
Geachte lezer, 

Deze nieuwsbrief is toegespitst op de wijzigingen die  de laatste maanden (vanaf juli 2014) zijn 

doorgevoerd op Huurgeschil.nl met betrekking tot voornamelijk woonruimte. Er zijn zo veel wijzigingen 

in de wet doorgevoerd, dat ik mij op deze wijzigingen concentreer. Ik ga nu niet afzonderlijk 

in op jurisprudentie, die ik heb ingevoerd op Huurgeschil.nl. Ik heb met name de hoofdstukken 

"Renovatie" en  "Dringend eigen gebruik" aangevuld met circa 25 uitspraken van de rechtbank en het hof 

te Amsterdam. Ik heb gebruik mogen maken van een door mr. F Panholzer (advocaat te Amsterdam) 

samengestelde bundel van ongeveer 600 uitspraken. Veel van deze uitspraken zijn niet op 

Rechtspraak.nl gepubliceerd, doch zijn van groot belang voor de dagelijkse praktijk. In de toekomst zal 

ik meer informatie putten uit deze bron van informatie. 

  

Mocht u opmerkingen of aanvullingen hebben, dan kunt u mij uiteraard mailen 

op mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl 

  

Daarnaast geef ik wekelijks updates via mijn Linkedin account en via Twitter. De actualiteiten zoals 

in deze brief weergegeven vormen maar een beperkte weergave van de door mij gepubliceerde updates. 

Mocht u regelmatig updates op het gebied van het huurrecht willen ontvangen, dan staat het u vrij mij te 

volgen via deze media. Alle informatie die ik in deze brief heb vermeld, is ook al kort weergeven op het 

sociale medium LinkedIn. 

  

Met vriendelijke groet, 

Erik Teeuw 

Huurgeschil.nl 

Twitter: @huurgeschil.nl / LinkedIn: erik-teeuw 
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Wijzigingen servicekosten  
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Er is sprake van servicekosten als er zaken door de verhuurder worden geleverd zonder dat er sprake 

is van een meter om het verbruik te berekenen. Hieronder vallen dan dus ook de overige geleverde 

zaken in verband met bewoning. 

Levering van warmte in de individuele gehuurde ruimte valt hier gezien de omschrijving van artikel 

7:237 lid 3 eerste zin BW niet onder. De wet spreekt immers uitdrukkelijk van nutsvoorzieningen zijnde 

de vergoeding in verband met de levering van elektriciteit, gas en water voor het verbruik in het 

woonruimtegedeelte van het gehuurde op basis van een zich in dat gedeelte bevindende individuele 

meter. Het Besluit Servicekosten laat verwarming van de gehuurde ruimte buiten de definitie vallen, voor 

zover dit niet betrekking heeft op verwarming van de gemeenschappelijke ruimte. In het Besluit 

Servicekosten wordt immers slechts geleverde warmte ten behoeve van gemeenschappelijke ruimte 

onder de definitie "servicekosten" gebracht. Bedacht moet echter worden dat partijen zDe regeling 

omtrent de afrekening van servicekosten is volledig "op de schop gegaan". Ik geef in deze nieuwsbrief de 

kern van de regeling aan. Als de regeling enigszins fragmentarisch overkomt verwijs ik u naar het 

hoofdstuk Service kosten  op Huurgeschil.nl. Met name de in deze nieuwsbrief vermelde overzichten 

moeten duidelijkheid verschaffen. 

Servicekosten  vinden de basis in artikel 7:237 BW. Artikel 7:237 lid 3 BW is gewijzigd. Voorheen stond 

in lid 3 van dit artikel: 

"Onder servicekosten wordt verstaan de vergoeding voor de in verband met de bewoning geleverde 

zaken en diensten. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen zaken en diensten worden aangewezen 

waarvoor de vergoeding moet worden aangemerkt als servicekosten". 

 

De huidige tekst van artikel 7:237 lid 3 BW geeft een nieuwe indeling van de geleverde zaken en 

diensten die voorheen onder de algemene term "servicekosten" werden aangeduid. Er vindt nu een 

tweedeling plaats: er wordt onderscheid gemaakt tussen nutsvoorzieningen en servicekosten. Er wordt 

gesproken van nutsvoorzieningen als zich in een woonruimtegedeelte een individuele meter bevindt, 

waardoor het verbruik van de geleverde zaken berekend kan worden. Er is sprake elf kunnen afspreken 

welke zaken en diensten als servicekosten beschouwd worden. Het Besluit servicekosten geeft een niet 

limitatieve beschrijven wat onder servicekosten beschouwd dient te worden, doch geeft een indicatie van 

wat in ieder geval als servicekosten beschouwd moet worden. 

Artikel 7:237 lid 3 BW luidt als volgt: in deze afdeling wordt verstaan onder kosten voor 

nutsvoorzieningen met een individuele meter : de vergoeding in verband met de levering van 

elektriciteit, gas en water voor het verbruik in het woonruimtegedeelte van het gehuurde op basis van 

een zich in dat gedeelte bevindende individuele meter. 

