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Voorwoord 

De Huurcommissie is een zelfstandig bestuursorgaan, dat onder meer tot taak heeft uitspraak te doen 
over de in rekening te brengen huurprijs in verband met gebreken. Bij de uitvoering van deze taak moet de 
Huurcommissie zich houden aan wet- en regelgeving. In de afgelopen jaren heeft de praktische uitwerking 
van deze bepalingen geleid tot uitvoeringsbeleid. Dit gebrekenboek heeft als doel om inzicht te bieden in 
het uitvoeringsbeleid van de Huurcommissie met betrekking tot de categorieën gebreken en tekortkomingen 
die zich kunnen voordoen in een huurwoning en de daarbij behorende huurprijsverlaging. Hierin staan de 
beleidslijnen waar de Huurcommissie vanuit gaat. De Huurcommissie zal dus handelen volgens deze beleids-
lijnen en alleen gemotiveerd afwijken voor zover het voorliggende geschil daartoe noopt vanwege oneven-
redige gevolgen voor belanghebbende(n) bij onverkorte toepassing van dit beleid. 

Door nieuwe wetgeving of aanpassing van het uitvoeringsbeleid komt er regelmatig een nieuwe versie van 
het gebrekenboek. Deze versie van het gebrekenboek geldt voor de procedure op grond van artikel 7:257 
lid 2 Burgerlijk Wetboek op die zaken waarbij de huurder de gebrekenmelding heeft gedaan op of na 1 juli 
2022. Bij de procedure op grond van artikel 7:249 Burgerlijk Wetboek is deze versie van het gebrekenboek 
van toepassing op die zaken waarbij de ingangsdatum van de huurovereenkomst valt op of na 1 juli 2022.

Het bestuur van de Huurcommissie,
d.d. 1 juli
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Hoofdstuk 1 – Inleiding

In dit gebrekenboek staat hoe de Huurcommissie een geschil behandelt en tot een uitspraak komt als een 
huurder en verhuurder het niet eens zijn over de huurprijs als er gebreken zijn. Het gebrekenboek is een 
beleidsdocument van de Huurcommissie en speelt een rol bij twee procedures: 

• huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken zoals volgt uit artikel 7:257 lid 2 Burgerlijk Wetboek 
(hierna: BW);

• toetsing aanvangshuurprijs zoals volgt uit artikel 7:249 BW.

De wettelijke grondslag van het gebrekenboek is te vinden in artikel 3a lid 3 Uitvoeringswet huurprijzen 
woonruimte (hierna: Uhw) en artikel 6 lid 2 Besluit huurprijzen woonruimte (hierna: Bhw). Met het 
gebrekenboek geeft de Huurcommissie inzicht in haar uitvoeringsbeleid ten aanzien van ernstige gebreken 
en tekortkomingen die zich kunnen voordoen in een huurwoning en de daarbij behorende verlaging van de 
huurprijs. De opbouw van het gebrekenboek is als volgt. 

In hoofdstuk 2 staat het juridisch kader dat geldt voor procedures toetsing aanvangshuur (7:249 BW) en 
huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken (7:257 lid 2 BW). Hierin wordt aandacht besteed aan het 
begrip ‘gebrek’, welke gebreken de verhuurder niet hoeft te verhelpen en welke drie categorieën gebreken 
er zijn. In hoofdstuk 3 worden kort de procedurele regels besproken ter bevordering van een ordentelijk en 
voortvarende afdoening van het geschil.

In hoofdstuk 4 staan de drie lijsten met gebreken opgenomen, die zijn vastgelegd in Bijlage II bij het Bhw, 
met toelichting van de Huurcommissie. In deze gebrekenlijsten wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
categorieën A, B en C. De lijst met gebreken van categorie A zijn zeer ernstige gebreken en tekortkomingen. 
De lijst van categorie B bevat de ernstige gebreken en tekortkomingen. In de lijst van categorie C staan 
overige ernstige gebreken en tekortkomingen. Dit onderscheid is van belang gelet op de maximale tijdelijke 
huurverlaging die kan worden uitgesproken door de Huurcommissie. 

• Bij een gebrek in categorie A kan de Huurcommissie de huurprijs maximaal tijdelijk verlagen tot 20% van 
de vastgestelde/geldende huurprijs.

• Bij een gebrek in categorie B kan de Huurcommissie de huurprijs maximaal tijdelijk verlagen tot 30% van 
de vastgestelde/geldende huurprijs.

• Bij een gebrek in categorie C kan de Huurcommissie de huurprijs maximaal tijdelijk verlagen tot 40% van 
de vastgestelde/geldende huurprijs. 

In de toelichting van ieder gebrek staat uiteengezet hoe de Huurcommissie uitleg geeft aan de verschillende 
categorieën gebreken zoals opgenomen in de wet. 

De gebreken in de C-categorie zijn, anders dan de A- en B-categorieën, niet limitatief. De Huurcommissie 
heeft bij de C-categorie de mogelijkheid gekregen om deze aan te vullen. De categorie C bestaat daarom 
uit twee delen: 1) de overige ernstige gebreken en tekortkomingen zoals volgt uit Bijlage II Bhw en 2) een 
aanvullende C-lijst, opgesteld en bijgehouden door de Huurcommissie. In hoofdstuk 5 is deze aanvullende 
C-lijst opgenomen. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op het uitvoeringsbeleid van de Huurcommissie ten 
aanzien van haar bevoegdheid om een tijdelijke huurverlaging over de huurprijs uit te spreken. Tot slot lichten 
we in de bijlage een aantal bouwkundige termen toe die in dit gebrekenboek staan.
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Hoofdstuk 2 – Juridisch kader

De Huurcommissie heeft als taak om uitspraak te doen over de in rekening te brengen huurprijs in verband 
met gebreken. De Huurcommissie heeft bij twee procedures, namelijk bij huurverlaging op grond van 
onderhoudsgebreken (artikel 7:257 lid 2 BW) en toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 BW), de 
bevoegdheid om een tijdelijke huurverlaging uit te spreken indien sprake is van een gebrek in de woonruimte. 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat door de Huurcommissie onder een gebrek wordt verstaan en welke 
gebreken tot een huurverlaging kunnen leiden. Verder komt aan bod welke gebreken en tekortkomingen niet 
onder de onderhoudsplicht van de verhuurder vallen. Tot slot worden de verschillende categorieën A, B en C 
gebreken nader toegelicht.

2.1 Gebreken in een woonruimte

Als er sprake is van één of meerdere gebreken in een huurwoning, dan kan dit aanleiding zijn voor een 
huurprijsverlaging.1 Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een gebrek, is het nodig om te weten wat 
wordt bedoeld met ‘een gebrek’. Volgens artikel 7:204 lid 2 BW is de definitie van een gebrek: ‘Een staat of 
een eigenschap óf een andere omstandigheid van het gehuurde, die niet aan de huurder is toe te rekenen, 
waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de 
overeenkomst mag verwachten’.

Bovendien is het van belang om te weten wanneer sprake is van een gebrek bij een woonruimte. Dit wordt 
verder uitgewerkt in artikel 7:241 BW. Hierin staat opgenomen dat ‘Bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur wordt bepaald welke tekortkomingen in elk geval als gebreken worden aangemerkt. Van de 
krachtens dit artikel vastgestelde bepalingen kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken’. In het 
Bhw heeft de wetgever de zogenoemde gebrekenlijsten opgenomen. Deze gebrekenlijsten bevatten een 
opsomming van gebreken die in ieder geval als gebrek worden aangemerkt en welke zijn opgenomen in 
bijlage II van het Bhw. Als de huurder op grond van artikel 7:257 lid 2 BW of op grond van artikel 7:249 BW 
een verzoek bij de Huurcommissie indient, gaat de Huurcommissie bij haar oordeel of er sprake is van een 
gebrek dat kan leiden tot een huurprijsverlaging, uit van het begrip ‘gebrek’ zoals volgt uit artikel 7:241 BW 
en is geconcretiseerd in de gebrekenlijsten. Dit volgt uit artikel 7:257 lid 2 BW en wordt bevestigd in artikel 
1a Uhw waar bij de begripsomschrijvingen toegelicht wordt dat het begrip ‘gebrek’ hetzelfde inhoudt als in 
artikel 7:241 BW. 

Dit betekent dat het begrip ‘gebrek’ in artikel 7:241 BW minder ruim is gedefinieerd dan het begrip ‘gebrek’ 
in artikel 7:204 BW. Voor de Huurcommissie heeft een gebrek zoals volgt uit de Uhw betrekking op een 
beperktere categorie gebreken dan die gebreken die onder de omschrijving van artikel 7:204 lid 2 BW vallen. 

In dit gebrekenboek is opgenomen wat in ieder geval als ‘een gebrek’ wordt gezien door de Huurcommissie. 
Deze gebreken volgen uit artikel 6 Bhw en uit bijlage II bij het Bhw en daar is de Huurcommissie ook aan 
gebonden. Deze gebreken geven doorgaans aanleiding tot een tijdelijke huurverlaging totdat de gebreken 
zijn verholpen, tenzij omstandigheden zich voordoen die niet een tijdelijke huurverlaging rechtvaardigen.2 

1 Artikel 7:257 lid 2 BW en artikel 16 Uhw. 
2 Zie hoofdstuk 6 voor meer informatie over de tijdelijke huurverlaging die de Huurcommissie kan uitspreken.
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2.2 Gebreken en tekortkomingen buiten de onderhoudsplicht van de 
verhuurder 

De volgende gebreken en tekortkomingen vallen niet onder de onderhoudsplicht van de verhuurder. Ze 
kunnen dan ook niet leiden tot een tijdelijke verlaging van de huurprijs op grond van onderhoudsgebreken.

• Gebreken en tekortkomingen welke betrekking hebben op de door de zittende huurder op eigen kosten 
aangebrachte voorzieningen, de zogenoemde zelf aangebrachte voorziening.

• Gebreken en tekortkomingen waarvan de onderhoudsverplichting volgens de overeenkomst tussen 
huurder en verhuurder voor rekening komt van de huurder. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de 
zittende huurder de onderhoudsverplichting van een zelf aangebrachte voorziening die door de vorige 
huurder is aangebracht, uitdrukkelijk heeft aanvaard.

• Gebreken en tekortkomingen waarvan de herstelverplichting van klein onderhoud volgens art. 7:217 BW 
voor rekening en risico komen van de huurder. In het Besluit kleine herstellingen is nader uitgewerkt 
wanneer de huurder in een woonruimte verantwoordelijk is voor klein onderhoud. In de bijlage van dit 
besluit is een niet-limitatieve lijst opgenomen van werkzaamheden die moeten worden aangemerkt als 
kleine herstellingen waarvoor de huurder verantwoordelijk is.3 

• Gebreken en tekortkomingen die aan de huurder toe te rekenen zijn. Zo kan een gebrek worden veroor-
zaakt door ondeskundig of oneigenlijk gebruik door de zittende huurder.

