier
zijn panden verhuurd.
Regelgeving omtrent huur / verhuur
reële huurprijzen
maken van een schriftelijk opleverrapport
waarborgsommen retourneren binnen 2,5 maanden
verstrekken servicekostenoverzicht (op aanvraag)
toegang tot goedgekeurd huurcontract
het aangaan van een aansprakelijkheidsverzekering door eigenaar
deugdelijke verhuuradministratie (verhuureenheden, prijs, gegevens huurders)
verhuurder 24/7 bereikbaar voor noodgevallen
bewoners ontvangen informatie over veilig gedrag



Basis (*)

(**)

(***)

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Het is niet de bedoeling dat de stichting keurmerk voor alle woonruimtes de puntentelling
volledig na rekent, dit blijft de verantwoordelijkheid van de verhuurder en de huurder en
kan bij een geschil worden voorgelegd aan de huurcommissie. Wel is het de bedoeling
om aan de hand van een prijs / kwaliteit een redelijke richtlijn te geven voor huurprijs.



Bij het opnieuw verhuren van een woonruimte moet een schriftelijk opleveringsrapport
gemaakt worden, met een beschrijving van de staat van de woonruimte bij aanvang van
de huur en bij vertrek. Een dergelijk opleveringsrapport kan misverstanden voorkomen.



Binnen het controleprogramma is er een module voor het opleveren van de
wooneenheden. Aan de hand van een geordend stappenplan kan de verhuurder samen
met de huurder de woning opleveren en kunnen de gegevens en een onbeperkt aantal
foto’s worden toegevoegd, waarmee de staat van de woning wordt vastgelegd. Zowel de
verhuurder als huurder kunnen digitaal het opleveringsrapport ondertekenen, waarna
een downloadlink naar het ondertekende opleveringsrapport per email wordt verstuurd.



Waarborgsommen moeten binnen 2,5 maanden worden teruggestort na eventuele
verrekening van door de huurder veroorzaakte schade of niet betaalde bedragen. Deze
schade zal moeten blijken uit het opleverrapport.



De huurprijs moet opgebouwd zijn uit een kale huurprijs en een voorschot voor de
servicekosten. In het huurcontract moeten deze servicekosten nader worden
gespecificeerd. Een verhuurder moet, indien een huurder hierom vraagt, jaarlijks een
verrekening van de servicekosten kunnen overleggen.
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Op de website komt een door stichting keurmerk goedgekeurd huurcontract , waar de
verhuurders gebruik van kunnen maken.



Het verhuren van woonruimtes wordt gezien als een bedrijfsmatige activiteit. Een
verhuurder moet daarom ook een ‘WAB aansprakelijkheidsverzekering bedrijven’
afsluiten. Een bewijs van deze verzekering moet worden overlegd bij het aanvragen van
een keurmerk.



Bij een bedrijfsmatige verhuur mag ook een deugdelijke administratie verwacht worden.
Een verhuurder moet minimaal zijn verhuureenheden kunnen overleggen met de daarbij
horende huurprijzen en de gegevens van zijn huurders.



Bij noodgevallen zou een verhuurder een noodnummer moeten hebben waarop hij 24/7
bereikbaar is, iets wat veel beheerders al jaren hebben. Dit is bij basis niet verplicht,
maar verdient wel aanbeveling. Bij niveau ** en *** worden hogere eisen gesteld aan de
termijn waarop een verhuurder normaal gesproken moet reageren. Bij niveau ** wordt er
vanuit gegaan dat de verhuurder binnen 24 uur reageert, uitgaande van werkdagen. Bij
niveau *** is dit binnen 18 uur.



Naast de leefregels die al ter sprake kwamen bij regels omtrent de buurt, is het ook
belangrijk om huurders te wijzen op brandveilig gebruik en gewenst gedrag.

9.2.6

Regelgeving omtrent controle / beheer

Toezicht, een regelmatige controle en handhaving zijn van groot belang voor zowel de
borging van het brandveilig gebruik van bouwwerken als ook om eventuele overlast zoveel
mogelijk in te perken.


Met het keurmerk worden verhuurders zoveel mogelijk gestimuleerd om met grotere
regelmaat hun verhuurpanden te bezoeken, dan wel om dit uit te besteden aan een
beheerder. Minimaal 1 keer per kwartaal
o

Met het controleprogramma wordt er ook een gebruikscontrole configuratie
aangemaakt, waarmee een eigenaar periodiek, en volgens een gestructureerd
stappenplan, het gebruik en algemene ruimtes van het pand kan controleren en
vastleggen.