Onder servicekosten wordt verstaan de vergoeding voor de overige zaken en diensten die geleverd 

worden in verband met de bewoning van de woonruimte. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen 

zaken en diensten worden aangewezen waarvoor de vergoeding moet worden aangemerkt als 

servicekosten. 

Het Besluit Servicekosten geeft voorbeelden van zaken en diensten die onder het begrip servicekosten 

vallen. Onder het begrip servicekosten valt levering van warmte aan gemeenschappelijke gedeelten. 

Verder is van belang op te merken dat dit besluit geen limitatieve opsomming geeft van de door partijen 

overeengekomen zaken en diensten. Het Besluit Servicekosten geeft aan welke geleverde zaken en 

diensten in ieder geval als servicekosten aangemerkt kunnen worden. Dit blijkt uit artikel 1 van dit 

besluit. In dit artikel van dit besluit staat dat in ieder geval de zaken en diensten als servicekosten in de 

zin van artikel 7:237 lid 3 BW worden aangemerkt, die staan vermeld in de bijlage van dit besluit. 
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Hierbij treft u een gedeelte aan van de bijlage behorende bij artikel 1 van het Besluit servicekosten 

1. Warmtevoorzieningen 

a. de levering van elektriciteit, gas, olie en verwarmd water, dan wel een andere vorm van energie voor 

het verwarmen van de gemeenschappelijke gedeelten; 

b. het gebruik en het aflezen van warmtemeters en verbruiksmeters van de gemeenschappelijke 

gedeelten. 

2. Elektriciteit, gas en water  

a. de levering van elektriciteit, gas en water voor het verbruik in de gemeenschappelijke gedeelten en 

voor het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen; 

b. het gebruik en het aflezen van meters, het verwerken van de opnamen van de meters in het 

overzicht, bedoeld in artikel 7:259 lid 2 BW , en de overige administratieve werkzaamheden in verband 

met de toedeling van het verbruik en de verbruikskosten aan de individuele huurders. 

 

Verschuiving begripsvorming 

Er is een verschuiving opgetreden in begripsvorming. Voorheen vielen alle geleverde diensten onder het 

begrip "servicekosten". Nu is er onderscheid gemaakt tussen nutsvoorzieningen en servicekosten zoals 

boven weergeven. De verschuiving van begripsvorming heeft onder meer het effect dat een huurder 

vanaf 1 juli 2014 bij de Huurcommissie geen uitspraak meer doen over de voorschotbedragen van 

kostenposten die vallen onder het begrip "servicekosten" De Huurcommissie beoordeelt dus nog slechts 

de discussies over de hoogte van voorschotbedragen voor nutsvoorzieningen met een individuele meter. 

Wat onder nutsvoorzieningen met een individuele meter moet worden begrepen staat dus omschreven in 

artikel 7:237 lid 3 BW . Hieronder valt: de vergoeding in verband met de levering van elektriciteit, gas en 

water voor het verbruik in het woonruimtegedeelte van het gehuurde op basis van een zich in dat 

gedeelte bevindende individuele meter. Volgens de letter van de wet valt hieronder dus niet levering van 

warm water ter verwarming van de woonruimte. Het is de vraag of dit de bedoeling van de wetgever is. 

De regeling als genoemd in de Warmtewet is van toepassing opgeleverde warmte ten behoeve van de 

verwarming van woonruimte.  

   

Schematisch overzicht levering zaken en diensten 

Kosten voor 

nutsvoorzieningen  
Servicekosten (geen limitatieve 

opsomming)  

• Kosten voor verbruik van water, 

gas, elektriciteit of andere 

energie, inclusief stookkosten; 

eigen meter 

• Kosten voor verbruik van water, gas, 

elektriciteit of andere energie; geen eigen 

meter 

  

  • Huismeester 

  • Administratiekosten 

  
• Alle kosten van schoonmaak- en 

herstelwerkzaamheden die voor rekening van 

de huurder komen. 

  
• De kosten van gezamenlijke ruimtes: kosten 

voor water, verlichting, verwarming en 

inventaris voor ruimtes als gangen, trappen, 
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lift, berging/fietsenstalling, hobbykamer en 

binnentuin 

  
• Een vergoeding voor het gebruik van 

meubels en stoffering 

 

 

De rol van de Huurcommissie bij de berekening van de levering van zaken en diensten 

De wettelijke bescherming voor de huurders van niet-geliberaliseerde woonruimte is voornamelijk 

gelegen in de mogelijkheid van de huurder om de Huurcommissie in te schakelen. De Huurcommissie 

heeft niet de bevoegdheid uitspraak te doen over geschillen over deze rechten en plichten. Zij kan 

slechts, daar waar sprake is van een geschil over de betalingsverplichting met betrekking tot de 

servicekosten en de nutsvoorzieningen, een uitspraak doen over de hoogte van de betalingsverplichting. 

