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Inleiding

Als opmaat voor de actieweek servicekosten van 8 tot 13 oktober 2012 heeft de Woonbond de 
ervaringen van huurdersorganisaties en bewonerscommissies met het onderwerp servicekosten 
onderzocht. Lidorganisaties van de Woonbond zijn benaderd om een besloten online-enquête in te 
vullen. 138 organisaties namen deel. Hiervan waren 76 huurdersorganisaties en 62 
bewonerscommissies. 104 organisaties vertegenwoordigen huurders in de corporatiesector, 34 
organisaties organiseren huurders in de commerciële sector. Het volledige onderzoeksresultaat is in 
de bijlage opgenomen.

Uit het onderzoek blijkt dat 65% van de respondenten van mening is dat de servicekosten verder 
omlaag kunnen. Bijna de helft geeft aan dat de verhuurder niets doet om de servicekosten laag te 
houden. In de actieweek servicekosten ondersteunt de Woonbond enkele huurdersorganisaties met 
een besparingsadvies op maat. Dat gebeurt via een bezoek van de Servicekostenbus.  Er wordt dan 
bijvoorbeeld gekeken naar kosten voor gemeenschappelijke binnen- en buitenruimten (verwarming, 
verlichting, onderhoud, schoonmaak, groenvoorziening, glazen wassen) en naar kosten voor 
collectieve verwarming van woonruimte (blokverwarming). 

Voor zijn lidorganisaties heeft de Woonbond een handleiding ontwikkeld: Besparen op servicekosten: 
het kan. Naast informatie over besparingsmogelijkheden en de controle van afrekeningen bevat de 
handleiding een benchmark (vergelijkingsmaatstaf) waarmee huurders kunnen nagaan of hun 
verhuurders diensten prijsbewust inkopen. Dat er behoefte is aan dit soort informatie blijkt uit het 
gegeven dat 30% van de respondenten aangeeft wel eens de Huurcommissie te hebben ingeschakeld 
bij een geschil over de servicekosten. 
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Servicekosten

Het begrip servicekosten is veelomvattend, maar ook diffuus. Servicekosten zijn de vergoedingen voor 
leveringen en diensten die de verhuurder via een maandelijks voorschotbedrag bij de huurders in 
rekening brengt. Wettelijk zijn servicekosten alleen de leveringen en diensten die verband houden met 
de bewoning van de woonruimte. Het blijkt dat het voor veel respondenten verschilt welke kosten 
hieronder vallen. Onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten is de meest voorkomende 
kostenpost. Bij 90% van de respondenten staat deze op de afrekening. Daarna volgen glazen wassen 
(62%), huismeester (55%), kleine herstellingen (52%) en onderhoud gemeenschappelijk groen (49%). 
De levering van gas en elektra zijn vooral relevant in de servicekosten als er sprake is van 
zogenaamde blokverwarming, waarbij huurders niet zelf rechtstreeks klant zijn bij het energiebedrijf, 
maar een voorschot voor de stookkosten aan de verhuurder betalen. 44% van de respondenten in het 
onderzoek geeft aan dat deze collectieve verwarming inderdaad bij de servicekosten betrokken is. 
Gas en elektra in gemeenschappelijke ruimten wordt door  20% van de respondenten als 
servicekosten genoemd (In de bijlage terug te vinden in de categorie ‘anders, namelijk…’).

Besparingen

Denkt u dat er kan worden bespaard op de servicekosten?

65% van de respondenten denkt dat er kan worden bespaard op de servicekosten. Daar hebben ze 
weinig directe grip op. Servicekosten worden berekend voor diensten die de verhuurder inkoopt, maar 
waarvan de kosten uiteindelijk voor rekening van de huurder komen. De verhuurder mag slechts 
kosten in rekening brengen die ook werkelijk zijn gemaakt. 48% van de respondenten geeft echter aan 
dat de verhuurder weinig tot niets doet om de servicekosten laag te houden. Inzet van de 
servicekosten actieweek is voor de Woonbond dat huurders actief mogelijkheden aanreiken aan de 
verhuurder om de servicekosten te beperken.

Diverse verhuurders bewijzen namelijk dat er wel mogelijkheden zijn. De verhuurder kan zorgen voor 
energiezuinige apparatuur in de gemeenschappelijke ruimten (33%), diensten tegen scherpe tarieven 
inkopen (20%) of de inkooptarieven regelmatig tegen het licht houden (20%). Uit ervaring blijkt dat 
hiermee flinke besparingen te realiseren zijn. Woningbouwvereniging Nederweert bracht de 
schoonmaakkosten met 25% naar beneden door op een nieuw schoonmaakbedrijf over te stappen. 