2.3 Drie categorieën gebreken

In bijlage II bij het Bhw worden drie categorieën gebreken benoemd: een A-, B- en C-categorie. In deze 
categorieën staan de gebreken beschreven waarbij de Huurcommissie de mogelijkheid heeft om de huurprijs 
tijdelijk te verlagen: 

• Categorie A: dit zijn de zeer ernstige gebreken en tekortkomingen; 
• Categorie B: dit zijn de ernstige gebreken en tekortkomingen;
• Categorie C: dit is een niet-limitatieve ‘restcategorie’ met daarin overige ernstige gebreken en 

tekortkomingen. 

Dit onderscheid is belangrijk omdat dit de maximale tijdelijke huurverlaging bepaalt die de Huurcommissie 
kan uitspreken. Lees hierover meer in hoofdstuk 6. 

De gebreken in de categorieën A en B zijn limitatief. Dit betekent dat er geen wettelijke grondslag bestaat 
voor de Huurcommissie om deze categorieën uit te breiden met andere gebreken en tekortkomingen. De 
Huurcommissie geeft wel in het gebrekenboek een uitleg over deze gebreken. 

3 Zie bijlage behorende bij artikel 1 van het Besluit kleine herstellingen.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0014931/2003-08-01
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De gebreken in de C-categorie zijn, anders dan de A- en B-categorieën, niet limitatief.4 De Huurcommissie 
heeft bij de C-categorie de mogelijkheid om deze aan te vullen met andere gebreken. In bijlage II van het 
Bhw wordt hiervoor het volgende criterium gehanteerd: ‘Ernstige gebreken en tekortkomingen ten aanzien 
van de woonruimte die het woongenot ernstig schaden maar die niet behoren tot de gebreken of tekort-
komingen in de categorieën A en B’. Dit betekent dat de Huurcommissie de categorie C kan aanvullen met 
ernstige gebreken of tekortkomingen die het woongenot ernstig schaden. De categorie C bestaat daarmee 
uit twee delen: 1) de overige ernstige gebreken en tekortkomingen zoals opgesomd uit bijlage II Bhw en 2) 
een aanvullende C-lijst, opgesteld en bijgehouden door de Huurcommissie. De Huurcommissie zorgt ervoor 
dat deze aanvullende C-lijst regelmatig wordt bijgewerkt met gebreken die zijn uitgesproken maar nog niet in 
de C-lijst zijn opgenomen.5 

4 Bijlage II Bhw.
5 Dit is conform de nota van toelichting bij het besluit van 6 februari 1999, Stb. 1999, 69.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003237/2016-09-01#BijlageII
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Hoofdstuk 3 – Procedurele regels

Hieronder wordt kort ingegaan op de procedurele regels bij de Huurcommissie ten aanzien van de twee 
procedures waar het gebrekenboek een rol speelt: huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken zoals 
volgt uit artikel 7:257 lid 2 BW en toetsing aanvangshuurprijs zoals volgt uit artikel 7:249 BW. 

3.1	 Toetsing	aanvangshuurprijs	(7:249	BW)

Als de huurder een verzoek als bedoeld in artikel 7:249 BW indient, dan doet de Huurcommissie uitspraak 
over de redelijkheid van de overeengekomen huurprijs.6 Bij deze procedure toetst de Huurcommissie twee 
zaken. In de eerste plaats wordt vastgesteld of de overeengekomen huurprijs in redelijke verhouding staat 
tot de kwaliteit van de woonruimte. Het beleid van de Huurcommissie ten aanzien van dit aspect staat verder 
uitgewerkt in de beleidsboeken waarderingsstelsel voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimte. In de 
twee plaats toetst de Huurcommissie of sprake is van ernstige gebreken die bij aanvang van de huurover-
eenkomst aanwezig waren én of deze ernstige gebreken redenen geven om de huurprijs tijdelijk te verlagen.7 

Het is in deze procedure niet verplicht dat de huurder de gebreken heeft gemeld bij de verhuurder. De reden 
daarvan is dat van de verhuurder verwacht mag worden dat hij bekend is met de toestand van de woning op 
het moment dat hij een nieuwe huurovereenkomst aangaat. De Huurcommissie verwacht wel dat de huurder 
in het verzoekschrift de gebreken aangeeft die bij het begin van de huurovereenkomst aanwezig waren in de 
woning. De Huurcommissie beoordeelt of er ernstige gebreken zijn zoals volgt uit het gebrekenboek en, zo ja, 
of de huurprijs tijdelijk verlaagd wordt. 

3.1.1	Onderzoek	bij	toetsing	aanvangshuurprijs
De Huurcommissie onderzoekt of er ernstige gebreken zijn in de woonruimte. Meestal worden de gebreken 
in de woning onderzocht door een onderzoeker van de Huurcommissie, maar dit is niet altijd mogelijk en/
of noodzakelijk. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de huurder inmiddels is verhuisd, het gebrek reeds 
is hersteld of als de Huurcommissie in sommige gevallen niet beschikt over de technische kennis en/of 
apparatuur om het gebrek te onderzoeken. Het onderzoek is beperkt tot de gebreken die bij aanvang van 
de huurovereenkomst aanwezig waren. Als het voor de onderzoeker van de Huurcommissie niet mogelijk is 
om vast te stellen of de gebreken bij aanvang aanwezig waren, dan wordt dit genoteerd in het rapport van 
onderzoek. De peildatum voor het onderzoek is de toestand op het tijdstip waarop de huurovereenkomst 
is aangevangen. Dit betekent dat de gebreken die niet aanwezig waren bij de aanvang van de huurover-
eenkomst niet worden meegenomen door de Huurcommissie.

3.2	 Huurverlaging	op	grond	van	onderhoudsgebreken	(7:257	BW)

Als de huurder een verzoek indient voor huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken, dan doet de 
Huurcommissie uitspraak over een tijdelijke verlaging van de huur door onderhoudsgebreken.8 Hierbij 
moet de huurder eerst de verhuurder schriftelijk informeren over de gebreken in de woonruimte. Dit noemt 
de Huurcommissie een gebrekenmelding. De verhuurder heeft vervolgens zes weken de tijd om deze 
gebreken te verhelpen. Als de verhuurder de gebreken niet binnen de termijn van zes weken heeft verholpen, 

6 Artikel 11 lid 3 Uhw.
7 Artikel. 4 lid 2 sub a Uhw jo. Artikel 12 Uhw.
8 Artikel 4 lid 2 sub e Uhw.
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dan kan de huurder een verzoek ‘Huurprijsverlaging op grond van onderhoudsgebreken’ indienen bij de 
Huurcommissie.9 De Huurcommissie beoordeelt of er ernstige gebreken zijn zoals volgt uit het gebrekenboek 
en, zo ja, of de huurprijs tijdelijk verlaagd wordt.10 

3.2.1	Onderzoek	bij	huurverlaging	op	grond	van	gebreken
De Huurcommissie onderzoekt of er ernstige gebreken zijn in de woonruimte zoals benoemd in het 
gebrekenboek. Meestal worden de gebreken in de woning onderzocht door een onderzoeker van de 
Huurcommissie, maar dit is niet altijd mogelijk en/of noodzakelijk. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de 
huurder inmiddels is verhuisd, het gebrek reeds is hersteld of indien de Huurcommissie niet beschikt over 
de technische kennis en/of apparatuur om het gebrek te onderzoeken. Een onderzoek in de woonruimte 
is dan niet zinvol.11 Het onderzoek is beperkt tot de genoemde gebreken in de gebrekenmelding, ook wel 
kennisgeving, aan de verhuurder. Andere gebreken die niet zijn genoemd in de gebrekenmelding naar de 
verhuurder, worden alleen meegenomen als deze gebreken van ‘zodanige aard of samenhang zijn, dat zij 
ook zonder de schriftelijke kennisgeving aan de verhuurder bekend moesten zijn’.12 De peildatum voor het 
onderzoek is de toestand op het tijdstip waarop de huurder de gebrekenmelding aan de verhuurder heeft 
verzonden.13 Dit betekent dat de gebreken die niet in de gebrekenmelding zijn vermeld in beginsel niet 
worden meegenomen door de Huurcommissie.

3.3 Inschakelen van externe deskundige

In veel gevallen heeft de Huurcommissie voldoende technische kennis om de aanwezigheid van een 
genoemd gebrek of tekortkoming vast te stellen. In sommige gevallen heeft de Huurcommissie niet de 
benodigde apparatuur en/of specialistische kennis om de gebreken vast te stellen. In dat geval moet de 
huurder (de stellende partij) bewijzen dat er sprake is een gebrek. De huurder moet dan zelf (eventueel in 
samenwerking met de verhuurder) een onderzoek laten doen door een onafhankelijk en deskundig bureau 
om het gebrek aan te tonen. Als de huurder het zogenoemde deskundigenrapport niet kan aanleveren, dan 
kan de Huurcommissie niet vaststellen dat sprake is van een gebrek. In dit geval zal het verzoek om een 
tijdelijke huurverlaging uit te spreken wegens de desbetreffende klacht niet gehonoreerd worden.

Huurders moeten een onafhankelijk en deskundig bureau onderzoek laten doen voor de volgende 
onderzoeken naar gebreken:

• een akoestisch onderzoek in verband met ernstige geluidsoverlast of onvoldoende geluidsisolatie (gebre-
ken C3 en C7);

• bouwkundig inspectierapport ten aanzien van het functioneren van het afvoerkanaal (gebrek B4);
• onderzoek naar de capaciteit van technische installaties, zoals een verwarmingsinstallatie, lift of Cv-ketel 

(gebreken C2, Cqa en Cqc);
• inspectierapport over losliggende leidingen en/of onvoldoende afscherming van bedrading (gebrek Cqb1);
• onderzoek naar loodgehalte in drinkwater (Cqd3). De huurder moet dit gebrek via een expertiserapport 

aantonen indien loden leidingen visueel niet zichtbaar zijn;
• onderzoek naar onvoldoende warm water bij een individuele warmwatervoorziening (Cqd1 en Cqd2);
• onderzoek naar de koudwaterinstallatie in verband met een verhoogde kans op legionellabacterie (Cqd4); 
• deskundigenrapport over warmteoverlast binnen de woonruimte.

9 Artikel 7:252 lid 2 BW jo. artikel 16 Uhw.
10 Artikel 16 Uhw.
11 Zie paragraaf 3.3 voor meer informatie.
12 Artikel 16 lid 2 Uhw.
13 Artikel 16 lid 2 Uhw.
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3.4	 Ingangsdatum	van	een	tijdelijke	huurverlaging

De Huurcommissie stelt vast of en, zo ja, welke gebreken tot een huurprijsverlaging leiden en welke huurprijs, 
gelet op deze gebreken, redelijk is Dit geldt voor verzoeken om de aanvangshuurprijs bij een nieuw contract 
te laten toetsen (artikel 7:249 BW) en bij huurverlaging op grond van gebreken (artikel 7:257 BW). Als de 
Huurcommissie een tijdelijke huurprijsverlaging toekent, dan gaat de verlaging op het volgende moment in:

• Bij een verzoek op grond van artikel 7:257 BW: op de eerste dag van de maand, na de maand waarin de 
huurder de gebreken heeft gemeld bij de verhuurder.14 Hierbij geldt dat geen tijdelijke huurverlaging kan 
worden gevorderd over een langere periode dan zes maanden voorafgaand aan het indienen van het 
verzoekschrift. 