De Huurcommissie kan de berekening van de servicekosten en nutsvoorzieningen toetsen. De 

Huurcommissie is niet in staat om de kwaliteit van de geleverde diensten te beoordelen.  Indien de 

huurder stelt dat de dienstverlening van één of meer servicekostenposten kwalitatief niet in juiste 

verhouding staat tot de in rekening gebrachte kosten, dan zal van de huurder worden verlangd zijn 

stelling over de kwaliteit van de geleverde diensten te onderbouwen. Dit ligt ook in de lijn met de 

algemene stelling van het bewijsrecht dat degene die iets stelt zijn stelling ook zal moeten bewijzen 

(artikel 150 RV). In het voorbereidend onderzoek is geen plaats voor het vergaren van dit bewijs. 

   

 

Bevoegdheid Huurcommissie bij berekening servicekosten 

 

Inzake de levering van zaken en diensten in dit verband is de Huurcommissie bevoegd een oordeel te 

geven. Nutskosten voor het woongedeelte met een eigen meter vallen niet onder het Besluit 

Servicekosten, doch ingevolge artikel 7:260 lid 1 BW en artikel 4 lid 2 sub g en h UHW blijkt dat ook dat 

de Huurcommissie voor deze nutskosten voor het woongedeelte met een eigen meter, bevoegd is 

uitspraak te doen. Of hieronder de levering van warmte in de individuele ruimte valt, kan worden 

betwijfeld. Op pagina 28 van het Servicekostenbeleid van de Huurcommissie staat enerzijds de volgende 

alinea opgenomen, waardoor de Huurcommissie beperkt bevoegd lijkt een oordeel te geven over 

leveringen die onder de Warmtewet vallen. Er staat namelijk: "Vanaf 1 januari 2014 is de Warmtewet in 

werking getreden. Deze wet gaat over kosten die in rekening gebracht worden voor de levering van 

warmte via stadsverwarming, blokverwarming of warmte-koudeopslag. De Huurcommissie beoordeelt de 

afrekening voor deze warmtevoorzieningen mede op basis van de bepalingen in de Warmtewet en de 

maximale prijs die de Autoriteit Consument & Markt jaarlijks vaststelt". Onder de definitie van 

nutsvoorzieningen met een meter van artikel 7:237 lid 3 BW valt de levering van warmte ten behoeve 

van individuele woonruimte niet. Artikel 7:237 lid 3 BW spreekt immers slechts over nutsvoorzieningen 

met een individuele meter waaronder valt: de vergoeding in verband met de levering van elektriciteit, 

gas en water. Het valt daarom op basis van de letterlijke tekst van de wet te verdedigen dat de 

Huurcommissie niet bevoegd is een oordeel te geven van geleverde warmte in individuele ruimten met 

een individuele meter. 
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De levering van niet bemeterde warmte zou onder servicekosten kunnen vallen. Artikel 7:237 lid 3 BW 

geeft niet een nadere invulling van wat onder servicekosten verstaan wordt en het Besluit Servicekosten 

geeft geen limitatieve uitleg over zaken en diensten die als servicekosten beschouwd dienen te worden, 

zodat de levering van onbemeterde warmte in individuele vertrekken toch onder “servicekosten” kan 

vallen. Volgens artikel 7:237 lid 3 kunnen partijen immers zelf bepalen welke geleverde zaken en 

diensten als servicekosten worden aangemerkt. Volgens artikel 1 van het Besluit Servicekosten kunnen 

overeengekomen zaken en diensten als servicekosten worden aangeduid. Daarnaast geeft het Besluit 

Servicekosten een niet limitatieve lijst van zaken en diensten die als servicekosten aangemerkt kunnen 

worden. Niet valt in te zien dat dit ook niet geleverde warmte voor de individuele ruimte zou kunnen zijn. 

Artikel 7:260 lid 1 BW grijpt terug naar de definitie van nutsvoorzieningen en servicekosten als genoemd 

in artikel 7:237 lid 3 BW en artikel 4 lid 2 sub g en h UHW geeft zelf geen definitie van nutsvoorzieningen 

met een individuele meter en servicekosten, zodat de definitie van artikel 7:237 lid 3 BW hier ook 

leidend lijkt. Daarnaast staat deze opmerking onder het onderdeel warmtevoorzieningen, waaronder 

verwezen wordt naar het Besluit Servicekosten. In het Besluit servicekosten wordt weliswaar alleen 

gesproken van de verwarming van gemeenschappelijke delen, doch dit betreffen zaken en diensten die in 

ieder geval als servicekosten aangemerkt dienen te worden. Partijen kunnen ook nog andere zaken als 

servicekosten leveren die buiten deze lijst vallen. De lijst is immers niet limitatief. De levering van niet 

bemeterde warmte zou onder "servicekosten" kunnen vallen. Artikel 7:237 lid 3 BW geeft niet een 

nadere invulling van wat onder servicekosten verstaan wordt en het Besluit Servicekosten geeft geen 

limitatieve uitleg van het begrip servicekosten, zodat de levering van onbemeterde warmte in individuele 

vertrekken toch onder “servicekosten” kan vallen. Dan lijkt de Huurcommissie op grond van artikel 7:260 

BW wel bevoegd om te oordelen over de kosten van de verleende servicekosten (waaronder de 

geleverde onbemeterde warmte ten behoeve van de verwarming van de individuele ruimte kan vallen). 