Verplicht is in ieder geval een jaarlijkse controle van de brandveiligheidsvoorzieningen
door de verhuurder. Bij deze controle moet worden toegevoegd:
o

een jaarlijkse controle van de verwarmingsketel dan wel warmwatervoorziening
door een erkend installateur.

o

een jaarlijkse controle van de rookmelders door een erkend installateur.

o

een jaarlijkse controle van de blusmiddelen door een erkend installateur.

o

een vijf jaarlijkse controle van elektra
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Een regelmatige controle van de verhuurpanden is ook voor verzekeraars zeer
belangrijk. Er is al overleg geweest met meerdere verzekeraars die aan het keurmerk
hoge kortingen willen koppelen voor het verstrekken van een opstalverzekering.

Regelgeving omtrent controle / beheer
verwarming / warmwatertoestellen voorzien van servicecontract (jaarlijkse controle)
oneigenlijk gebruik gemeenschappelijke ruimtes wordt voorkomen
het pand wordt in een hygiënische staat beheerd
frequentie controles van het pand op bovenstaande punten (per maand)
schriftelijke vastlegging controle
professionele beheerder aanwezig



Basis (*)

(**)

(***)

X
X

X
X
X
0,5x
X

X
X
X
1x
X
X

0,33x
X

Zoals reeds eerder vermeld is een verhuurder verplicht een servicecontract af te sluiten
bij een erkende installateur op een CV en warmwatertoestel. Het bewijs hiervan moet
jaarlijks worden overlegd.



Het aanbrengen van brandveiligheidsvoorzieningen is de verantwoordelijkheid van de
eigenaar/verhuurder.

Het

vervolgens

goed

gebruiken

is

een

gezamenlijke

verantwoordelijkheid van zowel de verhuurders als de huurders. Zeer vaak zie je dat een
rookmelder wordt gedemonteerd, omdat deze piepte, zelfsluitende deuren worden
geblokkeerd of vluchtroutes niet toegankelijk zijn. Regelmatige controle door de
verhuurder is derhalve noodzakelijk. Tevens verwachten wij van huurders die in een
keurmerkpand wonen enige mate van zelfregulering. Zij moeten medehuurders durven
aanspreken op hun gedrag en kunnen dit eventueel melden bij verhuurder / beheerder.


Naast het in ere houden van de brandveiligheid is het ook belangrijk dat het leefklimaat
in ere wordt gehouden. Huurders kunnen gezamenlijk een poetsschema moeten
opstellen om de gemeenschappelijke ruimtes bij te houden. Dit kan eventueel aangevuld
of vervangen worden door professionele poetsdiensten die een verhuurder voor zijn
huurders verzorgd. De verhuurder zal regelmatig een pand moeten controleren op orde
en netheid, maar ook hier wordt enige mate van zelfregulering van huurders verwacht.
Zij moeten medehuurders durven aanspreken op hun gedrag (niet schoonmaken,
vuilniszakken niet aan straat zetten etc.) en kunnen dit eventueel melden bij de
verhuurder / beheerder.



Regelmatige controle is zoals reeds aangegeven erg belangrijk. Bij het basis keurmerk
moet een verhuurder minimaal 1 keer per kwartaal zijn pand controleren. Bij niveau ** en
*** worden hieraan hogere eisen gesteld. Bij niveau ** moet een verhuurder een keer
per 2 maanden zijn pand controleren en bij niveau *** een keer per maand.
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Van deze controle moet een schriftelijke vastlegging zijn.
o

Binnen

het

controleprogramma

kan

gebruik

gemaakt

worden

van

de

gebruikscontrole module, waarmee een eigenaar periodiek, en volgens een
gestructureerd stappenplan, het gebruik en algemene ruimtes van het pand kan
controleren en vastleggen.
o

Een andere mogelijkheid is om een controleschema in het pand op te hangen en
bij elke controle kort de bevindingen te vermelden.



Het spreekt voor zich dat niet elke verhuurder tijd heeft om elke maand door zijn
verhuurpand te lopen. Het verdient daarom aanbeveling voor deze verhuurders om te
overwegen gebruik te maken van een professionele beheerder, bij niveau *** is dit
verplicht. Binnen Maastricht zijn diverse kantoren hiermee bezig.