• Bij een verzoek op grond van artikel 7:249 BW: op de ingangsdatum van de huurovereenkomst. 

3.5 Duur van de huurverlaging

Nadat de in de uitspraak vermelde gebreken zijn verholpen, is de tijdelijke huurverlaging van de huurprijs 
niet meer van toepassing vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin deze gebreken 
zijn hersteld. Als huurder en verhuurder een meningsverschil hebben over het al dan niet verholpen zijn 
van het gebrek, dan kan de verhuurder de Huurcommissie verzoeken hierover een uitspraak te doen.15 De 
verhuurder kan het verzoekschrift ‘Melding herstel gebreken’ indienen bij de Huurcommissie. Hierbij is het 
niet mogelijk om over een langere periode dan zes maanden, voorafgaande aan het indienen van het verzoek, 
de beëindiging van de tijdelijke huurverlaging uit te spreken.

14 Artikel 16 lid 3 Uhw
15 Artikel 16 lid 4 jo. artikel 12 lid 5 Uhw. 
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Hoofdstuk 4 – Gebreken categorieën A, B en C

Hoofdstuk 4 bevat drie lijsten met gebreken, zoals vermeld in bijlage II bij het Bhw. Deze lijsten zijn vergezeld 
van een toelichting van de Huurcommissie. In paragraaf 4.1 de categorie A-lijst, in paragraaf 4.2 de categorie 
B-lijst en in paragraaf 4.3 de categorie C-lijst. Paragraaf 4 benoemt de aanvullende voorwaarden voor 
woonwagens en standplaatsen. De gebreken in de categorieën A en B zijn limitatief. Dit betekent dat er 
geen wettelijke grondslag is om deze categorieën uit te breiden met andere gebreken en tekortkomingen. 
De gebreken in de C-lijst zijn niet limitatief. In hoofdstuk 5 zijn de aanvullingen van de Huurcommissie op de 
C-lijst opgenomen.

In de tabellen hieronder is in de linker kolom de tekst van het betreffende gebrek of tekortkoming aan of 
ten aanzien van de woonruimte vermeld. In de rechter kolom is een toelichting van de Huurcommissie 
opgenomen ter verduidelijking van de omschreven gebreken en tekortkomingen.

In de toelichting kan worden verwezen naar de desbetreffende paragrafen en artikelen van het 
Bouwbesluit 2012.16 

4.1 Categorie A - zeer ernstige gebreken aan en tekortkomingen ten aanzien 
van de woonruimte 

Bijlage	II	bij	het	Besluit	huurprijzen	woonruimte	

Zeer ernstige gebreken/
tekortkomingen	(cat.	A)	 Omschrijving/toelichting	

1. Er is geen aansluiting van 
de woonruimte welke 
een zelfstandige woning 
vormt, op het openbaar 
vuilwaterriool, als bedoeld 
in afdeling 6.4 van het 
Bouwbesluit	2012,	of	op	
een alternatief verwerkings-
systeem	voor	huishoudelijke	
afvalstoffen. 

Binnen de woonruimte of het woongebouw dient een lucht- en waterdicht 
rioleringsstelsel aanwezig te zijn. 

In plaats van aansluiting op het openbaar rioleringsnet kan als alternatief systeem 
worden genoemd het lozen op open water via een septictank. 

Het voorgaande is op zelfstandige en onzelfstandige woonruimte alsmede op 
woonwagens en standplaatsen van toepassing (hoofdstuk 6 afd. 6.4 art. 6.15 
en 6.16 BB2012). Opgemerkt dient te worden dat een zgn. chemisch toilet als 
roerend dient te worden aangemerkt (geen aansluiting op een (drink)watervoor-
ziening en rioleringsstelsel). 

2. Er	is	geen	mogelijkheid	tot	
toevoer van verse lucht 
en afvoer van binnenlucht 
van de toiletruimte, het 
vertrek waarin de kookge-
legenheid zich bevindt, 
het hoofd woonvertrek, 
het slaapvertrek of de 
badruimte, als bedoeld in de 
paragrafen 3.6.2 en 3.8.2 van 
het	Bouwbesluit	2012.	

In een verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte dient luchtverversing mogelijk te 
zijn door middel van toevoer van verse lucht en afvoer van binnenlucht. 

De afvoer van binnenlucht dient bij een toilet- of badruimte rechtstreeks naar 
buiten plaats te vinden. 

Voor de toevoer van buitenlucht en de afvoer van binnenlucht van en naar een 
verblijfsruimte is indirecte aan- en afvoer ook toegestaan, bijvoorbeeld via een 
andere verblijfsruimte of een verkeersruimte. 

De genoemde tekortkoming heeft uitsluitend betrekking op het wel of niet 
aanwezig zijn van ventilatiemogelijkheden als bedoeld in hoofdstuk 3 afd. 3.6.2 
art. 3.37, 3.38 en 3.40 lid 4 en 5 BB2012. 

Onvoldoende ventilatie komt aan de orde in Categorie C onder punt [1]. 

16 Stb. 2011. 416, in werking getreden per 1 april 2012, laatstelijk gewijzigd bij het Besluit van 11 november 2021.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/2022-02-01
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Zeer ernstige gebreken/
tekortkomingen	(cat.	A)	 Omschrijving/toelichting	

3. Er is geen daglichttoetreding 
in het hoofdwoon- of het 
slaapvertrek, als bedoeld in 
hoofdstuk 3 afd. 3.11.2 van 
het	Bouwbesluit	2012.

Bedoeld wordt hier dat in de genoemde vertrekken in het geheel geen 
daglichttoetreding plaatsvindt als bedoeld in hoofdstuk 3 afd. 3.11.2 BB2012. 
Onvoldoende daglichttoetreding komt aan de orde in Categorie C onder punt [5].

4. a.  Er is in de woonruimte 
welke een zelfstandige 
woning vormt, niet een 
toiletruimte als bedoeld 
in paragraaf 4.2.2 van het 
Bouwbesluit	2012	die	is	
voorzien van een toiletpot 
die is aangesloten op de 
voorziening van afvalwater 
en faecaliën, en van een 
waterspoelinrichting 
die is aangesloten op de 
drinkwatervoorziening.

b. Er is ten behoeve van 
de woonruimte welke 
niet een zelfstandige 
woning vormt, niet een 
toiletruimte, als bedoeld 
onder a.

Om een perceel(sgedeelte) als woonruimte aan te kunnen merken dient er ten 
minste een afsluitbaar (al dan niet gemeenschappelijk) toilet aanwezig te zijn 
(hoofdstuk 4 afd. 4.2.2 BB2012).

Een toiletruimte dient een minimale vloeroppervlakte te hebben van 0,64 m², 
met een breedte van ten minste 0,6 meter en een hoogte boven de vloer van ten 
minste 2 meter. De oppervlakte wordt gemeten op vloerniveau (NEN 2580).

Zelfstandige woonruimte:
Op grond van het BB2012, behoeft het eigen toilet niet per definitie binnen 
de woonruimte of het woongebouw aanwezig te zijn, maar kan deze ook 
bijvoorbeeld in de buitenberging zijn gesitueerd.

Onzelfstandige woonruimte:
Een gemeenschappelijk toilet dient, op grond van het BB2012, uitsluitend 
bereikbaar te zijn via één of meer besloten gemeenschappelijke verkeersruimten.

Woonwagen/standplaats:
In de woonwagen of in een op de standplaats gelegen gebouw dient ten minste 
een afsluitbare toiletruimte aanwezig te zijn.

5. a.  Er is in de woonruimte 
welke een zelfstandige 
woning vormt, geen 
wasgelegenheid	(een	
bad,	douche	of	wastafel)	
aanwezig dat, onderschei-
denlijk	die,	is	aangesloten	
op de voorziening voor 
afvalwater en faecaliën 
en voorzien van een kraan 
die is aangesloten op de 
drinkwatervoorziening. 

b. Er is ten behoeve van de 
woonruimte welke niet 
een zelfstandige woning 
vormt, geen wasgele-
genheid, als bedoeld 
onder a. 

Ten behoeve van de woonruimte is er ten minste aanwezig: een bad, 
douche of wastafel die is aangesloten op het rioleringsstelsel en voorzien 
is van een daarboven geplaatste koudwaterkraan die is aangesloten op de 
drinkwatervoorziening. 

De genoemde minimale eisen gelden voor zowel een zelfstandige woonruimte, 
een onzelfstandige woonruimte en een woonwagen of standplaats. Bij niet 
zelfstandige woonruimte dient minimaal een gemeenschappelijke badruimte 
aanwezig te zijn. Met aparte wordt hier de ruimte bedoeld, het gebruik kan 
gemeenschappelijk zijn. 

Een badruimte of wasgelegenheid mag samengevoegd zijn met een toiletruimte. 
Een toiletruimte kan dus als badruimte worden aangemerkt, als deze ten minste 
ook is voorzien van een wastafel. Een toiletruimte met een fonteintje is geen 
badruimte. Een wastafel in een andere ruimte, bv. in een slaapkamer, kan als 
wasgelegenheid worden aangemerkt.  

Een keuken met aanrecht kan (mede uit oogpunt van hygiëne) niet als wasgele-
genheid/ badruimte worden aangemerkt.  

Een douchecabine die is aangesloten op het rioleringsstelsel en de drinkwa-
tervoorziening, dient als badruimte te worden aangemerkt, ongeacht in welke 
ruimte deze is geplaatst. Indien een douchecabine als aparte badruimte wordt 
aangemerkt dient deze ook aan de daaraan te stellen ventilatie-eisen te voldoen. 
Is de douchecabine in een aparte ruimte geplaatst dan dient deze ruimte aan 
de voor een badruimte te stellen eisen te voldoen. Een aparte badruimte dient 
afsluitbaar te zijn.  

De oppervlakte wordt gemeten op vloerniveau (NEN 2580). 
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Zeer ernstige gebreken/
tekortkomingen	(cat.	A)	 Omschrijving/toelichting	

6. Er is in de woonruimte welke 
een zelfstandige woning 
vormt, niet een opstel-
plaats voor een aanrecht en 
een opstelplaats voor een 
kooktoestel als bedoeld 
in	paragraaf	4.7.2	van	het	
Bouwbesluit	2012,	voorzien	
van een aanrecht met een 
spoelbak die is aangesloten 
op de voorziening voor 
afvoer van afvalwater en 
faecaliën en van een kraan 
die is aangesloten op de 
drinkwatervoorziening.

Een kookgelegenheid (het kunnen bereiden van spijzen) dient volgens hoofdstuk 
4 afd. 4.7.2 art. 4.41 en 4.42 lid 1 BB2012 ten minste te bestaan uit een aanrecht 
en een opstelplaats voor een kooktoestel in een besloten ruimte. 

Minimale eisen bij woonruimte: 
Ligging binnen de woonruimte. De minimale afmeting van de opstelplaats voor 
een aanrecht is 0,7 meter lang en 0,4 meter breed. Aanrecht dient voorzien te 
zijn van een spoelbak die is aangesloten op het rioleringsstelsel met boven de 
spoelbak een kraan die is aangesloten op de drinkwatervoorziening. De minimale 
afmeting van de opstelplaats voor een kooktoestel is 0,4 x 0,4 m. 