Dit sluit dan aan bij het servicekostenbeleid van de Huurcommissie. Als de Huurcommissie over deze 

servicekosten een oordeel kan geven, dan is het toch onlogisch als de Huurcommissie geen oordeel kan 

geven over de geleverde warmte die middels een individuele meter kan worden berekend en als 

nutsvoorziening aangemerkt dient te worden. 

De Huurcommissie stelt immers in haar Servicekostenbeleid in het onderdeel "nutsvoorzieningen met 

een individuele meter" dat zij ook bevoegd is te oordelen over het functioneren van een collectieve 

installatie. Verder stelt de Huurcommissie in haar Servicekostenbeleid (bladzijde 25) dat zij de kosten die 

in rekening gebracht worden voor de levering van warmte via stadsverwarming, blokverwarming of 

warmte-koudeopslag berekent, met inachtneming van de bepalingen in de Warmtewet. Uit niets blijkt 

dat dit slechts betrekking heeft op de berekening van kosten van gemeenschappelijke delen. 

 

Mocht u hier een andere mening over hebben dan ontvang ik graag uw reactie. Mail naar: 

mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl. 

   

 

Overzicht procedures voorschotbedragen voor de Huurcommissie 
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Schematisch overzicht van de regels die gelden voor procedures voor de 

Huurcommissie in het kader van geschillen over voorschotbedragen 

Procedure nutsvoorzieningen met een 

individuele meter (voorschotbedragen)  
Procedures servicekosten 

(voorschotbedragen)   

Geschil over maandelijks voorschotbedrag betreft 

een bedrag van € 3,00 per maand of meer (artikel 

9 lid 4 UHW) 

Geen procedure over 

aanpassing maandelijkse 

voorschotbedragen voor de 

Huurcommissie mogelijk 

(artikel 7:261 lid 3 BW) 

De huurcommissie beoordeelt of het 

voorschotbedrag voor de kosten voor 

nutsvoorzieningen in aanzienlijke mate afwijkt 

van hetgeen in redelijke verhouding staat tot de 

in het desbetreffende jaar te verwachten kosten 

voor nutsvoorzieningen met een individuele 

meter. De huurcommissie gaat uit van een 

voorschotbedrag dat in redelijke verhouding staat 

tot de te verwachten kosten voor 

nutsvoorzieningen met een individuele meter 

(artikel 19 lid 2 UHW);). 

  

Huurcommissie heeft de volgende zaken nodig ter 

beoordeling van voorschotbedragen als genoemd 

in artikel 19 lid 2 UHW:  

 de (schriftelijke) huurovereenkomst 

(hiermee kan de Huurcommissie 
beoordelen of er sprake is van al dan niet 
geliberaliseerde huur); 

 de samenstelling van de 

overeengekomen servicekosten en de 
daarvoor overeengekomen 
voorschotbedragen (artikel 19 lid 3 
UHW); 

 de afrekening van de verhuurder over de 

laatste drie kalenderjaren (artikel 19 lid 3 
UHW); 

 afschriften van rekeningen van 

verhuurder over de betreffende 
servicekostenposten (artikel 19 lid 3 
UHW). 

  

Als de huurder deze gegevens niet kan 

verstrekken, omdat deze door de verhuurder niet 

zijn geproduceerd, dan wordt de verhuurder 

gevraagd deze gegevens aan de Huurcommissie 

te verstrekken. Als de verhuurder deze gegevens 

niet verstrekt, dan kan er een boete worden 

opgelegd (artikel 39 lid 3 UHW). 

  

De huurcommissie vermeldt in haar uitspraak dat 

het door haar uitgesproken voorschotbedrag in de 

plaats treedt van het overeengekomen 

voorschotbedrag met ingang van de eerste dag 

van de maand, volgend op die waarin het verzoek 
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is ontvangen (artikel 19 lid 4 UHW). 

    

  

Vanaf 1 juli 2014 kan de Huurcommissie geen uitspraak meer doen over de voorschotbedragen van 

kostenposten die vallen onder de "servicekosten" De Huurcommissie beoordeelt dus nog slechts het 

voorschotbedrag voor nutsvoorzieningen met een individuele meter. Dat is dus een verslechtering van de 

positie van de huurders die onbemeterde nutsvoorzieningen (gas, water, licht) ten aanzien van hun 

woonruimte betrekken. Deze huurder moet zich goed realiseren dat het overeengekomen 

voorschotbedrag ten aanzien van de geleverde servicekosten tussentijds niet meer aangepast kan 

worden. 