De verhuurder zal ieder jaar een keurmerkcontrole van het pand moeten uitvoeren met
het controlesysteem. Daarnaast zal de eigenaar ook aanvullende gegevens als bewijs
van de jaarlijkse controle van de brandveiligheidsvoorzieningen en controle CV /
warmwatervoorziening moeten updaten. De controleur van de stichting zal hierop de
keurmerkcontrole en bescheiden doornemen en als alles in orde is de controle
accorderen.
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10 Het middel
10.1 Het keurmerk controle programma
De stichting maakt gebruik van een controleprogramma, om de diverse onderdelen digitaal
te toetsen. Dit programma is zowel te gebruiken op een computer maar ook op een ipad of
smartphone.

Dit maatwerkprogramma kan op verschillende niveaus rechten toekennen aan verschillende
gebruikers. Een controleur van de stichting kan een configuratie aanmaken en wijzigen,
terwijl een verhuurder alleen een controle kan uitvoeren. Hierdoor moeten alle belangrijke
wijzigingen in het pand worden gemeld aan de stichting, welke deze kan aanpassen in de
configuratie (bijvoorbeeld het vervangen van de vloerbedekking door een linoleum
brandklasse S01, waarbij tevens het certificaat moet worden toegevoegd).

10.2 Het keurmerk in de praktijk


Aanmelden op de website
Op de website van het keurmerk zal een uitgebreid informatiepakket beschikbaar
worden gesteld over het keurmerk en de vereisten voor het verkrijgen van een
keurmerk. Initiatief tot deelname aan het keurmerk ligt bij de verhuurder.



Online checklist en aanleveren stukken
Via de online “slimme” checklist op de website kan een verhuurder zijn pand aanmelden
en alle benodigde gegevens en documenten aanleveren. Aan de hand van
controlevragen zal worden beoordeeld of het pand geschikt is om een keurmerk te
dragen.



Screenen en opmaken configuratie
De aanvraag wordt ingelezen in het systeem en samen met de aangeleverde stukken
beoordeeld door de controleur. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt er een
configuratie van het pand opgemaakt.



Feitelijke controle van het pand
De controleur zal het pand ter plekke controleren en kan waar nodig de configuratie
aanpassen. Vanuit deze controle wordt een eerste controlerapport opgemaakt. Deze
controle wordt samen met de eigenaar uitgevoerd, zodat de eigenaar bekend raakt met
het controlesysteem en de controleur de eigenaar bewust kan maken van potentiele
gevaren en eventuele gebreken. Mocht het pand tijdens de controle niet geheel op orde
zijn en dient er een tweede controle plaats te vinden, dan zullen de meerkosten voor
deze tweede controle in rekening worden gebracht.
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Afgeven keurmerk
Als aan alle vereisten wordt voldaan, zal er een keurmerk door de stichting worden
afgegeven. Het pand zal worden aangemeld op de website en de verhuurder ontvangt
alle benodigdheden zoals het keurmerkbordje voor aan de gevel, leefregels etc. Tevens
kan er een geverifieerde koppeling worden gemaakt met websites als Maastricht
Housing e.d.



Controle vanuit de huurder en buurt
Bewustwording, directe controle en een goede communicatie tussen de betrokken
partijen is van essentieel belang voor de waarborging van het keurmerk. Hierbij wordt
uitgegaan van enige mate van zelfregulering en kunnen huurders en buurtbewoners bij
excessen of aantoonbaar tekortschieten terecht bij het meldpunt.



Bewustwording huurder / verhuurder / buurt
Naast de vereisten die het keurmerk stelt aan de verhuurder is er ook een
verantwoordelijkheid voor de gebruiker/huurder. Door middel van voorlichting en
tweetalige leefregels, wordt er bewustwording bij de huurders gecreëerd en enige mate
van zelfregulering verwacht. Elkaar durven aanspreken en een goede communicatie
tussen de betrokken partijen, met de verhuurder als spil, is de sleutel tot een goede
lange termijn relatie.



Jaarlijkse keurmerkcontrole door verhuurder
De verhuurder zal ieder jaar het pand moeten hercontroleren met het controlesysteem.
Daarnaast moet de eigenaar ook aanvullende gegevens als bewijs van de jaarlijkse
controle van de brandveiligheidsvoorzieningen en controle CV/warmwatervoorziening
updaten. De controleur van de stichting zal hierop de keurmerkcontrole en bescheiden
doornemen en als alles in orde is de controle bekrachtigen.