Aanvullende eisen bij gemeenschappelijk gebruik: 
Ligging in een besloten gemeenschappelijke ruimte. Aan minimale afmetingen 
worden dezelfde eisen gesteld als aan woonruimte. 

Eisen bij woonwagens of standplaatsen: 
In een woonwagen of in een op de standplaats bevindend gebouw, dient een 
kookgelegenheid aanwezig te zijn. Er dient minimaal een aanrecht met spoelbak 
en een opstelplaats voor een kooktoestel aanwezig te zijn (aanrecht voorzien 
van spoelbak en aangesloten op rioleringsstelsel en drinkwatervoorziening). 
Aan minimale afmetingen worden dezelfde eisen gesteld als aan woonruimte. 

7.	 De toegang tot de 
woonruimte welke een 
zelfstandige woning vormt, 
of de toegang van een op de 
gemeenschappelijke	ruimte	
uitkomend vertrek van de 
woonruimte welke niet een 
zelfstandige woning vormt, 
is niet afsluitbaar.

Het gaat hier om het afsluitbaar zijn van deuren en ramen die de grens vormen 
tussen de gemeenschappelijk ruimten en de privéruimten en/of die de grens 
vormen tussen binnen en buiten.

Deze afsluiting dient zodanig te zijn dat bij afwezigheid van de bewoner de 
zelfstandige woonruimte ofwel, bij een onzelfstandige woonruimte, het privége-
deelte niet door derden betreden kan worden.

Dit houdt in dat de toegangsdeur(en) van de zelfstandige woonruimte en de 
toegangsdeur(en) van de privéruimten van de niet zelfstandige woonruimte aan 
twee zijden afsluitbaar dienen te zijn. Alle overige deuren en ramen die de grens 
vormen tussen gemeenschappelijke- en privéruimten en tussen binnen en buiten 
dienen ten minste aan de binnenzijde afsluitbaar te zijn.

De zich binnen het privégedeelte bevindende binnendeuren behoeven niet 
afsluitbaar te zijn.

Als de toiletruimte, die uitsluitend tot de zelfstandige of tot de onzelfstandige 
woonruimte behoort, buiten de woonruimte is gelegen (bijvoorbeeld op de 
gemeenschappelijke overloop) dan dient de deur aan twee zijden afsluitbaar 
te zijn.

8. De woonruimte is, als 
gevolg van de toestand 
waarin de fundering van 
de woning, het chassis van 
de woonwagen, de bodem 
van de standplaats voor de 
woonwagen, de muren van 
de woning, de wanden van 
de woonwagen, het dak, 
de trappen, de vloeren, de 
schoorstenen, de balkons, de 
galerijen	of	de	balustrades	
zich bevinden, door het 
daarmee gepaard gaande 
gevaar voor de veiligheid 
en de gezondheid van de 
bewoners ongeschikt voor 
bewoning.

De opsomming is niet cumulatief. 

Bij aanwezigheid van slechts een van de genoemde situaties kan reeds van een 
ernstig gebrek of tekortkoming worden uitgegaan.
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4.2 Categorie B - ernstige gebreken aan en tekortkomingen ten aanzien 
van de woonruimte 

Ernstige gebreken/ 
tekortkomingen	(cat.	B)	 Omschrijving/toelichting	

1. Met betrekking tot de 
woonruimte geldt een plicht 
tot het treffen van voorzie-
ningen op grond van een 
besluit krachtens artikel 
13 van de Woningwet, 
dan wel een besluit tot 
oplegging van een last 
onder bestuursdwang 
of last onder dwangsom 
wegens overtreding van het 
bepaalde	bij	of	krachtens	
artikel	1a,	1b,	7b,	of	13	
van de Woningwet, voor 
zover de desbetreffende 
voorzieningen	nog	niet	zijn	
getroffen en voor zover de 
aan de plicht tot het treffen 
van die voorzieningen 
ten grondslag liggende 
gebreken of tekortko-
mingen het woongenot van 
de gehuurde woonruimte 
ernstig schaden.

2. In keuken, woon- of 
slaapvertrekken is als 
gevolg van de bouwkundige 
staat van de woonruimte 
sprake van condensatie, 
doorslaand of optrekkend 
vocht, waardoor zich 
zodanige schimmelvorming 
of houtrot in balken of 
vloerdelen voordoet, dat 
de bruikbaarheid van 
deze vertrekken ernstig is 
aangetast.

Als ernstig dient te worden aangemerkt, vrijwel constant aanwezige vocht- en 
schimmelvorming op wanden/plafonds/vloeren en/of door houtrot aangetaste 
balken, vloerdelen, plinten of kozijnhout. In het algemeen gaat de Huurcommissie 
van een ernstig gebrek uit als de vocht en schimmelvorming een oppervlakte 
heeft van 0,25 m² of meer. Opgemerkt wordt dat hier uitsluitend de keuken, 
woon- of slaapvertrekken worden bedoeld. De badruimte is opgenomen in 
Categorie C (uitgebreide lijst) onder Nb3. 

3. De bruikbaarheid van de 
woonruimte is ernstig 
belemmerd ten gevolge van 
lekkage van de buitenschil 
van de woonruimte 
waardoor hemelwater de 
woonruimte binnendringt.

In principe dient een tot bewoning bestemd gebouw of woonwagen wind- en 
waterdicht te zijn (hoofdstuk 3 afd. 3.5.2 BB2012). 

4. Vanwege de bouwkundige 
staat van het afvoerkanaal 
voor de hoofdverwarming 
is sprake van een zodanig 
gebrekkige afvoer van de 
rook- of verbrandingsgassen, 
dat de bewoonbaarheid 
van de woonruimte ernstig 
wordt geschaad. 

Het onvoldoende functioneren van het afvoerkanaal voor rook- en verbrandings-
gassen kan ophoping van giftige gassen tot gevolg hebben en levert daardoor 
direct gevaar op voor de gezondheid van de bewoner (hoofdstuk 3 afd. 3.8.2 
BB2012). 

Door analyse van de lucht in de woonruimte kan worden vastgesteld of er sprake 
is van gevaar voor de gezondheid. 
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Ernstige gebreken/ 
tekortkomingen	(cat.	B)	 Omschrijving/toelichting	

5. Er is door verzakking een 
zodanige scheefstand van 
buitenmuren van de woning 
of van buitenwanden van de 
woonwagen dan wel sprake 
van een zodanige helling 
van vloeren of een zodanige 
toestand van plafonds 
of binnenwanden dat de 
bewoonbaarheid van de 
woonruimte ernstig wordt 
geschaad.

Bij dit gebrek wordt met zodanige scheefstand of helling in het algemeen 
verstaan een scheefstand of helling van 15 mm of meer per m2. 

De hier genoemde gebreken dienen cumulatief aanwezig te zijn. Bij meer dan één 
gebrek is reeds sprake van cumulatie van gebreken. Indien bijvoorbeeld sprake is 
van een zodanige helling van de vloeren dan dient verder aangetoond te worden 
dat sprake is van klemmende deuren of ramen en/of (zet)scheuren in de muren.

Opgemerkt wordt dat bij aanwezigheid van slechts één van de genoemde 
gebreken er wel sprake kan zijn van een gebrek als bedoeld onder Categorie C.

6. Het rioleringssysteem functi-
oneert niet of zodanig, dat 
de bewoonbaarheid van de 
woonruimte ernstig wordt 
geschaad.

Een woonruimte of woongebouw (woonwagen of standplaats) moet een 
voorziening hebben voor de afvoer van huishoudelijke afvalstoffen die is 
aangesloten op het openbaar riool of alternatief verwarmingssysteem (hoofdstuk 
6 afd. 6.4 BB2012). Onder rioleringssysteem wordt verstaan het geheel in de 
woonruimte of het woongebouw aanwezige leidingstelsel voor de afvoer van 
afvalwater en faecaliën tot aan de perceelsgrens of het openbaar riool.

Opgemerkt wordt dat het ontstoppen als gevolg van een technisch gebrek, op 
grond van de regelgeving tot de verplichting van de verhuurder dient te worden 
aangemerkt (artikel 7:204-7:210 BW).

7.	 Er treedt vanwege het feit 
dat de direct boven de 
bodem liggende vloer niet 
afsluit, een voortdurende 
en zodanige stankoverlast 
binnen de woonruimte op 
dat de bewoonbaarheid 
ernstig wordt geschaad.

In de woonruimte moet vrijwel permanent stankoverlast aanwezig zijn die 
typerend is bij onvoldoende bodemafsluiting.

8. Er is sprake van een 
zodanige cumulatie van 
onderhoudsgebreken,	zoals:	
zeer slechte toestand van 
het buitenschilderwerk 
bij	alle	gevels,	ernstige	
houtrot	in	kozijnen	en	
ramen, slechte staat van 
voeg- en metselwerk van 
de gevels, ernstige kierende 
buitendeuren en -ramen en 
zeer slechte staat van het 
dak, goten, overstekken 
en schoorstenen, dat de 
bewoonbaarheid van de 
woonruimte ernstig wordt 
geschaad.

Bij meer dan één gebrek kan er reeds sprake zijn van een cumulatie van 
gebreken, die de bewoonbaarheid ernstig schaadt. Het betreft in principe alleen 
cascogebreken.

Opgemerkt wordt dat bij de aanwezigheid van slechts één van de genoemde 
gebreken er sprake kan zijn van een gebrek als bedoeld in Categorie C.
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4.3 Categorie C - overige ernstige gebreken aan en tekortkomingen ten 
aanzien van de woonruimte zelf 

De woonruimte vertoont een gebrek dat of een tekortkoming die: 
a. niet behoort tot de gebreken of tekortkomingen bedoeld in de categorieën A en B, en 
b. het woongenot ernstig schaadt, waarvan bijvoorbeeld sprake is bij: 

Overige ernstige gebreken/
tekortkomingen	(cat.	C)	 Omschrijving/toelichting	

1. onvoldoende	mogelijkheid	
tot ventilatie van toilet, 
kookgelegenheid, bad- of 
doucheruimte of woon- of 
slaapvertrek waardoor 
ernstige stank- en 
vochtoverlast ontstaat; 

Minimale eisen aan de luchttoevoer en -afvoer van toilet, badruimte en verblijfs-
ruimten is op grond van hoofdstuk 3 afd. 3.6.2 art. 3.37, 3.38 lid 1 en lid 3 t/m 7 
en art. 3.40 lid 4 en 5 BB2012: 

Toilet: 
minimale luchttoevoer en -afvoer 7 dm3/s ofwel 7 liter per seconde. Luchtafvoer 
vindt rechtstreeks naar buiten plaats. 

Badruimte of gecombineerde toilet/badruimte: 
minimale luchttoevoer en -afvoer 14 dm3/s ofwel 14 liter per seconde. 
Luchtafvoer vindt rechtstreeks naar buiten plaats. 

Verblijfsruimte waarin het kooktoestel is geplaatst: 
minimale luchttoevoer en -afvoer 21 dm3/s ofwel 21 liter per seconde. 
Luchtafvoer vindt rechtstreeks naar buiten plaats. 