Volgens artikel 7:261 lid 3 BW kan de huurder bij de Huurcommissie verlaging van dit voorschotbedrag 

vragen door middel van dit formulier. (artikel 18 lid 3 UHW), indien het verschuldigde voorschotbedrag 

naar verwachting van de huurder aanzienlijk hoger is dan de te verwachten hoger is dan de te 

verwachten kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter. Dit verzoek kan alleen door de 

huurder worden gedaan. Dit verzoek kan niet beoordeeld worden als er sprake is van een 

geliberaliseerde huurovereenkomst. De Huurcommissie stelt de te verwachten servicekosten op het 

bedrag van de servicekosten, opgenomen in het laatstelijk in de drie voorafgaande kalenderjaren door de 

verhuurder verstrekte verrekenoverzicht inzake de desbetreffende of soortgelijke serviceposten, 

verhoogd met het percentage waarmee het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie voor 

werknemersgezinnen sedertdien is verhoogd (artikel 19 lid 3 UHW). 

Het verzoek niet-ontvankelijk indien het voorwerp van geschil een bedrag van minder dan € 3 per maand 

beloopt (artikel 9 lid 4 UHW). Indien er duidelijk sprake is van een geliberaliseerde huurovereenkomst, 

dan volgt een voorzittersuitspraak waarin de verzoeker niet-ontvankelijk wordt verklaard. De 

Huurcommissie heeft de volgende gegevens nodig om de zaak te kunnen beoordelen:  

 de (schriftelijke) huurovereenkomst (hiermee kan de Huurcommissie beoordelen of er sprake is 

van al dan niet geliberaliseerde huur); 

 de samenstelling van de overeengekomen servicekosten en de daarvoor overeengekomen 

voorschotbedragen (artikel 19 lid 3 UHW); 

 de afrekening van de verhuurder over de laatste drie kalenderjaren (artikel 19 lid 3 UHW); 

 afschriften van rekeningen van verhuurder over de betreffende servicekostenposten (artikel 19 

lid 3 UHW). 

Voor indiening van een dergelijk verzoek bij de Huurcommissie geldt geen termijn van indiening van dit 

verzoek. De huurder dient de verhuurder wél eerst zelf een verzoek tot aanpassing van de servicekosten 

hebben voorgesteld. Er is immers pas sprake van een geschil als partijen het met elkaar over bepaalde 

zaken niet eens zijn. 

 

Wat als het verzoek niet compleet is? 

De ontbrekende stukken worden opgevraagd bij de meest gerede partij. 

De Huurcommissie maakt onderscheid in het opvragen van ontbrekende gegevens tussen huurder en 

verhuurder: 

Huurder krijgt twee weken om ontbrekende gegevens aan te vullen (doorgaans gegevens die huurder al 
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in zijn administratie beschikbaar heeft). Indien geen verrekenoverzicht in de in de eerste volzin bedoelde 

periode is verstrekt, worden bedoelde kosten gesteld op de daarvoor als gebruikelijk aan te merken 

kosten (artikel 19 lid 3 laatste zin UHW). De bevoegdheid ten aanzien van het opvragen van gegevens bij 

de verhuurder is geregeld in artikel 39 UHW. De verhuurder kan ook inzage in de stukken op haar 

kantoor verstrekken (artikel 7:259 lid 4 BW). 

Als de huurder al is verhuisd kan hij uiteraard geen wijziging van het voorschotbedrag verlangen. 

   

 

Verandering van het voorschotbedrag 

 

Het voorschotbedrag dat de huurder krachtens overeenkomst of rechterlijke uitspraak ter zake van de 

kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter verschuldigd is, mag, tenzij na het ingaan van 

de huur anders is overeengekomen, slechts worden verhoogd als het verbruik over het afgelopen jaar dit 

rechtvaardigt. Daarnaast is een verhoging van dit voorschotbedrag mogelijk als er een uitbreiding van 

levering van zaken en diensten plaats heeft gevonden (artikel 7:261 lid 1 sub a en b BW). Deze redactie 

is gewijzigd ten opzichte van de redactie die vóór juli 2014 gold. Vóór 1 juli 2014 werd geen onderscheid 

gemaakt tussen nutsvoorzieningen met of zonder individuele meter. Door deze wijziging lijkt het 

voorschotbedrag van geleverde zaken en diensten slechts op grond van artikel 7:261 lid 1 sub a en b BW 

verhoogd te kunnen worden als er sprake is van nutsvoorzieningen met een individuele meter. Is er geen 

sprake van nutsvoorzieningen met een individuele meter, dan kan het voorschotbedrag alleen worden 

verhoogd als partijen hierover overeenstemming bereiken en/of op grond van de redelijkheid en 

billijkheid. Als het voorschotbedrag in verhouding tot de werkelijke kosten te laag, of te hoog is 

vastgesteld, dan kan de huurder het voorschotbedrag niet door de Huurcommissie laten aanpassen op 

grond van artikel 7:261 BW. De aanpassing van het voorschotbedrag zal dan alleen plaats kunnen vinden 

op grond van de redelijkheid en billijkheid ex artikel 6:248 BW. De huurder kan niet langer voor 

aanpassing van het voorschotbedrag aan servicekosten de Huurcommissie inschakelen. De 