5 jaarlijkse hercontrole en steekproefsgewijze hercontrole
Naast de jaarlijkse controle door de verhuurder, zullen de panden ook binnen 5 jaar
worden hercontroleerd door een controleur van de stichting. Daarnaast vinden er
jaarlijks steekproefsgewijze hercontroles plaats.



Modules gebruikscontrole en oplevering
Naast de jaarlijkse keurmerkcontrole heeft de verhuurder ook de mogelijkheid om met
de modules van het controle systeem een periodieke gebruikscontrole van het pand en
gedetailleerd opleveringsrapport van de woningen te maken. Met een frequente
gebruikscontrole kan een verhuurder aantoonbaar zijn zorgplicht voldoen. Met de
opleveringsmodule wordt aan de hand van een geordend stappenplan, met een
onbeperkt aantal foto’s, samen met de huurder de staat van de woning vastgelegd. Na
het digitaal ondertekenen wordt er een downloadlink van de rapportage naar beide
partijen verzonden.
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Meldpunt / geschillencommissie:
Bij excessen of aantoonbaar toerekenbaar tekortschieten van de verhuurder kunnen
zowel huurders als buurtbewoners terecht bij het meldpunt. Hier worden de klachten
gefilterd en wordt er eerst gekeken of deze zonder tussenkomst van de
geschillencommissie beslecht kan worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt de
situatie voorgelegd aan de geschillencommissie, welke maatregelen kan opleggen en
evt. aan de hand van een “3 strikes out” principe het keurmerk op het pand kan
intrekken.



Jaarlijkse evaluatie van het keurmerk met de stakeholders
Bij een nieuw product als het keurmerk is een periodieke evaluatie van noodzakelijk
belang. Door met de werkgroep vanuit verschillende invalshoeken te kijken en
beoordelen of bijsturing en/of aanvulling nodig is, kan het keurmerk zich verder
ontwikkelen. Dit zal de inbraak-, brandveiligheid en regelgeving omtrent buurt, huur en
verhuur ten goede komen.

10.3 De keurmerk website voorkant
Het keurmerk krijgt een eigen website. Op deze website zal de nodige algemene informatie
over het keurmerk terug te vinden zijn voor zowel huurders, verhuurders als buurtbewoners.

Zo zal er een overzicht, met interactieve kaart, van alle keurmerkpanden terug te vinden zijn,
zodat potentiele huurders kunnen verifiëren of een pand daadwerkelijk in het bezit is van een
keurmerk en kunnen buurtbewoners in contact komen met de verhuurder/beheerder van het
pand. Voor de verhuurder zal er de nodige algemene informatie over de vereisten van een
keurmerk terug te vinden zijn en zal men zich door middel van een slimme checklist kunnen
aanmelden voor een keurmerk.

Naast een aantal algemene gegevens worden er per pand specifieke zaken bijgehouden,
waarvan een aantal openbaar zullen zijn en een aantal, vanwege de privacy en
(inbraak)veiligheid, enkel inzichtelijk zijn voor de verhuurder en stichting keurmerk, per pand
zal worden geregistreerd:


Omgevingsvergunning dan wel planologisch rapport (niet openbaar)



Gebruiksmelding (niet openbaar)



Bouwtekening met brandvoorzieningen (niet openbaar)



Verhuurde eenheden (niet openbaar)



Jaarlijkse keurmerkcontrole (niet openbaar, wel de datum, laatst uitgevoerd)



Documenten controle CV, warmwatertoestel en brandveiligheidsmaatregelen etc. (niet
openbaar)
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Periodieke gebruikscontroles door de eigenaar (niet openbaar)



Overzicht van de uitgevoerde opleveringen (niet openbaar)



Contactgegevens van eigenaar, beheerder (via contactformulier)



Status van het pand (openbaar)

10.4 Keurmerk website achterkant
Via de website kan de verhuurder en/of diens beheerder inloggen in hun profiel en
gebruikmaken van de functies van het controleprogramma (jaarlijkse keurmerkcontrole,
periodieke gebruikscontrole en opleveringsmodule). Daarnaast kan men in het inloggedeelte
ook een overzicht van hun gegevens en panden terugvinden. Per pand zal de status worden
aangegeven (groen/oranje/rood), deadlines voor de volgende jaarlijkse keurmerkcontrole en
updaten van documenten. De nodige modeldocumentatie kan ook in het inloggedeelte
teruggevonden worden. Denk hierbij aan tweetalige huurcontracten, leefregels, “hoe te
handelen bij brand” etc.