3



Een nieuwe aanbesteding van het groenonderhoud van corporatie De Alliantie leidde tot een 
besparing van 40%

Wat doet uw verhuurder om de servicekosten laag te houden?

In complexen met blokverwarming zijn grote besparingen te realiseren door energiebesparende 
maatregelen. Een complex in Voorschoten kon €17.500 op de servicekosten besparen door een 
betere afstelling van de collectieve verwarmingsketel. Ook op het stroomverbruik in de 
gemeenschappelijke ruimten kan energiezuinige apparatuur veel opleveren. Een complex van 
corporatie Ymere in Amsterdam bespaarde 3000 euro per jaar door spaarlampen op te hangen.1 

Wettelijke kaders

Overlegt u met uw verhuurder over servicekosten?

1 Nederlandse Woonbond, Besparen op servicekosten: het kan!, 2012
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Opvallend is dat een behoorlijk aantal verhuurders zich niet aan de gestelde regels houdt: 23% van de 
huurders krijgt de jaarlijkse afrekening niet voor de wettelijk vastgestelde datum van 1 juli na het jaar 
waarover de afrekening gaat. 10% krijgt ondanks het recht daarop geen inzicht in de onderliggende 
rekeningen. Hierdoor is het niet mogelijk om te controleren of de servicekosten die in rekening worden 
gebracht ook werkelijk zijn gemaakt. 13% heeft nooit overleg met de verhuurder over de 
servicekosten. Op de servicekosten is echter de Overlegwet van toepassing, die corporaties en 
commerciële verhuurders met meer dan 25 woningen verplicht om overleg te voeren over alle zaken 
die voor de huurders van belang zijn, zoals de servicekosten.

Verhuurders zouden geschillen met de huurders over servicekosten kunnen voorkomen door voor 
verzending van de servicekostenafrekening aan alle huurders de kosten eerst met de 
huurdersorganisatie te bespreken. Op deze manier kunnen de grootste fouten eruit worden gehaald. 
Toch wordt 43% van de respondenten niet ingeschakeld om de afrekening vooraf te controleren.

Geschillen

De uitspraak van de Huurcommissie was in het voordeel van… 

Gezien deze lakse omgang van verhuurders met servicekosten wekt het geen verbazing dat 30% van 
de respondenten wel eens de Huurcommissie heeft ingeschakeld voor een geschil over de 
servicekosten. In bijna de helft van de gevallen was de uitspraak in het voordeel van de huurder 
(49%), waarbij moet worden aangetekend dat bij 24% van de respondenten de procedure nog niet 
was afgerond. Van de zaken waarin wel een uitspraak was gedaan was in 65% de uitspraak in het 
voordeel van de huurder. Deze uitkomst is in overeenstemming met het jaarverslag over 2011 van de 
Huurcommissie, waarin de commissie aangeeft dat 66% van de geschillen over servicekosten door de 
huurder wordt gewonnen.

De meeste zaken die door huurders werden gewonnen hadden de huismeester, tuinonderhoud en 
energieverbruik als onderwerp. Een bijzonder geval is het CV-onderhoud van een complex in 
Vlissingen. Aanvankelijk gaf jurisprudentie aan dat de kosten voor onderhoud van individuele cv’s niet 
in de servicekosten mogen worden opgenomen. Een huurdersorganisatie die een zaak aanspande 
omdat deze onderhoudskosten toch in de servicekosten werden opgenomen, verloor zijn zaak echter 
zowel bij de Huurcommissie als bij de rechter. Dit zal in de toekomst echter niet meer gebeuren. Met 
ingang van 1 januari 2013 past de huurcommissie haar richtlijnen namelijk aan: Onderhoud van een 
individuele cv-installatie mag niet langer bij de servicekosten worden opgevoerd.2

2 Woonbondig 2012-7, 16
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Een uitvoeringsprobleem bij de uitspraken van de huurcommissie is dat in 7% van de gevallen de 
verhuurder niet bereid was de uitspraak op alle huurders toe te passen. Hierdoor werd de uitspraak 
alleen uitgevoerd met betrekking tot de huurders die de zaak hadden aangespannen. Omdat de 
servicekosten in principe gelijk worden verdeeld over alle huurders in het complex, zou de uitspraak 
van de huurcommissie natuurlijk ook voor alle huurders van toepassing moeten zijn. Verhuurders 
zouden niet de mogelijkheid moeten hebben om de uitspraak slechts beperkt te laten gelden. 