Huurcommissie is immers op grond van 7:261 lid 3 BW slechts bevoegd het voorschotbedrag van 

nutsvoorzieningen met een individuele meter ten behoeve van de huurder van niet-geliberaliseerde 

woonruimte te toetsen. De huurder die de redelijkheid van het voorschotbedrag van servicekosten wenst 

te laten toetsen zal zich in het vervolg tot de kantonrechter moeten wenden. Deze zaken lijken dan 

slechts interessant als er een groot verschil tussen de betaalde voorschotten en de werkelijke 

verbruikskosten bestaat. Het is natuurlijk onzinnig een procedure voor de kantonrechter te starten als 

een voorschot op jaarbasis € 100 hoger is dan de werkelijke verbruikskosten. Dit te veel betaalde bedrag 

krijgt de huurder immers bij de afrekening van de werkelijke verbruikskosten terug, zodat het bedrag dat 

voor rekening van de huurder blijft slechts de gemiste rente over de te hoog gestelde voorschotbedragen 

betreft. De wetgever lijkt hiermee ook de verhoging van het voorschotbedrag en discussies daarover aan 

banden te hebben gelegd als er niet sprake is van nutsvoorzieningen met een individuele meter, omdat 

de weg naar de Huurcommissie voor wat betreft de berekende voorschotbedragen van de servicekosten 

is afgesneden. Zoals gezegd kan de weg naar de rechter wel worden gevolgd, doch gezien het feit dat de 

kosten de baten doorgaans zullen overtreffen valt te verwachten dat procedures over voorschotbedragen 

niet vaak voor de kantonrechter gevoerd zullen worden. De positie van de huurder van niet-

geliberaliseerde woonruimte is voor wat betreft de wijziging van de voorschotbedragen gelijk aan de 
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positie van de huurders van geliberaliseerde woonruimte. Deze verschillende huurders moeten voor 

aanpassing van de voorschotbedragen voor de kantonrechter een beroep op de redelijkheid en billijkheid 

doen. 

   

Schematisch overzicht van de regels die gelden voor procedures voor de 

Huurcommissie in het kader van geschillen over eindafrekeningen 

Procedure nutsvoorzieningen met 

een individuele meter 

(eindafrekening)  

Procedures servicekosten 

(eindafrekening)   

    

Geschil over eindafrekening betreft een 

bedrag van € 36,00 of meer op 

jaarbasis (artikel 7:260 lid 1 BW en 

artikel 9 lid 3 UHW) 

Geschil over eindafrekening betreft een 

bedrag van € 36,00 of meer op 

jaarbasis (artikel 7:260 lid 1 BW en 

artikel 9 lid 3 UHW) 

Verhuurder: moet bij het aanleveren 

van de gegevens gebruik maken van het 

formulier Specificatie servicekosten 

(wettelijke basis artikel 14 

Uitvoeringsregeling huurprijzen 

woonruimte). Vult de verhuurder dit 

formulier niet of niet volledig in, dan 

stelt de Huurcommissie de 

jaarafrekening vast aan de hand van de 

afgesproken normen.(artikel 7:260 lid 3 

BW en artikel 18 lid 3 en 4 UHW) 

Verhuurder: moet bij het aanleveren 

van de gegevens gebruik maken van het 

formulier Specificatie servicekosten 

(wettelijke basis artikel 14 

Uitvoeringsregeling huurprijzen 

woonruimte). Vult de verhuurder dit 

formulier niet of niet volledig in, dan 

stelt de Huurcommissie de 

jaarafrekening vast aan de hand van de 

afgesproken normen.(artikel 7:260 lid 3 

BW en artikel 18 lid 3 en 4 UHW) 

De huurcommissie toetst de kosten voor 

nutsvoorzieningen met een individuele 

meter aan de voor de berekening 

daarvan geldende wettelijke 

voorschriften en aan de redelijkheid 

(artikel 18 lid 2 UHW) 

De huurcommissie toetst de kosten voor 

servicekosten aan de gemaakte totale 

kosten, verdeeld via een afgesproken 

verdeelsleutel of een verdeelsleutel die 

de Huurcommissie redelijk vindt ( 

Servicekostenbeleid Huurcommissie, 

pagina 27). 

Sanctie niet verstrekken afrekening door 

verhuurder (artikel 14a 

Uitvoeringsregeling huurprijzen 

woonruimte): 

- T.a.v. gas/water/elektriciteit: een lage 

schatting, te weten 50% van de aan de 

hand van een in samenwerking met de 

afdeling Kwalitatieve Woningregistratie 

van het ministerie van VROM 

ontwikkelde schattingsmethode 

berekend bedrag voor het boekjaar 

(artikel 18 lid en 4 UHW ). Voor de 

gemeenten Amsterdam en Rotterdam 

zal de betalingsverplichting voor water 

worden bepaald aan de hand van het in 

die gemeenten geldende 

Sanctie niet verstrekken afrekening door 

verhuurder (artikel 14a 

Uitvoeringsregeling huurprijzen 

woonruimte): 

- T.a.v. gas/water/elektriciteit: een lage 

schatting, te weten 50% van de aan de 

hand van een in samenwerking met de 

afdeling Kwalitatieve Woningregistratie 

van het ministerie van VROM 

ontwikkelde schattingsmethode 

berekend bedrag voor het boekjaar 

(artikel 18 lid en 4 UHW ). Voor de 

gemeenten Amsterdam en Rotterdam 

zal de betalingsverplichting voor water 

worden bepaald aan de hand van het in 

die gemeenten geldende 
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eenhedentarief. eenhedentarief. 

