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Betreft Antwoord op vraag over Huurcommissie als geschillencommissie 

Geachte heer Paping, 

Op uw verzoek heb ik gekeken naar de juridische mogelijkheden voor de 

Huurcommissie om op te treden als geschillencommissie als bedoeld in artikel 3, 

tweede lid, van de Warmtewet. In de bijiage vindt u de juridische analyse met als 

conclusie de bevoegdheden van de Huurcommissie. Deze analyse is afgestemd 

met BZK. 

Eenzelfde brief inclusief bijiage is gelijktijdig verstuurd naar de Woonbond en de 

Huurcommissie. 

Ik verwacht u hierm voldoende antwoord te hebben verschaft op uw vraag. 

Hoogachtend, 

Drs. M.E.P. Dierikx 
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Bijlage 1: De Huurcommissie als geschillencommissie in de zin 

van de Warmtewet 

1. Aanleiding 

De warmtewet is op 1 januari 2014 in werking getreden. Het Ministerie van 

Economische zaken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties zijn door verschillende partijen in de markt benaderd met de 

vraag of de Huurcommissie kan optreden als geschillencommissie als bedoeld in 

artikel 3, tweede lid, van de Warmtewet. 

Deze vraag moet beoordeeld worden vanuit twee juridische kaders: 

- De warmtewet, en 

- De regelgeving inzake de bevoegdheid van de Huurcommissie 

2. De Warmtewet 

Op grond van artikel 1, onderdeel e, van de Warmtewet is een leverancier een 

persoon die zich bezighoudt met de levering van warmte. 

Een corporatie die warmte 'evert aan zijn huurders is een warmteleverancier in de 

zin van artikel 1, onderdeel e, van de Warmtewet. 

Warmteleveranciers moeten voldoen aan de verplichtingen die uit de Warmtewet 

voortvloeien. Een van die verplichtingen betreft de verplichting om in een 

overeenkomst tot levering van warmte to bepalen dat geschillen die voortvloeien 

uit de overeenkomst voor kunnen worden gelegd aan een onafhankelijke 

geschillencommissie. Paragraaf 3 gaat hierop nader in. 

3. Geschillencommissies in de zin van de Warmtewet 

Op grond van artikel 3, tweede lid, van de Warmtewet wordt in een overeenkomst 

tot levering van warmte in ieder geval bepaald dat verbruikers geschillen die 

voortvloeien uit deze overeenkomst kunnen voorleggen aan een onafhankelijke 

geschillencommissie. 

Ten aanzien van deze geschillenprocedure bepaalt artikel 3, tweede lid, van de 

Warmtewet dat deze snel, transparant, eenvoudig en goedkoop moet zijn. 

In de Memorie van Toelichting van het Voorstel van wet houdende wijziging van 

de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen (TK 2010-2011, 32 839, nr. 

3) is hierover bepaald: 
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4. 2 Geschilbeslechting 

Het is gebruikelijk dat individuele geschillen tussen verbruikers en 

warmtebedrijven, niet door de NMa maar door een 

geschillencommissie worden behandeld. In overleg met de 

Geschillencommissie Energie & Water en de NMa is daarom een 

bepaling toegevoegd aan artikel 3. In artikel 3, tweede lid, is 

conform de Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 

1998 en Gaswet, opgenomen dat geschillen die voortvloeien uit de 

overeenkomst tussen verbruiker en warmteleverancier kunnen 

worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie. 

Het artikel bepaalt dat kleinverbruikers geschillen met de 

leverancier via een transparante, eenvoudige en goedkope 

procedure door een onafhankelijke geschillencommissie moet 

kunnen laten beslechten. De overeenkomst vermeldt eveneens de 

wijze waarop geschillenprocedures aanhangig kunnen worden 

gemaakt. De geschilbeslechting bij de NMa in artikel 22 komt 

hiermee to vervallen. Voor geschillen waar de onafhankelijke 

geschillencommissie onbevoegd is, staat de gang naar de 

burgerlijke rechter open. 

Artikelen 3 en 4 

De inhoud van de artikelen 3 en 4 stond oorspronkelijk in artikel 

3. Artikel 3 omvat de verplichting voor een leverancier tot het 

opstellen van een overeenkomst tot levering van warmte. Een 

dergelijke overeenkomst kan per individuele verbruiker worden 

opgesteld, maar er kan ook sprake zijn van een collectieve 

overeenkomst. Aan artikel 3 is een tweede lid toegevoegd, dat 

bepaalt dat kleinverbruikers geschillen met hun leverancier via 

een transparante, eenvoudige en goedkope procedure door een 

onafhankelijke geschillencommissie moet kunnen laten 

beslechten. Deze procedure betreft geschilbeslechting door middel 

van bindend advies. Indien er sprake is van een geschil kan dat 

ter beslechting worden voorgelegd aan een externe instantie. 