Overige verblijfsruimten: 
minimale luchttoevoer en -afvoer 0,7 dm3/s/m² ofwel 0,7 liter per seconde per 
vierkante meter vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm³/s. Aan- en afvoer 
van lucht mag indirect dus via een binnenruimte of verkeersruimte plaatsvinden. 

Opgemerkt wordt dat van dit gebrek/tekortkoming in dit kader pas sprake 
is	indien	er	stank-	en/of	vochtoverlast	(veelal	in	combinatie	met	schimmel-
vorming)	plaatsvindt	als	gevolg	van	onvoldoende	ventilatiemogelijkheden.

2. een verwarmingsinstallatie 
die onvoldoende warmte-
afgifte in een of meer 
verwarmde vertrekken van 
de woonruimte levert zodat 
adequate verwarming voor 
het gebruik waartoe dat 
vertrek of die vertrekken 
bestemd	is	of	zijn,	niet	
mogelijk	is;

Uitgangspunt is de feitelijk gehuurde situatie of de bij ingang van de verhuring 
bedoelde bestemming van de diverse ruimten. In elk geval behoort de 
temperatuur te worden gehaald die is berekend ten tijde van de aanleg van 
de installatie.

In het algemeen zal de Huurcommissie aansluiting zoeken bij de geldende 
normen: 

Bij een buitentemperatuur van -10 C˚ dienen de onderstaande temperaturen te 
kunnen worden gehandhaafd van alle te verwarmen ruimten:

• Woonkamer 20 C˚
• Keuken 20 C˚
• Toilet 15 C˚
• Entree 15 C˚
• Overloop 15 C˚
• Slaapkamer 18 C˚
• Badkamer 22 C˚

Eventuele wijzigingen die door de huurder gedurende de huurtijd zijn 
aangebracht (bijv. het samenvoegen van vertrekken) en die van invloed zijn 
op een goede werking van de installatie, dienen buiten beschouwing te 
worden gelaten.



Huurcommissie Gebrekenboek 17

Overige ernstige gebreken/
tekortkomingen	(cat.	C)	 Omschrijving/toelichting	

3. voortdurende ernstige 
geluidsoverlast van tot 
de woonruimte of het 
woongebouw behorende 
technische installaties;

(hoofdstuk 3, afd. 3.2, art. 3.8 en art. 3.9 BB2012)

Van ernstige geluidoverlast ten gevolge van de technische installaties (in geval 
van een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, 
een warmwatertoestel, een installatie voor het verhogen van waterdruk of een 
lift) is slechts sprake indien het karakteristieke installatie-geluidsniveau LI,A,k, 
bepaald volgens NEN 5077, in een op een aangrenzend perceel gelegen verblijfs-
gebied, bij in werking zijn van de betreffende installatie, hoger is dan 30 dB. 

Van ernstige geluidoverlast ten gevolge van de technische installaties behorende 
tot de woning (in geval van een mechanische voorziening voor luchtverversing, 
warmteopwekking of warmteterugwinning) is slechts sprake indien het karakte-
ristiek installatie-geluidsniveau LI,A,k, bepaald volgens NEN 5077, in een 
niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van de gebruiksfunctie, bij in werking zijn 
van de betreffende installatie, hoger is dan 30 dB. 

Van ernstige geluidoverlast ten gevolge van de technische installaties behorende 
tot de woning (in geval van een toilet met waterspoeling, een kraan) is slechts 
sprake indien het karakteristiek installatie-geluidsniveau LI,A,k, bepaald volgens 
NEN 5077, in een niet gemeenschappelijk verblijfsgebied van een aangrenzende 
op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie, bij in werking zijn van de betreffende 
installatie, hoger is dan 30 dB.

Het enkele feit van het niet voldoen aan de hiervoor aangegeven normering is 
nog geen ernstig gebrek of tekortkoming. Er dient daarnaast ook daadwerkelijk 
geluidsoverlast plaats te vinden.

4. ernstige lekkage in de 
woonruimte van aan- of 
afvoerleidingen van water; 

Het gaat hierbij om lekkages in de woonruimte van aan- of afvoerleidingen van 
water in de woonruimte en/of aan- of afvoerleidingen van water die gelegen zijn 
in aangrenzende of omliggende woonruimten en/of vertrekken.

5. onvoldoende daglicht-
toetreding in het 
hoofdwoonvertrek;

In het Bouwbesluit 2012 worden voor de bestaande bouw minimale eisen 
gesteld aan de daglichttoetreding in het hoofdwoonvertrek. Uit het oogpunt van 
gezondheid dient de daglichttoetreding of het equivalente daglichtoppervlakte 
minimaal 0,5 m² te zijn. 

Daglichttoetreding naar het hoofdwoonvertrek mag zich in een inwendige 
scheidingsconstructie bevinden voor zover deze niet de scheiding vormt met een 
andere verblijfsruimte, toiletruimte, badruimte of bergruimte (dus wel indirect via 
bijvoorbeeld een serre, dichtgezet balkon, galerij, e.d.). Met equivalente daglicht-
oppervlakte wordt bedoeld dat belemmeringen in de genoemde oppervlakte van 
0,5 m² zijn verwerkt (hoofdstuk 3 afd. 3.11.2 BB2012).

Een uitzondering dient te worden gemaakt voor de woonruimte die is aangemerkt 
als rijksmonument en is ingeschreven in het rijksmonumentenregister als 
bedoeld in artikel 1.1. en artikel 3.3 van de Erfgoedwet of is aangewezen als 
beschermd stads- en dorpsgezicht als bedoeld in artikel 8a van het Besluit 
Huurprijzen Woonruimte, waarin wordt verwezen naar artikel 1 onder g van de 
Monumentenwet 1988. Op grond van artikel 9.1 van de Erfgoedwet blijft artikel 
1 onder g van de Monumentenwet 1988 ongewijzigd van toepassing tot de 
Omgevingswet (Kamerstukken 33 962) in werking is getreden. Deze wet treedt 
op 1 januari 2022 in werking.

Hierbij dient wel te worden bezien in hoeverre de bewoonbaarheid wordt 
geschaad.
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Overige ernstige gebreken/
tekortkomingen	(cat.	C)	 Omschrijving/toelichting	

6. slechte staat van 
binnenmuren en plafonds 
in de vorm van ernstige 
scheurvorming of loslatend 
tot het gehuurde behorend 
pleisterwerk;

De in dit gebrek genoemde scheurvorming in de binnenmuren kan het gevolg 
zijn van ongelijkmatige verzakking of scheefstand van het perceel en derhalve 
mogelijk een ernstig gebrek als bedoeld in Categorie B onder punt 5 zijn. 

Hieronder kan ook worden begrepen, vergaan pleisterwerk (al dan niet met 
onderliggend stucwerk) en loslatend (door of met toestemming van verhuurder 
aangebracht) wandtegelwerk. 

In het algemeen gaat de Huurcommissie uit van een ernstig gebrek als het 
vergaan pleisterwerk of loslatend wandtegelwerk een aaneengesloten 
oppervlakte heeft van 0,25 m² of meer.

7.	 onvoldoende geluidsisolatie 
van woningscheidende 
binnenmuren, binnen-
wanden, vloeren of plafonds;

Aan de geluidsisolatie (geluidsoverdracht) bij bestaande bouw worden in het 
Bouwbesluit 2012 geen nadere eisen gesteld. Voor de beoordeling wordt een 
correctie toegepast, op de volgens het Bouwbesluit voor nieuwbouw geldende 
eisen. Uitgangspunt is dat de correctie wordt toegepast, zoals deze gold vóór de 
wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het gebrekenboek versie 1 april 2012. 

Voor de beoordeling van de akoestische kwaliteit wordt aangehouden, het 
voor nieuwbouw geldende karakteristieke lucht-geluidniveauverschil (DnT,A,k) 
verminderd met -10 dB voor wanden en -25 dB voor vloeren en plafonds en 
het gewogen contact-geluidniveau (LnT,A), bepaald volgens de NEN 5077, 
vermeerderd met +10 dB voor wanden en +25 dB voor vloeren en plafonds. (BB 
2012 hfdst. 3, afd. 3.4, afd. 3.16 en 3.17) 

Bovenstaande normering geldt ook voor de beoordeling van geluidsover-
dracht tussen twee verblijfsruimten binnen dezelfde woonruimte en voor 
kamerscheidende constructies, in het geval van kamergewijze verhuur van 
niet-zelfstandige woonruimte. (BB 2012 hfdst. 3, afd. 3.4, afd. 3.17a) 

De normering geldt niet indien verblijfsruimten binnen dezelfde woning met 
elkaar in open verbinding staan, of indien de ene verblijfruimte vanuit de andere 
rechtstreeks bereikbaar is via een deuropening. 

Het enkele feit van het niet voldoen aan de hiervoor aangegeven normering is 
nog geen ernstig gebrek of tekortkoming. Er dient daarnaast ook daadwerkelijk 
geluidsoverlast plaats te vinden. 

8. gevolgschade aan het 
gehuurde van een inmiddels 
opgeheven gebrek als 
bedoeld	in	deze	bijlage,	voor	
zover die het woongenot 
ernstig schaadt;

Het ene gebrek kan een ander gebrek tot gevolg hebben. 

Als voorbeeld kan worden genoemd: de gevolgen van lekkage en vochtoverlast, 
zoals vergaan stucwerk en houtrot, mits deze verwijtbaar is aan de verhuurder. 

Gevolgschade die is ontstaan als gevolg van het niet tijdig melden van het gebrek 
door de huurder aan de verhuurder, komt voor rekening van de huurder. 

9.	 ernstige vocht- of schimmel-
plekken als gevolg van 
optrekkend of doorslaand 
vocht;

Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte, toiletruimte of 
badruimte moet ter beperking van het binnendringen van vocht in de woonruimte 
of woongebouw, waterdicht zijn. Ditzelfde geldt ook voor de constructie die de 
scheiding vormt tussen de woonruimte of woongebouw en de kruipruimte. 

Opgemerkt wordt dat het in deze situatie expliciet gaat om de waterdichtheid van 
scheidingsconstructies tussen binnen/buiten. 

Bij optrekkend of doorslaand vocht in de keuken, woon- of slaapvertrekken zie 
Categorie B onder 2. 
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Overige ernstige gebreken/
tekortkomingen	(cat.	C)	 Omschrijving/toelichting	

10.	Er is sprake van een 
cumulatie van meerdere 
gebreken en tekortkomingen 
die	ieder	afzonderlijk	bezien	
niet,	maar	gezamenlijk	dan	
wel in combinatie met elkaar 
wel het woongenot ernstig 
schaden.

Hier worden gebreken en tekortkomingen bedoeld die, als deze zouden worden 
beoordeeld, net niet ernstig genoeg zijn om tot huurverlaging te besluiten maar 
die gezamenlijk dan wel in combinatie met elkaar bezien, in zijn totaliteit wel als 
ernstig het woongenot schadende situatie dient te worden aangemerkt. 

4.4 Aanvullende bepalingen voor woonwagens en standplaatsen

Ten aanzien van woonwagens en standplaatsen staan in bijlage II van het Bhw woonruimte aanvullende 
bepalingen die hieronder staan weergegeven.