10.5 Contactformulier website
Door middel van een contactformulier op de website kan een huurder of buurtbewoner in
contact komen met een verhuurder. Hiermee kan een eventuele klacht of vraag worden
gecategoriseerd en gedocumenteerd. De verhuurder zal een email met de klacht of vraag
ontvangen, kan hierop reageren en aangeven of de klacht of vraag afgehandeld is. Er wordt
dan een email naar de klager gestuurd welke kan aangeven of de vraag of klacht
afgehandeld is. Dit alles kan volledig gemonitord worden door het secretariaat, waarbij in
ogenschouw moet worden gehouden dat klachten objectief en terecht moeten zijn.

Het inlog gedeelte achter de website zal daarnaast ook de belangrijkste werkomgeving voor
het bestuur, secretariaat en controleurs vormen.
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11 Aanvraag en pilot, Keurmerkstraat 1
11.1 Procedure eigenaar
Het initiatief tot deelname aan het keurmerk ligt altijd bij de verhuurder of een door de
verhuurder aan te wijzen beheerder (organisatie). De verhuurder kan zich aanmelden op de
website van stichting keurmerk verhuurpanden. Het conceptaanvraagformulier staat
hieronder.
Nadat een verhuurder alle gegevens heeft ingevoerd zal hij hiervan een bevestiging per mail
ontvangen en zullen alle gegevens moeten worden getoetst aan de hand van de checklist
keurmerkpunten.

11.2 Aanleveren van diverse stukken
Bij het aanvraagformulier moet een verhuurder diverse stukken aanleveren


Kopie ID



Kopie omgevingsvergunning, dan wel rapport planologische status



Kopie recente bouwtekening met aangebrachte brandveiligheidsvoorzieningen



Kopie van servicecontract op CV en warmwater installatie



Kopie van laatste controle brandblussers, rookmelders en evt. noodverlichtingen

Al deze documenten zullen worden gecontroleerd en zullen tevens digitaal bij het
desbetreffende pand worden bewaard.

11.3 Uitwerking van het keurmerk

11.3.1 Opmaken van de configuratie
Aan de hand van de bouwtekening kan door een controleur van stichting keurmerk
verhuurpanden een configuratie van het desbetreffende pand worden gemaakt. In de
configuratie worden enerzijds de verkeersruimtes gedefinieerd en de aangebrachte
brandveiligheidsvoorzieningen, anderzijds worden de wooneenheden gedefinieerd en de in
de wooneenheden aangebrachte voorzieningen.
Aangezien er op dit moment zeer veel panden worden “gelegaliseerd” zijn er op dit moment
van veel panden goede bouwtekeningen beschikbaar waar op een vergelijkbare manier de
brandveiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht.

In het pilot voorbeeld hebben wij de plattegrond van de Keurmerkstraat zoals op volgende
pagina.
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Als voorbeeld hanteren wij Keurmerkstraat 1 (zie bouwtekening)

Van dit pand is de een configuratie gemaakt (zie bijlage configuratie)
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11.3.2 Keurmerkcontrole door de controleur van de stichting
Als de configuratie opgeslagen is kan een keurmerkcontrole worden uitgevoerd door de
controleur van de stichting keurmerk. Tijdens deze controle kunnen nog onderdelen in de
configuratie aangepast worden, omdat de werkelijkheid altijd kan afwijken van de
bouwtekening. Als de keurmerkcontrole opgeslagen wordt ligt de basis vast en kan niet meer
gewijzigd worden (bijvoorbeeld type muren, soort vloerbedekking op de trap etc.). Op het
moment van opslaan wordt er een e-mail met een rapportage van de controle gestuurd naar
de stichting. Een voorbeeld van de keurmerkcontrole uit de testomgeving vindt u in de
bijlage.