Hierbij kan gedacht worden aan de Geschillencommissie Energie 

en Water. Een andere geschillenregeling is mogelijk, mits deze 

regeling aan de waarborgen opgesomd in het tweede lid voldoet. 

De bepaling betreffende de toepasselijkheid van Nederlands recht 

is overgenomen ter bescherming van de verbruikers. In de 

Gaswet is een vergelijkbare bepaling opgenomen. Artikel 4 was 

opgenomen in artikel 3, vierde tot en met zevende lid. 

De huurcommissie voldoet aan de vereisten van artikel 3, tweede lid, van de 

Warmtewet, dat deze onafhankelijk, snel, transparant, eenvoudig en goedkoop 

moet zijn, zodat die eisen niet verhinderen dat de huurcommissie kan worden 

aangemerkt als geschillencommissie in de zin van de Warmtewet. 
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Wel is bepalend of de beoordeling van geschillen die voortvloeien uit de 

overeenkomst tot levering van warmte passen binnen de taken en bevoegdheden 

van de huurcommissie. 

4. Bevoegdheid Huurcommissie 

Taken van de Huurcommissie 

Ingevolge artikel 4 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte heeft de 

huurcommissie de volgende taken: 

Artikel 4 

1. De huurcommissie heeft de in het tweede tot en met vierde lid en in de artikelen 

4a en 5 aangegeven taken. 

2. De huurcommissie doet uitspraak: 

(...) 

f. ingevolge artikel 7:258 van het Burgerlijk Wetboek over de huurprijs en het 

voorschotbedrag aan kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele 

meter en servicekosten indien tussen partijen slechts een prijs en niet een 

huurprijs is overeengekomen; 

g. ingevolge artikel 7:260 van het Burgerlijk Wetboek over de 

betalingsverplichting met betrekking tot de kosten voor nutsvoorzieningen 

met een individuele meter en servicekosten; 

h. ingevolge artikel 7:261 van het Burgerlijk Wetboek over het 

voorschotbedrag van de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele 

meter. 

Artikel 50 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte wordt voorts bepaald 

dat de toepasselijkheid van de bepalingen van deze wet niet bij overeenkomst kan 

worden uitgesloten of beperkt. 

Essentieel hierin is deze artikelen betrekking hebben op de relatie huurder -

verhuurder. De Warmtewet regelt dat een verhuurder tevens de hoedanigheid 

krijgt van warmteleverancier. De verhuurder !evert in beginsel derhalve warmte in 

zijn hoedanigheid van verhuurder. 

Dit is niet anders wanneer de levering van warmte uit de huurovereenkomst 

gehaald wordt en onder een warmteleveringsovereenkomst wordt gebracht. De 

levering van warmte is direct verbonden met de relatie tussen huurder en 

verhuurder, en dus het huurrecht. In het huurrecht is de rechtsbescherming 

geregeld. De wijze waarop de warmtelevering in een overeenkomst is geregeld, 

doet daar niets aan af. 

De bevoegdheid van de Huurcommissie vloeit voort uit artikel 7:237, lid 3 en 

artikel 7:260 Burgerlijk Wetboek (BW), niet uit een overeenkomst. De 
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toepasselijkheid van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte kan volgens 

artikel 50 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte niet bij overeenkomst 

worden uitgesloten of beperkt. Artikel 7:265 BW bepaalt dat van de bepalingen 

over de huurprijsbescherming in artikel 7:246 tot en met 7:265 niet kan worden 

afgeweken, tenzij uit die bepalingen anders voortvloeit. Het enkele felt dat de 

afspraken over de warmte onder de noemer Warmteleveringsovereenkomst  

worden geplaatst, doet derhalve niet of aan de exclusieve bevoegdheid van de 

Huurcommissie ten aanzien van deze geschillen. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat de bevoegdheid van de Huurcommissie zich 

op grond van artikel 7:247 van het BW niet uitstrekt tot overeenkomsten van 

huur en verhuur die betrekking hebben op zelfstandige woningen, ten aanzien 

waarvan bij de aanvang van de bewoning een huurprijs gold of geldt, die hoger is 

dan het krachtens artikel 3, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen 

woonruimte vastgesteld bedrag (geliberaliseerde huurwoningen). 

Samengevat is de Huurcommissie derhalve exclusief bevoegd om kennis to nemen 

van geschillen met betrekking tot de kosten van nutsvoorzieningen met een 

individuele meter en servicekosten. 

Kosten voor nutsvoorzien ingen met een individuele meter en servicekosten 

In artikel 7: 237, derde lid, BW worden kosten voor nutsvoorzieningen met een 

individuele meter en servicekosten als volgt gedefinieerd: 

- 

kosten voor nutsvoorzien ingen 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. 

- 

servicekosten : 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. 

Ten aanzien van servicekosten wordt in artikel 1 van het Besluit servicekosten 

voorts bepaald dat de vergoeding voor de in de bij het besluit behorende bijlage 

genoemde zaken en diensten in ieder geval wordt aangemerkt als servicekosten 

als bedoeld in artikel 237 lid 3 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. 