1. De combinatie huurwoonwagen op een huurstandplaats wordt in afwijking van artikel 1 van het 
besluit voor wat betreft het voorzieningenniveau als bedoeld onder 1, categorie A, aangemerkt als 
zelfstandige “woning”. 

2. Indien er sprake is van de combinatie eigen woonwagen op een huurstandplaats, zijn de artikelen 1, 4 en 
5 van onderdeel 1, categorie A, van overeenkomstige toepassing. 

3. Onderhoudsgebreken of tekortkomingen, als bedoeld in artikel 8 van onderdeel 1, categorie A, of als 
bedoeld in onderdeel 1, categorie B of C, aan de eigen woonwagen kunnen niet van invloed zijn op de 
huurprijs van de standplaats. 

4. Maatgevend voor de beoordeling is het tijdstip waarop de huurovereenkomst is ingegaan. Indien partijen 
in onderling overleg wijziging in de situatie hebben gebracht, geldt de gewijzigde situatie als 
uitgangspunt. 
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Hoofdstuk 5 – Aanvullende C-lijst

De gebreken in de C-categorie zijn, anders dan de A- en B-categorieën, niet limitatief.17 De Huurcommissie 
heeft bij de C-categorie de mogelijkheid gekregen om deze aan te vullen. Deze categorie C bestaat daarom 
uit twee delen: de overige ernstige gebreken en tekortkomingen zoals volgt uit Bijlage II Bhw en een 
aanvullende C-lijst, opgesteld en bijgehouden door de Huurcommissie. Het eerste deel is in het vorige 
hoofdstuk behandeld en de aanvullende C-lijst komt in dit hoofdstuk aan de orde. De Huurcommissie 
zorgt ervoor dat deze aanvullende C-lijst regelmatig wordt bijgewerkt met gebreken die zijn uitgesproken 
maar nog niet in de C-lijst zijn opgenomen.18 Het volgende criterium geldt voor de Huurcommissie om 
een C-gebrek op te nemen: ‘Ernstige gebreken en tekortkomingen ten aanzien van de woonruimte die het 
woongenot ernstig schaden maar die niet behoren tot de gebreken of tekortkomingen in de categorieën 
A en B’.

Als indeling van de aanvullende C-lijst is gekozen voor een opsomming per te onderscheiden bouwon-
derdeel. De inhoudsopgave is direct voorafgaande aan de aanvullende lijst opgenomen. In de linker kolom 
is de tekst van het betreffende gebrek of tekortkoming aan of ten aanzien van de woonruimte vermeld. 
En in de rechter kolom is een toelichting opgenomen ter verduidelijking van de omschreven gebreken en 
tekortkomingen.

5.1	 Inhoudsopgave	aanvullende	lijst	Categorie	C	

A. Binnendeuren/kozijnen 
B. Binnenmuren/binnenwanden 
C. Brievenbussen 
D. Buitenkozijnen/ramen/deuren (van hout) 
E. Buitenkozijnen/ramen/deuren (van metaal/kunststof) 
F. Buitendeuren (inpandige woningtoegangsdeuren) 
G. Buitenmuren 
H. Vloeren 
I. Schuren en bergingen 
J. Erfafscheiding 
K. Hemelwaterafvoer 
L. Plafonds 
M. Riolering 
N. Sanitaire installaties 

a. Keukenaanrecht 
b. Douche-, bad-, wasruimte 
c. Wastafels / fonteintjes 
d. Toilet 

O. Schilderwerk (buiten) 
P. Schoorstenen/ventilatiekanalen 
Q. Technische installaties 

a. Verwarmingsinstallatie 
b. Elektrische installatie 
c. Gasinstallatie 
d. Warmtapwaterinstallatie 

17 Bijlage II Bhw. 
18 De nota van toelichting bij het besluit van 6 februari 1999, Stb. 1999, 69.
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e. Liftinstallaties 
f. Mechanische installatie

R. Trappen 
a. binnen 
b. buiten 

S. Tuinen/toegangspaden 
T. Veranda/balkon/galerij 
V. Vochtoverlast 

5.2	 Aanvullende	lijst	bij	Categorie	C	

Aanvullende	lijst	bij	Categorie	C

A.	 Binnendeuren/kozijnen	

A1.  De binnendeur kan niet meer geopend/gesloten 
worden ten gevolge van een bouwkundig gebrek. 

Bijvoorbeeld als gevolg van gebroken scharnieren of 
gebroken of gescheurde stijl of losse onderdorpel. "

A2.		 De	deur	van	een	verblijfsruimte	of	badruimte	
ontbreekt. 

Uit de situatie ter plaatse dient te blijken dat er feitelijk 
een deur aanwezig behoort te zijn. 

Een uitzondering vormt de deur van de ruimte waar 
een geiser is ondergebracht en op voorschrift van het 
energiebedrijf is verwijderd. 

B. Binnenmuren/binnenwanden 

B1.		 Een	binnenmuur	staat	(gedeeltelijk)	los	of	is	
gescheurd, waardoor er gevaar voor omvallen en/
of uitvallen van het metselwerk dreigt. 

 

B2.  De houten binnenwand of separatiewand is niet 
meer stabiel met de omliggende constructie 
verbonden. 

Dit kan ook van toepassing zijn op een voorzetwand die 
geheel of gedeeltelijk is losgelaten van de achtergelegen 
muur en als zodanig ernstige gebreken vertoont. 

B3.		 Het	deurkozijn	is	niet	meer	vast	verbonden	met	
de omliggende constructie. 

Het kozijn staat los in de wand waarin het is opgenomen. 

C. Brievenbussen

C1.  De brievenbus voldoet niet aan de eisen m.b.t. 
afmeting en de postlevering is daardoor gestaakt.

De huurder dient aan te tonen dat de postlevering 
is gestaakt in verband met het niet voldoen aan de 
minimaal vereiste afmeting van de brievenbus. 

D.	 Buitenkozijnen/ramen/deuren	 
(van	hout)	

Het betreft hier alleen de tot de woonruimte 
behorende	kozijnen	die	de	scheiding	vormen	tussen	
binnen	en	buiten	en	aanwezig	zijn	in	een	verblijfs-
gebied, incl. de badruimte en het toilet. 

D1.  De deur of het raam kan niet meer worden 
geopend / gesloten als gevolg van een 
bouwkundig gebrek. 

Bijvoorbeeld als gevolg van gebroken scharnieren of 
gebroken of gescheurde stijl of losse onderdorpel. 

D2.		 Het	verband	tussen	stijl	en	dorpel	van	de	deur	of	
het raam is verloren gegaan door houtrot. 

D3.  Het hang- en sluitwerk van de deuren of ramen is 
losgekomen als gevolg van houtrot. 

D4.  Het hang- en sluitwerk functioneert niet meer 
door een technisch gebrek.

Bijvoorbeeld gebroken scharnieren. 
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Aanvullende	lijst	bij	Categorie	C

D5.		 Het	kozijn/de	deur/het	raam	is	zodanig	scheluw	of	
klemt dat op een enkele plaats de aanslagnaad 
van de deur of het raam niet met tochtwerende 
voorzieningen is af te sluiten. 

Deze situatie is door de huurder niet meer met 
eenvoudige tochtwerende middelen op te lossen. In het 
algemeen gaat de Huurcommissie uit van een ernstig 
gebrek als de naad 8 mm of meer bedraagt. 

D6.		 Het	kozijn/de	deur/het	raam	schrankt	zodanig	
dat de sluitnaad van de deur of het raam op 
een enkele plaats zodanig groot is dat deze met 
eenvoudige voorzieningen niet meer is af te 
dichten. 

In het algemeen gaat de Huurcommissie uit van een 
ernstig gebrek als de sluitnaad 10 mm of meer bedraagt. 

D7.		 De	deur	of	het	raam	klemt	zo	ernstig	dat	het	niet	
meer door middel van het aanwezige sluitwerk 
gesloten kan worden. 

D8.	 Het	kozijn/de	deur/het	raam	is	zodanig	
door houtrot aangetast dat er hemelwater 
binnendringt.

Op grond van het Bouwbesluit 2012 wordt 
waterdichtheid vereist van uitwendige 
scheidingsconstructies. 

D9.	 Van	een	schuifraam	ontbreken	de	wissellatten,	
de	belegstukken,	de	raamgewichten	en/of	zijn	de	
katrollen defect.

Ook het gedeeltelijk ontbreken van wissellatten en 
belegstukken wordt hieronder begrepen indien dit 
ontbreken onvoldoende wind- en waterdichtheid tot 
gevolg heeft. 

D10.		De	deur	of	het	raam	kan	niet	meer	worden	
geopend waardoor in het vertrek geen ventilatie 
meer	mogelijk	is.	

Bijvoorbeeld als gevolg van een technisch gebrek of 
vanwege door de verhuurder vastgeschilderde ramen of 
deuren. 

D11.  Er is onvoldoende aansluiting tussen het buiten-
kozijn	of	de	buitenpui	en	de	gevel	waarin	deze	
zich bevindt waardoor er een open verbinding 
aanwezig is met de buitenlucht of de spouw. 

De opening/naad tussen gevelkozijn c.q. gevelpui en de 
aangrenzende gevel dient zodanig groot te zijn dat deze 
door de huurder niet meer met eenvoudige middelen is 
af te dichten. In het algemeen gaat de Huurcommissie 
uit van een ernstig gebrek als de opening/naad 8 mm of 
meer bedraagt.

D12.		De	doorvalbeveiliging	in	het	gevelkozijn	
ontbreekt of is onvoldoende. 

Indien de hoogte vanaf de vloer tot de onderkant van de 
opening in het gevelkozijn (veelal een beweegbaar raam) 
minder dan 60 centimeter bedraagt, dient uit het oogpunt 
van veiligheid een zgn. doorvalbeveiliging aanwezig te 
zijn (hoofdstuk 2 afd. 2.3.2 art. 2.24 lid 2 BB 2012). Dit 
geldt uiteraard niet voor een woonruimte of voor ramen 
op de begane grond. 

E.	 Buitenkozijnen/-ramen/-deuren	
(van	metaal/kunststof)

Het betreft hier alleen de tot de woonruimte 
behorende	kozijnen	die	de	scheiding	vormen	tussen	
binnen	en	buiten	en	aanwezig	zijn	in	een	verblijfs-
ruimte incl. de badruimte en het toilet.

E1.  De deur of het raam kan niet meer worden 
geopend als gevolg van een bouwkundig gebrek.

In feite houdt dit in dat het verband tussen stijlen en 
dorpels van beweegbare deuren en ramen niet meer 
geheel aanwezig is of dat het zich daarin bevindende 
glas los staat zodat gevaar voor uitvallen aanwezig is.

E2.  Onderdelen van het hang- en sluitwerk van de 
deur/het	raam	zijn	versleten	en/of	gebroken.

Het gevolg moet zijn dat de deur/het raam niet meer 
normaal geopend kan worden of niet meer afsluitbaar is.

E3.  Het sluitwerk van de deur/het raam heeft 
een zodanige speling dat deze niet meer kan 
worden afgesloten met gangbare tochtwerende 
voorzieningen.