11.3.3 Jaarlijkse gebruikscontrole door verhuurder
Tien maanden na de laatste keurmerkcontrole ontvangt de verhuurder de eerste herinnering
(per email) voor de volgende keurmerkcontrole. De jaarlijkse keurmerkcontrole zal in de
laatste maand van het jaar uitgevoerd moeten worden door de verhuurder of diens
beheerder. In deze keurmerkcontrole kunnen alleen de vooraf ingegeven velden worden
ingevuld en van een foto en beschrijving worden voorzien. De verhuurder moet tevens een
bewijs

van

controle

van

CV

/

warmwatertoestel

en

bewijs

van

controle

van

brandveiligheidsmaatregelen toevoegen.

De stichting ontvangt het controlerapport van de door de verhuurder uitgevoerde jaarlijkse
keurmerkcontrole. De controleur zal de rapportage doornemen en als alles in orde is dit
accorderen. Steekproefsgewijs zal er ter plekke een hercontrole van het pand door een
controleur van de stichting plaatsvinden, om de juistheid van de uitgevoerde controle te
controleren. Op deze manier kan de kwaliteit van het keurmerk gewaarborgd blijven. In het
steekproefschema wordt dit verder uitgewerkt.

Als een verhuurder na een jaar nog geen controle heeft uitgevoerd of zijn financiële bijdrage
nog niet heeft voldaan, wordt de status oranje en krijgt hij een mail met een laatste
herinnering met een termijn van nogmaals 4 weken. Is ook na deze 4 weken de hercontrole
niet uitgevoerd dan wordt de status rood en het keurmerk ingenomen.
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12 Financiële middelen
12.1 Ontwikkelen en uitwerken Keurmerk
Verder uitgewerkt in de business case

12.2 Aanschaf / licentie controleprogramma
Verder uitgewerkt in de business case
12.3 Website
Verder uitgewerkt in de business case

12.4 Controleurs
Verder uitgewerkt in de business case

12.4.1 Verkrijgen van het keurmerk
Verder uitgewerkt in de business case

12.4.2 In stand houden van het keurmerk
Verder uitgewerkt in de business case

12.5 Secretariaat
Verder uitgewerkt in de business case

12.6 Geschillencommissie
Een gebruiksmelding wordt afgegeven met een onbepaalde looptijd. Een verhuurpand komt
in aanmerking voor een keurmerk als het aan de eisen voldoet. Jaarlijks wordt de
keurmerkcontrole opnieuw uitgevoerd en gecontroleerd. Daarnaast moeten zowel huurders
als verhuurders bewust bezig blijven met het waarborgen van de veiligheid, het beheersen
van overlast en het bewust in stand houden van een goede woonomgeving. Indien in een
pand de brandveiligheid niet in orde is, er regelmatig ongeregeldheden worden
geconstateerd en er geen verbetering wordt getoond, nadat een verhuurder hierop is
aangesproken (en dit de verhuurder aantoonbaar verwijtbaar is) dan kan een keurmerk ook
worden afgenomen.

Om dit op een goede manier te kunnen beoordelen zal er een onafhankelijke
geschillencommissie moeten worden samengesteld, met bij voorkeur een externe
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onafhankelijke voorzitter aangevuld met een vertegenwoordiger van de verhuurders en een
vertegenwoordiger namens de onderwijsinstellingen / huurders. Een eerste opzet voor de
geschillencommissie en afhandeling van de klachten staat hieronder beschreven.

Na ontvangst van een klacht wordt onderzocht of de klacht terecht is (aantonen dat er sprake
is van een objectieve en terechte klacht), waarbij er wordt uitgegaan van enige mate van
zelfregulering tussen huurder, buurt en verhuurder.


Klachten worden pas in behandeling genomen nadat de klagende partij heeft
aangetoond dat de klacht eerst is ingediend bij de betreffende verhuurder.



Indien een klacht niet terecht is ontvangt de klagende partij een schrijven dat de
klacht niet in behandeling wordt genomen.



Indien de klacht wel terecht is ontvangt de klagende partij een schrijven waarin is
aangegeven dat de klacht in behandeling wordt genomen.

Eerst zal er worden gekeken of de “poortwachter” van het secretariaat van de stichting de
partijen alsnog kan bewegen om de klacht onderling op te lossen.


Indien de partijen er onderling uitkomen wordt het dossier gesloten.



Indien partijen er niet onderling uitkomen, zal het dossier worden doorgezet naar de
geschillencommissie.