Het verzoek kan worden gedaan tot 

uiterlijk vierentwintig maanden nadat de 

in artikel 259 lid 2 genoemde termijn 

voor het verstrekken van het overzicht 

door de verhuurder is verstreken (artikel 

7:260 lid 2 BW en artikel 51 UHW). 

Verval van rechten als na deze termijn 

een vordering wordt ingesteld. 

Het verzoek kan worden gedaan tot 

uiterlijk vierentwintig maanden nadat de 

in artikel 259 lid 2 genoemde termijn 

voor het verstrekken van het overzicht 

door de verhuurder is verstreken (artikel 

7:260 lid 2 BW en artikel 51 UHW). 

Verval van rechten als na deze termijn 

een vordering wordt ingesteld. 

    

  

   

 

Verzoek van huurder/verhuurder om all-in huurprijs te splitsen  

 

Indien de verhuurder niet instemt met het door de huurder gedane voorstel, dan kan de huurder tot 

uiterlijk zes weken na het tijdstip waarop dit voorstel had moeten ingaan, de Huurcommissie verzoeken 

uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel . 

Een redelijk voorstel lijkt in ieder geval de overeengekomen all-in huurprijs te splitsen in een kale 

huurprijs belopende 55% van de overeengekomen all-in huurprijs en deel servicekosten belopende 25% 

van de all-in huurprijs. De Huurcommissie gaat hier immers ook van uit gezien het gestelde in artikel 17 

UVWH. 

De Huurcommissie stelt de huurprijs vast en, voor zover nodig, het voorschot van de kosten voor 

nutsvoorzieningen met een individuele meter en de servicekosten. Uit de letter van de wet lijkt het alsof 

alleen de huurder dit voorstel kan doen. Uit de kamerstukken die naar aanleiding van deze wettelijke 

regeling zijn geproduceerd blijkt echter dat de verhuurder dit voorstel ook kan doen, doch dat de 

huurder slechts de Huurcommissie in kan schakelen als partijen niet tot overeenstemming komen. 

Deze benadering verschilt met de regeling die voorheen gold. Voorheen werd de gesplitste huurprijs 

vastgesteld op een percentage van de berekende maximum huurprijs van de woonruimte. Nu hoeft die 

maximum huurprijs niet meer te worden berekend, omdat er uitgegaan wordt van de overeengekomen 

huurprijs.  

 

Wijziging regels korting huur bij gebreken gehuurde    

 

Bij gebreken aan het gehuurde kan de huurder van niet-geliberaliseerde woonruimte de Huurcommissie 

verzoeken de huurprijs tijdelijk te verlagen wegens gebreken aan het gehuurde. In het vervolg wordt de 

korting niet meer berekend met de percentage over de maximum huurprijs, maar wordt de korting 

http://huurgeschil.us2.list-manage.com/track/click?u=f1868477d05184a9be77b490f&id=e1908b4dfc&e=6f78505a7b
http://huurgeschil.us2.list-manage.com/track/click?u=f1868477d05184a9be77b490f&id=e1908b4dfc&e=6f78505a7b
http://huurgeschil.us2.list-manage2.com/track/click?u=f1868477d05184a9be77b490f&id=61e3d8260a&e=6f78505a7b
http://huurgeschil.us2.list-manage1.com/track/click?u=f1868477d05184a9be77b490f&id=560d4d373a&e=6f78505a7b
http://huurgeschil.us2.list-manage1.com/track/click?u=f1868477d05184a9be77b490f&id=560d4d373a&e=6f78505a7b
http://huurgeschil.us2.list-manage.com/track/click?u=f1868477d05184a9be77b490f&id=4b4571c833&e=6f78505a7b
http://huurgeschil.us2.list-manage.com/track/click?u=f1868477d05184a9be77b490f&id=d77dbd3d18&e=6f78505a7b
http://huurgeschil.us2.list-manage.com/track/click?u=f1868477d05184a9be77b490f&id=d77dbd3d18&e=6f78505a7b


berekend met een percentage over de overeengekomen huurprijs. Bij deze berekening hoeft de 

maximum huurprijs niet meer berekend te worden. Zie artikel 6 Besluit huurprijzen Woonruimte . 

 

Hiaat in de wet bij regeling wijziging huurprijzen chronisch zieken en gehandicapten? 

 

De huurder die heeft vergeten bezwaar te maken tegen de huurverhoging op grond van de Regeling 

Chronisch Zieken en Gehandicapten zit vast aan de huurverhoging op grond van artikel 7:253 lid 3 BW. 

Volgens dit artikel wordt de huurder immers geacht de voorgestelde verhoging van de huurprijs met 

ingang van de in het voorstel genoemde datum van ingang met de verhuurder te zijn overeengekomen. 