In het algemeen gaat de Huurcommissie uit van een 
ernstig gebrek als de naad 5 mm of meer bedraagt. 
5 mm (i.p.v. 8 zoals bij hout) omdat bij metalen of 
kunststof kozijnen minder eenvoudig voorzieningen voor 
tochtwering zijn aan te brengen dan bij houten kozijnen.
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Aanvullende	lijst	bij	Categorie	C

E4.		 Door	roestvorming	of	veroudering	van	het	kozijn/
de deur/het raam wisselen de beweegbare 
profielen	ten	opzichte	van	de	vaste	profielen	
zodanig dat de aanwezige naad niet met 
gangbare tochtwerende voorzieningen is af 
te dichten.

In het algemeen gaat de Huurcommissie uit van een 
ernstig gebrek als de naad 5 mm of meer bedraagt. 
Dit wisselen kan het gevolg zijn van roestvorming 
(waardoor verdikking optreedt) en het vervolgens 
ontroesten (waardoor verdunning optreedt) en er op 
deze manier openingen tussen de profielen van de vaste 
en de draaiende delen optreedt.

E5.		 Door	roestvorming	van	kozijn/deur/raam	treedt	er	
glasbreuk op als gevolg van deze roestvorming.

E6.  De deur/het raam kan niet meer worden geopend 
waardoor in het vertrek geen ventilatie meer 
mogelijk	is.

Bijvoorbeeld als gevolg van een technisch gebrek of 
als vanwege de verhuurder de ramen of deuren zijn 
vastgeschilderd.

E7.		 Het	metalen/kunststof	kozijn	is	niet	meer	vast	
verbonden aan de omliggende constructie.

E8.  Er is onvoldoende aansluiting tussen het buiten-
kozijn	of	de	buitenpui	en	de	gevel	waarin	deze	
zich bevindt waardoor er een open verbinding 
aanwezig is met de buitenlucht of de spouw.

De opening/naad tussen gevelkozijn c.q. gevelpui en de 
aangrenzende gevel dient zodanig groot te zijn dat deze 
door de huurder niet meer met eenvoudige middelen is af 
te dichten.

In het algemeen gaat de Huurcommissie uit van een 
ernstig gebrek als de opening/naad 8 millimeter of meer 
bedraagt.

E9.		 De	doorvalbeveiliging	in	het	gevelkozijn	
ontbreekt of is onvoldoende.

Indien de hoogte vanaf de vloer tot de onderkant van de 
opening in het gevelkozijn (veelal een beweegbaar raam) 
minder dan 60 centimeter bedraagt, dient uit het oogpunt 
van veiligheid een zgn. doorvalbeveiliging aanwezig 
te zijn (hoofdstuk 2 afd. 2.3.2 art. 2.24 lid 2 van het 
Bouwbesluit 2012).

Dit geldt uiteraard niet voor een woonruimte of voor 
ramen op de begane grond.

E10.		 De	schuiven	waarmee	de	ventilatieopeningen	
in	gevelkozijnen	of	aan	de	bovenzijde	van	het	
glas,	van	een	verblijfsruimte,	geopend	en	gedicht	
kunnen	worden	zijn	zodanig	defect	dat	deze	niet	
meer functioneren.

Het niet meer functioneren van de schuiven voor 
de ventilatieopeningen dient het gevolg te zijn van 
een gebrek waarvoor de verhuurder aansprakelijk is. 
Het gering en dagelijks onderhoud in de vorm van het 
regelmatig schoonhouden van dergelijke voorzieningen is 
voor rekening van de huurder.

F. Buitendeuren 
(inpandige	woningtoegangsdeuren)

Het	betreft	hier	de	woningtoegangsdeuren	en	kozijnen	
die niet in directe verbinding staan met de buitenlucht 
(deze	bevinden	zich	bijvoorbeeld	in	een	gemeenschap-
pelijke	hal	of	trappenhuis).

F1.  De deur kan niet meer geopend/gesloten worden 
als gevolg van een bouwkundig gebrek.

Bijvoorbeeld als gevolg van gebroken scharnieren of 
gebroken of gescheurde stijlen aan de hangzijde.

F2.		 Het	verband	tussen	stijl	en	dorpel	van	de	deur	
is	verloren	gegaan	door	houtrot	(of	bij	metalen	
kozijnen	door	roestvorming).

F3.  Het hang- en sluitwerk van de deur is als gevolg 
van houtrot/roestvorming losgekomen.

F4.		 Het	kozijn/de	deur	is	zodanig	geschrankt	dat	
de sluitnaad zodanig groot is dat deze niet met 
eenvoudige middelen is af te dichten.

In het algemeen gaat de Huurcommissie uit van een 
ernstig gebrek als de naad 13 millimeter of meer 
bedraagt. Minder hoge eis dan bij een binnen/buiten 
situatie omdat hier wind- en waterdichtheid geen 
rol speelt.
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F5.		 Het	kozijn/de	deur	is	zodanig	scheluw	dat	de	
aanslagnaad zodanig groot is dat deze niet met 
eenvoudige middelen is af te dichten.

In het algemeen gaat de Huurcommissie uit van een 
ernstig gebrek als de naad 15 millimeter of meer 
bedraagt. Minder hoge eis dan bij een binnen/buiten 
situatie omdat hier wind- en waterdichtheid geen 
rol speelt.

G. Buitenmuren
Het betreft hier buitenmuren van steenachtig materiaal 
inclusief de daarin opgenomen lateien, waterslagen en 
dakranden.

G1.  Over de volle hoogte van de gemetselde 
borstwering loopt een scheur, waardoor het 
verband in het metselwerk verloren is gegaan en 
er uitvallen van stenen dreigt.

G2.  Het metselwerk voor een stalen latei is door 
roestvorming zodanig verplaatst dat uitvallen van 
stenen dreigt.

Het betreft hier de vóór een stalen latei (d.w.z. aan de 
gevelkant) gemetselde rollaag of strekkenlaag.

G3.  Losliggende stenen in het metselwerk die er uit 
kunnen vallen.

G4.  Doorgaande scheuren in het metselwerk 
waardoor vocht en tocht de woonruimte kan 
binnendringen.

G5.		 Van	betonlatei,	waterslagen	of	dakrand	zijn	
stukken	los	waardoor	uitvallen	mogelijk	is	en	er	
een	gevaarlijke	situatie	is.

Veelal veroorzaakt door roestvorming van de stalen 
wapening. De gevaarlijke situatie kan ook aanwezig 
zijn als de gebreken aan een naast- of bovengelegen 
woonruimte wordt geconstateerd.

H. Vloeren

H1.  De vloer van een of meer vertrekken helt als 
gevolg van scheefstand van de woonruimte.

Het betreft hier situaties dat de gehele woonruimte 
scheef staat.

In het algemeen gaat de Huurcommissie uit van een 
ernstig gebrek als de helling van de vloer 15 mm of meer 
per meter bedraagt.

Indien ook nog klemmende deuren of ramen en scheuren 
in muren dan mogelijk een ernstig gebrek als bedoeld in 
Categorie B, onder punt 5.

H2.		 De	vloer	veert	bij	belopen	ernstig	door	als	gevolg	
van verminderd draagvermogen van de daaronder 
gelegen	(draag)constructie.

H3.  Tussen de vloer en de plinten is een naad 
ontstaan als gevolg van onvoldoende 
draagvermogen van de constructie.

Hier wordt de onder de vloer aanwezige draagcon-
structie bedoeld, bijvoorbeeld bij een houten vloer de 
onderliggende balklaag.

In het algemeen gaat de Huurcommissie uit van een 
ernstig gebrek als de naad 20 mm of meer bedraagt.

H4.  Van de houten vloer ontbreekt een deel van 
de vloerdelen.

In het algemeen gaat de Huurcommissie uit van 
een ernstig gebrek als er 0,1 m² of meer vloerdelen 
ontbreken.



Huurcommissie Gebrekenboek 25

Aanvullende	lijst	bij	Categorie	C

H5.		 De	vloer	geeft	bij	het	belopen,	als	gevolg	van	
gebreken in de constructie, geluidsoverlast in de 
vorm	van	kraken	en	wel	zodanig	dat	het	in	vrijwel	
de gehele woonruimte hoorbaar is.

Het betreft hier geluidsoverlast van vloeren in de 
onderhavige woonruimte. Een dergelijk gebrek kan 
tevens ernstige geluidsoverlast veroorzaken in naast- of 
ondergelegen woonruimten.

Komt de geluidsoverlast vanuit een naast-, boven- of 
ondergelegen woonruimte of een andere aangrenzende 
ruimte, dan kan er een gebrek of tekortkoming als 
bedoeld in Categorie C [7] aanwezig zijn (onvoldoende 
geluidsisolatie van woningscheidende wanden/vloeren/ 
plafonds).

H6.		 De	bevestigingsmaterialen	(draadnagels/
schroeven)	van	de	houten	vloerdelen	komen	bij	
het belopen van de vloer veelvuldig omhoog.

Houten vloerdelen dienen met de "hartzijde" naar boven 
op de balklaag te worden aangebracht om het loswerken 
van de bevestigingsmaterialen te voorkomen.

H7.		 De	dekvloer	dan	wel	de	steenachtige	draagvloer	
vertoont ernstige gebreken, waardoor de vloer 
eerst geëgaliseerd moet worden voordat de vloer 
bedekt kan worden.

In het algemeen gaat de Huurcommissie uit van een 
ernstig gebrek als de dekvloer of de steenachtige 
draagvloer over een oppervlakte van tenminste 1 m² niet 
egaal is én de diepte/hoogte van de oneffenheden ten 
minste 15 mm diep is.

H8.  De houten vloer in andere ruimten dan keuken, 
woon- of slaapvertrek is zodanig door houtrot 
aangetast	dat	de	bruikbaarheid	van	die	ruimte(n)	
ernstig is aangetast.

Veelal gaat het hier om de houten vloer – inclusief 
vloerluik - op de begane grond boven de kruipruimte.

Indien de houten vloer in keuken, woon- of slaapvertrek 
als gevolg van condensatie, doorslaand of optrekkend 
vocht ernstig door houtrot is aangetast, kan er sprake zijn 
van een gebrek als bedoeld in Categorie B onder 2.

H9.	 Ernstig	gescheurde	en	losliggende	vloertegels	
over	een	oppervlakte	van	0,25	m²	of	meer	in	
woonkamer, keuken en badruimte voor zover door 
de verhuurder aangebracht.

I. Schuren, bergingen, garages
Het betreft hier uitsluitend bergruimten en garages die 
buiten	de	feitelijke	woonruimte	zijn	gelegen	maar	wel	
tot het gehuurde behoren.

I1.  De schuur, berging of garage is niet meer 
bruikbaar	voor	het	doel	waarvoor	hij	bestemd	
is door de technische staat waarin deze zich 
bevindt.

Onder een berging wordt ook verstaan een (door of 
met toestemming van verhuurder aangebrachte) vaste 
berging op een balkon of een (buiten de feitelijke 
woonruimte gelegen en tot het gehuurde behorende) 
berging die zich bevindt in een kelderruimte.

I2.  Er is instortingsgevaar van de schuur, berging of 
garage aanwezig.

I3.  De dakbedekking is niet waterdicht waardoor er 
lekkage van hemelwater plaatsvindt.