In bijlage 1 van het Besluit servicekosten worden (voor zover relevant) de kosten 

van de volgende zaken aangemerkt als 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; 
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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 

259 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, en de 

overige administratieve werkzaamheden in verband met de 

toedeling van het verbruik en de verbruikskosten aan de 

individuele huurders. 

11. Administratiekosten 

De administratiekosten van het verwerken van de opnamen van 

de meters in het overzicht, bedoeld in artikel 259 lid 2 van Boek 7 

van het Burgerlijk Wetboek, en de overige administratieve 

werkzaamheden in verband met de toedeling van het verbruik en 

de verbruikskosten aan de individuele huurders, alsmede die van 

de overige in dit besluit bedoelde zaken en diensten. 

Daarbij moet de kanttekening worden geplaatst dat de opsomming in bijlage 1 

blijkens het gebruik van 'in ieder geval' in artikel 1 van het Besluit servicekosten 

niet limitatief is. Dit wordt bevestigd door de toelichting op het besluit op dit punt 

(Stb 2003, nr. 170): 

`Ter uitvoering van artikel 237 lid 3 van Boek 7 van het 

Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) wijst dit besluit zaken en 

diensten aan waarvoor vergoeding in ieder geval moet worden 

aangemerkt als servicekosten. De opsomming is niet limitatief, 

zodat ook vergoedingen voor andere in verband met de 

bewoning van de woonruimte geleverde zaken en diensten dan 

de in de bijlage opgesomde, als servicekosten in de zin van 

artikel 237 lid 3 in rekening kunnen worden gebracht.' 

Bevoegdheid van de Huurcommissie bij toetsing van warmtegeschillen 

Warmte wordt niet genoemd in de definitie van nutsvoorziening van artikel 7:237, 

derde lid, BW. Omdat warmte in artikel 1, aanhef en onderdeel d, van de 

Warmtewet wordt gedefinieerd als "warm water of tapwater bestemd voor 

ruimteverwarming, sanitaire doeleinden en huishoudelijk gebruik" kunnen de 

kosten van de levering van warmte worden aangemerkt als de vergoeding in 

verband met de levering van water voor het verbruik in het woonruimtegedeelte 

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

meter. 
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Indien er zich in het gehuurde geen individuele meter bevindt kunnen de kosten 

van levering van warmte onder de definitie van servicekosten van artikel 7:237, 

derde lid, BW worden gebracht daar het gaat om "de levering van overige zaken 

en diensten in verband met de bewoning van de woonruimte". Daaraan staat niet 

in de weg dat de kosten van levering van warmte voor het verbruik in het 

woonruimtegedeelte van het gehuurde niet genoemd wordt in bijlage 1 van het 

Besluit servicekosten. Blijkens artikel 1 van het Besluit servicekosten is de 

opsomming in Bijlage 1 immers niet limitatief bedoeld. Hierdoor wordt niet 

uitgesloten dat de kosten van levering van warmte voor het verbruik in het 

woonruimtegedeelte van het gehuurde door partijen toch worden aangemerkt als 

service kosten. 

Op grond van punt 2 en 11 van bijlage 1 van het besluit Servicekosten worden 

ook de kosten van het gebruik en het aflezen van meters, het verwerken van de 

opnamen van de meters en de overige administratieve werkzaamheden in 

verband met de toedeling van het verbruik en de verbruikskosten aan de 

individuele huurders aangemerkt als servicekosten. 

5. Conclusie 

Concluderend moet de vraag of de Huurcommissie bevoegd is om to oordelen over 

geschillen die voortvloeien uit de Warmtewet in situaties van verhuur positief 

worden beantwoord. 

Daarbij moet echter worden opgemerkt dat de Huurcommissie ten aanzien van 

deze geschillen exclusief bevoegd is, maar dat bevoegdheid van de 

Huurcommissie beperkt is tot het oordelen over geschillen met betrekking tot de 

kosten van de levering van warmte en de kosten van het gebruik en het aflezen 

van meters, het verwerken van de opnamen van de meters en de overige 

administratieve werkzaamheden in verband met de toedeling van het verbruik en 

de verbruikskosten aan de individuele huurders. 

De geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tot levering van warmte 

betreffen echter niet slechts geschillen omtrent de kosten van levering van 

warmte en de kosten van bemetering. Geschillen die betrekking hebben op andere 

zaken vallen niet de bevoegdheid van de Huurcommissie. Hierbij kan bijvoorbeeld 

worden gedacht aan geschillen omtrent de afsluiting en onderbreking van de 

levering van warmte (artikel 4 van de Warmtewet) en de termijn waarbinnen een 

warmtewisselaar geplaatst wordt (artikel 8, tweede lid, Warmtewet). Voor 

dergelijke geschillen zal derhalve een andere geschillencommissie die voldoet aan 

de eisen van artikel 3, tweede lid, van de Warmtewet moeten worden 

aangewezen. 
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