De huurder die vergeten is om tijdig bezwaar te maken tegen huurverhoging, kan onder bepaalde 

condities op een later tijdstip alsnog een voorstel kan doen de huur te verlagen als het inkomen in het 

jaar waarin de verhoging was voorgesteld onder de bepaalde inkomensgrenzen is komen te liggen. De 

huurder kan ook een verlagingsvoorstel doen als de huur boven de maximale huurprijsgrens conform het 

woningwaarderingsstelsel uitstijgt. 

Uit artikel 7:252 BW en artikel 7:254 BW blijkt niet zonder meer dat een verlagingsvoorstel kan worden 

gedaan als de huurder is vergeten een beroep te doen op de Regeling Chronisch Zieken en 

Gehandicapten. De beoordeling van de redelijkheid van het voorstel lijkt te zijn gericht op de hoogte van 

het inkomen dan wel de maximale huurprijs van de woning en niet zo zeer op het niet toepassen van de 

Regeling Chronisch Zieken en Gehandicapten. 

 

Wijzigingen aan de woning en de regels WMO 

 

Met ingang van 1 januari 2015 treedt artikel 2.3.7 van de WMO in werking. In lid 1 van dit artikel staat 

dat indien de gemeente heeft beslist tot aanpassing van een (gehuurde) woning, de gemeente, of de 

huurder bevoegd is om zonder toestemming van de eigenaar deze woningaanpassing uit te voeren. 

Artikel 2.3.7 lid 2 van de WMO bepaalt dat de gemeente alvorens de woningaanpassing uit te voeren de 

eigenaar de mogelijkheid biedt zijn mening te geven (‘horen’) over de voorgenomen woningaanpassing. 

Hiermee wijkt deze regeling aanzienlijk af van de regeling van artikel 7:215 BW. 

 

Artikel 2.3.7 lid 3 van de WMO bepaalt (vanaf 1 januari 2015 in werking) dat de gemeente of de huurder 

niet verplicht is om de woningaanpassing ongedaan te maken, indien de huurovereenkomst is beëindigd. 

De wijzigingen die in verband met de WMO zijn aangebracht zal de verhuurder dus niet voor rekening 

van de huurder kunnen verwijderen vanaf 1 januari 2015. Hiermee wijkt deze specifieke regeling af van 

de regeling zoals die in artikel 7:215 BW is opgenomen. Ik vind het verwarrend dat in dit artikel geen 

verwijzing naar de WMO is gemaakt. Dit zal vermoedelijk tot onnodige discussies gaan leiden als een 

partij zich slechts door de regels van artikel 7:215 BW laat leiden. Het lijkt dan het verstandigste de 

woning te verhuren aan een huurder die deze voorzieningen ook nodig heeft. Het verwijderen van deze 

voorzieningen kost alleen maar geld en deze voorzieningen zijn doorgaans nuttig zijn al naar gelang de 
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groep van personen waarvoor deze voorzieningen zijn bedoeld. Anderzijds beperkt het dan wel de 

personen aan wie en woning verhuurd zal worden. Een woning met een traplift zal doorgaans niet veel 

nut hebben voor een jong en gezond persoon. 

 

Cursussen 

 

Wist u al dat Huurgeschil.nl meerdere keren per jaar verschillende cursussen op het gebied 

van huurrecht aanbiedt? Tijdens deze tweedaagse cursus krijgt de cursist een algemeen overzicht van 

het huurrecht woonruimte of bedrijfsruimte. Deze cursussen zijn bedoeld voor de advocaten, 

juristen, medewerkers van woningcorporaties, makelaars, deurwaarderskantoren en ieder ander 

met interesse in het huurrecht.  

Als u alleen geïnteresseerd bent in kantoorruimte, dan is het verstandig hiervan melding te maken, 

omdat een inschrijving voor één dag dan beter bij uw wensen past; de tweede dag van de cursus wordt 

doorgaans de specifieke regeling met betrekking tot MKB-bedrijfsruimte besproken. Mocht u wel 

geïnteresseerd zijn in een cursus, maar eerst meer informatie wensen te ontvangen, dan kunt u mij ook 

een mail (mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl) sturen. 

 

Om meer te weten te komen over de Cursussen klikt u op de link. 

  

Een cursus bij u op kantoor is ook mogelijk. Dit is al mogelijk vanaf 3 personen. De kosten voor drie 

personen belopen circa € 1000 per dag (wijzigingen voorbehouden). Heeft u interesse? Mail mij dan 

geheel vrijblijvend  naar mijn mailadres: mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl. onder vermelding van 

interesse cursus. Ik ben flexibel in het doen van een prijsaanbod. De prijzen staan niet vast. Ik kan door 

het ontbreken van overhead gegarandeerd een lagere prijs bieden dan de concurrenten. 

 

Tot slot  

 

Ik hoop dat u de informatie in deze nieuwsbrief nuttig heeft gevonden. Suggesties zijn uiteraard welkom. 

Stuur deze naar het mailadres (mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl) onder vermelding van suggesties. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Huurgeschil.nl 

  

Mr. Erik. Teeuw 
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