Mocht een besluit / advies van de geschillencommissie niet door een verhuurder worden
opgevolgd, of treedt een verhuurder (verwijtbaar) in herhaling dan kan er door de
geschillencommissie een punt worden toegekend, waarbij het “3 strikes out” principe wordt
gehanteerd. Nadat een derde punt is toegekend wordt het keurmerk van het betreffende
pand voor minimaal 2 jaar afgepakt.
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De kosten voor de geschillencommissie zullen grotendeels afhangen van de regelmaat
waarop de geschillencommissie bij elkaar dient te komen en van de persoon welke de rol
van onafhankelijk voorzitter invult. Vinden wij bijvoorbeeld een gepensioneerde rechter, met
studerende kleinkinderen en een grote maatschappelijke betrokkenheid, dan wil hij het
wellicht voor niets doen.

Keurmerk verhuurpanden – uitwerking 6 pijlers

Pagina 61 van 107

12.7 De stichting Keurmerk
Verder uitgewerkt in de business case

12.8 Communicatie, drukwerk en overig
Verder uitgewerkt in de business case

12.9 Overzicht opstartkosten
Verder uitgewerkt in de business case
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13 Kritische succesfactoren
13.1 Convenant met intentieverklaring alle partijen
Op dit moment is er in Maastricht een uniek momentum waardoor de bewustwording bij
verhuurders om alles in orde te hebben zeer groot is. Vanuit de particuliere verhuurders
(VVWM),

ontwikkelaar,

woningcorporaties

(Servatius,

Woonpunt

en

Maasvallei),

onderwijsinstellingen (Universiteit Maastricht, Jan van Eyck Academy en Zuyd Hogeschool),
gemeente Maastricht, Maastrichtse Studentenraad, buurtplatformen en Veiligheidsregio
Limburg-Zuid (brandweer en politie) is er een werkgroep opgericht welke maandelijks bij
elkaar komt om de ontwikkelingen omtrent het keurmerk te bespreken. Naast het
beschikbaar stellen van hun kennis en expertise in de werkgroep zijn enkele van de
deelnemende partijen ook bereid om relevante kennis met betrekking tot wet- en regelgeving
en het veiligheidsbewust zijn omtrent brand- en inbraakveiligheid over te dragen aan de
controleurs van de stichting keurmerk. Daarnaast verbinden enkele van de deelnemende
partijen zich aan een eenmalige financiële bijdragen tot het opzetten van het keurmerk. Dit
alles

zal

worden

vastgelegd

in

een

convenant

en

ondertekend

worden

door

vertegenwoordigers van alle partijen.

13.2 Financiering opstartfase
Met name in de opstartfase zullen genoemde deelnemende partijen een financiële bijdrage
moeten verzorgen om de initiële opstartkosten, momenteel totaal begroot op € 80.000, te
financieren. Hiervan zal € 50.000 worden gefinancierd vanuit de VVWM, woning corporaties,
onderwijsinstellingen en gemeente gezamenlijk en € 30.000 vanuit de ontwikkelaar.
Vervolgens zullen de kosten bekostigd worden vanuit de jaarlijkse bijdrage van gebruikers
van het keurmerk. Met de ondertekening van het convenant zullen de gemaakte afspraken
worden bekrachtigd.

13.3 Goede communicatie
Bewustwording, directe controle en een goede communicatie tussen de betrokken partijen is
van essentieel belang voor de waarborging van het keurmerk. Hierbij wordt uitgegaan van
enige mate van zelfregulering en kunnen huurders en buurtbewoners bij excessen of
aantoonbaar tekortschieten terecht via het contactformulier op de website.

Daarnaast is het ook noodzakelijk om het keurmerk goed in de markt te zetten. Er zal dan
ook met alle betrokken partijen samengewerkt worden om het keurmerk op een goede
manier