Conclusies

65% van de respondenten denkt dat er kan worden bespaard op de servicekosten. 48% geeft aan dat 
de verhuurder weinig tot niets doet om de servicekosten laag te houden. Dit zijn voor de Woonbond 
uitkomsten die de noodzaak van een servicekosten-actieweek duidelijk maken. Er valt nog veel te 
winnen voor huurders op het gebied van het besparen op servicekosten. Dat 65% van de 
Huurcommissiezaken over servicekosten door huurders wordt gewonnen is opnieuw een aanwijzing 
voor de Woonbond dat huurders hier veel geld op kunnen besparen. Ter ondersteuning van 
huurdersorganisaties en bewonerscommissies heeft de Woonbond een benchmark ontwikkeld, 
waarmee huurders kunnen inschatten of er verder kan worden bespaard op lopende contracten en 
door energiebesparende maatregelen. Uit het onderzoek blijkt dat dit de meest effectieve manier is om 
de servicekosten structureel omlaag te krijgen en te houden. 

Dat 13% van de verhuurders zich niet aan de Overlegwet houdt is voor de Woonbond een 
teleurstellende uitkomst. De Woonbond roept huurdersorganisaties en bewonerscommissies op om de 
rechten die zij in de Overlegwet hebben gekregen ook te claimen.

Bijlage: Volledige onderzoeksresultaten
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Bijlage: volledige vragenlijst en antwoorden

Algemeen

Huurdersorganisatie of bewonerscommissie?

Woningcorporatie of commerciële verhuurder?

Welke servicekosten

Met welke servicekosten hebben de huurders die u vertegenwoordigt te maken?
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Afrekening en overleg

Krijgen de huurders op tijd (voor 1 juli) hun jaarlijkse afrekening?

Wordt de jaarlijkse afrekening vooraf ter controle aan u voorgelegd?

Is uw verhuurder bereid om inzage te geven in de onderliggende rekeningen?

Overlegt u met uw verhuurder over servicekosten?

8



Ervaring van uw huurders met geschillen

Is de Huurcommissie wel eens ingeschakeld in een geschil over servicekosten?

Waarover ging dit geschil? (Open tekstveld)

Genoemd zijn (verkorte weergave): 

1. Kosten verlichting en schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten
2. Te hoge servicekosten
3. Hoge stroomnota bij algemeen ruimte
4. Hoogte van de servicekosten
5. Afrekening energiekosten van de collectieve verwarming.
6. Ineens veel hogere verwarmingskosten.
7. Kosten elektra, glazen wassen en schoonmaken algemene ruimte
8. Glazen wassen, hoogwerker en onbereikbare ramen
9. Afrekening verwarming
10. Bewassing van door huurders onbereikbare ramen
11. Omslaan kosten huismeester over aantal huurders. 
12. Energieverbruik
13. Servicekosten onderhoud cv.
14. Verdeling kosten verlichting openbare ruimte
15. Tuinonderhoud
16. Salaris huismeester, tuinonderhoud, admin- en overige kosten, service thuis pakket
17. Tuinonderhoud
18. Waterverbruik
19. Afrekening huismeester en tuinonderhoud.
20. Hoog waterverbruik i.v.m. Lekkages / Verbruik elektriciteit.
21. Elektra algemene ruimten
22. Tuinonderhoud
23. Berekening servicekosten
24. Heg knippen
25. Onderhoudskosten vermeend gemeenschappelijk groen.
26. Stookkosten
27. Onderhoudskosten binnenschilderwerk
28. Opvoeren van beheerder zonder overleg
29. Waterverbruik
30. Kosten Wijkbeheer
31. Schoonmaak algemene ruimten. Hoge kosten weinig kwaliteit.
32. Verwarmingskosten 
33. Verplichte afname tv-/telefoon-/internetaanbieder
34. Het overleggen van onderliggende rekeningen van de servicekosten
35. Kosten huismeester.
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36. Afrekening dubbele servicekosten
37. Hoogte elektriciteit afrekening, schoonmaakkosten, huismeester
38. Huismeester.
39. Elektra kosten.
40. Verdubbeling schoonmaakkosten zonder toestemming huurders. 
41. Onderhoud centrale verwarming.

De uitspraak van de Huurcommissie

Is uw verhuurder bereid om uitspraken van de Huurcommissie voor alle huurders in het complex te 
laten gelden?
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Besparingsmogelijkheden

Denkt u dat er bespaard kan worden op de servicekosten?

Wat doet uw verhuurder om de servicekosten laag te houden?
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