te

communiceren

naar

verhuurders,
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communicatie naar de verhuurders is noodzakelijk om eigenaren duidelijk te maken wat de
voordelen zijn van het hebben van een keurmerk. Goede communicatie naar de huurders
kan een gedragsverandering van de studenten te weeg brengen die de leefbaarheid van de
woonomgeving tegemoet komt. Goede communicatie naar de buurtbewoners moet er voor
zorgen dat het keurmerk succesvol kan worden. Overlast van Maastrichtse jongeren, diverse
evenementen (bijvoorbeeld Andre Rieu) of carnaval worden niet als overlast ervaren terwijl
bij studenten weinig tot niets getolereerd wordt. Het is een illusie om te veronderstellen dat
het keurmerk de gouden sleutel zal vormen en studenten in een keurmerk pand nooit een
feestje geven. Daarnaast zullen deze partijen betrokken worden in het proces tot het komen
tot een keurmerk door het organiseren van klankbord bijeenkomsten. Op deze manier kan
ingespeeld worden op de verschillende wensen, onrealistische verwachtingen en waar nodig
in het keurmerk worden verwerkt.
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14 Tijdsplanning
14.1 Tijdplanning
 Uitwerking keurmerkrapportage i.s.m. de werkgroep (afgerond)
 Financiering opstartfase (afgerond)
 Oprichten stichting en ondertekenen intentieverklaring (april 2017)
 Controleprogramma, website en introductiefilmpje (maart/april 2017)
 Opleiding controleurs via GBB, brandweer en gemeente (25 april 2017)
 Start proof of concept fase 40 panden (mei– oktober 2017)
 Persmoment keurmerk (12 mei 2017)
 Evaluatie proof of concept (eind oktober 2017)
 Start doorontwikkelingsfase, uitrol keurmerk stadsbreed (november 2017)
 Jaarlijkse evaluatie (november 2018)

14.2 Afspraken over financiële bijdrage partijen vastleggen
Op dit moment hebben wij in de opstartfase een bedrag begroot van 50.000 euro.
Onderstaande partijen verbinden zich aan een eenmalige financiële bijdrage volgens
onderstaande verdeelsleutel. Dit zal worden vastgelegd in een convenant en ondertekend
worden door vertegenwoordigers van alle partijen.


Gemeente

40%



SSHM

40%



VVWM

20%

Woning corporaties en particuliere verhuurders welke het keurmerk afnemen, financieren
vervolgens als contractpartij de operationele kosten van het keurmerk uit de jaarlijkse
bijdrage per pand.
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14.3 Maken huisstijl en eerste opzet website
Om het keurmerk “een smoel te geven” wordt er een herkenbare en uitnodigende huisstijl
gemaakt. In het kader van “Sjiek en Sjoen, samen doen” hebben wij in de opstartfase voor
”Keurmerk Prettig Wonen” gekozen om meer uit te stralen als alleen brandveiligheid.

14.4 Aanpassen van controleprogramma, individueel en naar app vorm
Via de website kan de verhuurder en/of diens beheerder inloggen in hun profiel en
gebruikmaken van de functies van het controleprogramma (jaarlijkse keurmerkcontrole,
periodieke gebruikscontrole en opleveringsmodule). Op dit moment wordt er gewerkt aan
een testomgeving waarin de leden van de werkgroep toegang krijgen. Binnen deze
testomgeving kan het systeem en pilotpanden uitvoerig worden getest en onderdelen waar
nodig worden aangepast.

Vanuit de testomgeving zal er een overzichtelijkere en beter ogende app vorm worden
ontwikkeld. Door middel van voorbeeldplaatjes wordt de verhuurder bij een keurmerk- en
gebruikscontrole virtueel door het pand geleid, om de foutmarge in de controle te
minimaliseren.

14.5 Leefregels en gedragscode verhuurders.
Een eerste opzet voor leefregels en gedragscode voor verhuurders zal worden opgezet.
Zowel de leefregels als de gedragscode moet klaar zijn voor 1 januari.

14.6 Pilotpanden 10 stuks
De opzet moet bij een 10 tal panden worden uitgevoerd. Gegevens van deze panden
inclusief bouwtekeningen kunnen worden verwerkt in een configuratie.

14.7 Evaluatie pilotpanden 10 stuks
De eerste ervaringen opgedaan in de eerste 10 controles moeten worden geëvalueerd. Na
evaluatie kunnen de tekortkomingen meteen worden aangepast.

14.8 Afgeven eerste keurmerken
De eerste keurmerken kunnen in mei 2017 worden uitgegeven.
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Bijlagen
14.9 Concept statuten stichting
Ten tijde van het schrijven van deze versie waren de conceptstatuten nog aan aanpassingen
onderhevig.
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14.10 Bouwtekening Keurmerkstraat 1
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14.11 Configuratie Keurmerkstraat 1
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14.12 Controlerapport Keurmerkstraat 1
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14.13 Opleveringsrapport Keurmerkstraat 1 Kamer 3
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