I4.  De deur of het raam van de schuur, berging of 
garage is ernstig door houtrot aangetast of het 
hang- en sluitwerk is defect als gevolg van een 
technisch gebrek zodat de deur of het raam niet 
meer afgesloten kan worden.
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J. Erfafscheiding

J1. De schutting, het hekwerk, het privacyscherm 
of de schansmuur, is ten gevolge van houtrot of 
ten gevolge van een andere oorzaak dermate 
onstabiel of van zodanige constructie en/of 
samenstelling,	dat	er	een	gevaarlijke	situatie	
bestaat	(omvallen).

De schutting/hekwerk/privacyscherm/schansmuur 
kan zowel van hout, steen of ander materiaal zijn. 
Omvalgevaar bij (erf)afscheidingen lager dan 1,35 m 
wordt in het algemeen niet zodanig gevaarlijk geacht dat 
dit een sanctie rechtvaardigt.

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor het herstel 
van de erfafscheiding indien de huurder de erfafscheiding 
zelf heeft aangebracht dan wel de huurder verantwoor-
delijk is voor het herstel op grond van het Besluit kleine 
herstellingen (bijv. het vervangen van een kapotte plank, 
verven/beitsen).

De huurder is tevens verantwoordelijk voor het 
onderhoud indien hij, als opvolgend huurder, de 
erfafscheiding, die door de vorige huurder was 
aangebracht, met de daarbij behorende onderhoudsver-
plichting uitdrukkelijk heeft aanvaard. De huurder is niet 
verantwoordelijk voor het onderhoud indien een overna-
meverklaring tussen huurder en verhuurder ontbreekt.

K. Hemelwaterafvoer

K1.  De hemelwaterafvoer vertoont zodanige 
gebreken dat hemelwater de woonruimte binnen-
dringt	(lekkage).

Het gaat hier om een technisch gebrek aan de hemelwa-
terafvoer zoals een geknikte of ingedeukte afvoer 
waardoor de capaciteit sterk is verminderd en de afvoer 
overloopt.

Opgemerkt wordt dat het schoonhouden en ontstoppen 
van tot de woonruimte behorende goten, afvoerputten 
en leidingen in beginsel voor rekening van de huurder 
is (artikel 7:217 BW) voor zover niet te wijten aan een 
technisch gebrek.

K2.  De regenwaterafvoer heeft geen waterslot 
waardoor ernstige stankoverlast optreedt in de 
woonruimte	of	in	de	bij	de	woonruimte	behorende	
tuin, balkon of andere buitenruimte.

K3.  De hemelwaterafvoer van het balkon of terras 
heeft geen waterslot waardoor ernstige 
stankoverlast	optreedt	op	het	bij	de	woonruimte	
behorende balkon of terras.

K4.  De hemelwaterafvoer van het balkon of terras 
vertoont een zodanig gebrek dat er na regenval 
langdurig	op	vrijwel	het	gehele	balkon	of	terras	
water	blijft	staan.

Het gaat hier om de situatie dat het balkon of terras voor 
lange tijd (meerdere uren) onbruikbaar is door het erop 
aanwezige regenwater.

K5.  De tot de woonruimte of het woongebouw 
behorende dakgoot en/of luifel is lek of loopt over 
als gevolg van een technisch gebrek.

De lekkage van de dakgoot, luifel of het overlopen 
van de goot dient zodanig te zijn (bijvoorbeeld boven 
de toegangsdeur) dat de daardoor ontstane overlast 
kan worden aangemerkt als een de bewoonbaarheid 
schadend gebrek.

L. Plafonds

L1.		 In	de	woonruimte	zijn	stukken	uit	het	plafond	
gevallen waardoor de draagconstructie van het 
plafond	(riet,	steengaas,	houten	regels,	etc.)	
zichtbaar is geworden.

In het algemeen gaat de Huurcommissie uit van een 
ernstig gebrek als over een aaneengesloten oppervlakte 
van 0,1 m² of meer stukken uit het plafond ontbreken.
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L2. Het plafond in de woonruimte is geheel 
of	gedeeltelijk	los	van	de	achterliggende	
draagconstructie.

In het algemeen gaat de Huurcommissie uit van een 
ernstig gebrek als het plafond over 1 m² of meer los is 
geraakt van de draagconstructie. 

De kans op uitvallen van delen van het plafond moet 
aanwezig zijn (gevaarlijke situatie).

L3.  De afwerklaag van het plafond is nagenoeg 
over de gehele oppervlakte zodanig aangetast 
of vergaan dat dit door middel van normaal 
schilderwerk niet meer is te herstellen.

M. Riolering Zie ook Categorie B.

M1.  Delen van de riolering vertonen zodanige 
gebreken dat er lekkage van afvalwater in de 
woonruimte plaatsvindt.

Het betreft hier het rioleringssysteem binnen de 
woonruimte en de tot de woonruimte behorende 
kruipruimte dat niet geheel waterdicht is.

M2.  De riolering vertoont zodanige gebreken dat er 
terugvoer van afvalwater plaatsvindt.

Kan het gevolg zijn van onvoldoende afschot of 
onvoldoende of geheel geen beluchting van het 
rioleringssysteem.

Bij meergezinswoningen wordt hieronder mede begrepen 
het terugstromen van afvalwater bij gebruik van de 
riolering door boven- of naastgelegen woonruimte.

M3.  De riolering heeft zodanige gebreken dat er in 
de	woonruimte	of	in	het	(gemeenschappelijk)	
trappenhuis ernstige stankoverlast van rioollucht 
waarneembaar is.

Stankoverlast kan het gevolg zijn van een technisch 
gebrek of tekortkoming. Bijvoorbeeld door een onjuist 
afschot van de riolering (te weinig, te veel of tegen 
afschot) kunnen bij gebruik daarvan de watersloten 
worden leeggezogen.

N. Sanitaire installaties  
a. keukenaanrecht

Na1  De gootsteenbak of spoelbak in het aanrecht 
is lek.

Hieronder wordt ook een kraan verstaan die een lekkage 
bij/onder het aanrecht veroorzaakt. Indien het gaat om 
herstellingen die zonder al te veel kosten en/of specia-
listische kennis kunnen worden verricht, is de huurder 
hiervoor verantwoordelijk.

Na2 Het aanrechtblad laat zichtbaar water door als 
gevolg van onvoldoende waterdichte aansluiting 
aan de wand of door scheurvorming in het blad.

Na3 De wand boven de aanrecht en de wand achter 
de opstelplaats voor het kooktoestel is niet 
waterdicht afgewerkt waardoor de wand is 
aangetast door vocht.

De waterdichte afwerking boven de aanrecht bestaat 
veelal uit wandtegels tot een hoogte van 1,5 m, gemeten 
vanuit de vloer.

Een waterdichte afwerking kan echter ook uit een ander 
materiaal bestaan dan wandtegels (glas, RVS).

Na4 De onderkasten c.q. het keukenblok is in dermate 
slechte staat dat het aanrechtblad onvoldoende 
gedragen wordt.

Na5 Het van steenachtig materiaal vervaardigd 
aanrechtblad en/of gootsteenbak is door 
ouderdom	en/of	slijtage	zeer	ruw.

Bijv. als het bindmiddel (cement) tussen de granitokorrels 
is vergaan en/of de zgn. zetsteentjes in de aanrechtbak 
geheel of gedeeltelijk ontbreken en daardoor het 
aanrechtblad en/of gootsteenbak zodanig ruw is, dat er 
een zeer onhygiënische situatie aanwezig is.
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Na6  De aansluiting tussen de gootsteenbak en 
de daarop aangesloten aanrechtbladen en/of 
de aansluiting tussen de kraan en de daarop 
aangesloten	aanrechtbladen	zijn	niet	geheel	
waterdicht waardoor lekkage plaatsvindt.

De aanrechten die hier bedoeld worden, bestaan uit 
een losse spoelbak of gootsteenbak (kan uit diverse 
materialen bestaan) en daarop aangesloten losse 
aanrechtbladen en/of de aansluiting tussen de kraan en 
de daarop aangesloten aanrechtbladen. De aansluiting 
tussen de gootsteenbak en de aanrechtbladen dient 
waterdicht en glad te zijn afgewerkt. Indien het gaat om 
herstellingen die zonder al te veel kosten en/of specia-
listische kennis kunnen worden verricht, is de huurder 
hiervoor verantwoordelijk.

Na7		 Het	aanrechtblad	van	houtachtig	materiaal	is,	
door inwerking van vocht, zodanig aangetast 
dat de homogeniteit van het materiaal is 
tenietgegaan.

Een aanrechtblad van spaanplaat o.i.d. dat door vochtin-
werking is uitgezet en waardoor de gebruiksfunctie is 
beperkt.

Na8  Het aanrechtblok is zodanig verouderd en 
versleten dat praktisch alle laden en deuren niet 
meer functioneren of sluiten.

Na9	 Onvoldoende	ruimte	tussen	de	(inbouw)	
kookplaat en de direct daarboven gelegen 
obstakels.

Uit zowel het oogpunt van brandveiligheid als het 
oogpunt van het veilig gebruik van de kookgelegenheid is 
voldoende ruimte noodzakelijk.

Uitgesloten worden door de huurder aangebrachte 
obstakels boven de kookgelegenheid.

In het algemeen gaat de Huurcommissie uit van een 
ernstige tekortkoming als de vrije ruimte tussen de 
bovenzijde van het kooktoestel en de onderzijde van de 
bovenliggende obstakels (bovenkastjes, warmwaterap-
paratuur, etc.) minder is dan 60 cm. Het voorgaande 
geldt uitsluitend als er sprake is van een tot de 
woonruimte behorende kookgelegenheid of als de 
kookgelegenheid als een onroerende voorziening dient te 
worden aangemerkt. 

Na10	De	tot	het	gehuurde	behorende	inbouwap-
paratuur in de keuken is defect vanwege een 
oorzaak die niet aan huurder kan worden 
toegerekend.

Het gaat hier om tot het gehuurde behorende inbouw-
apparatuur die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
keuken (bijvoorbeeld een (inbouw)vaatwasser, -oven, 
-kookplaat, -koel-/vriescombinatie of afzuigkap) en defect 
is vanwege een oorzaak die niet aan huurder kan worden 
toegerekend.

Indien het gaat om herstellingen die zonder al te veel 
kosten en/of specialistische kennis kunnen worden 
verricht, is de huurder hiervoor verantwoordelijk.

N. Sanitaire installaties 
b. badruimte

Nb1  De vloer van badruimte ligt niet op afschot 
waardoor	water	op	de	vloer	blijft	staan	en	
er daardoor lekkage vanuit deze ruimte naar 
een andere naast- of ondergelegen ruimte 
plaatsvindt.

Manifesteert zich veelal in de vorm van optrekkend- of 
doorslaand vocht in een naast- of ondergelegen ruimte.

Nb2 De vloer en/of wand van de badruimte is 
onvoldoende waterdicht afgewerkt waardoor 
lekkage of vochtdoorslag van deze ruimte naar 
een andere ruimte plaatsvindt.

Lekkage vanuit de zgn. natte cel kan zich in een naast- 
of ondergelegen ruimte manifesteren in de vorm van 
vochtdoorslag en schimmelplekken.

Deze naastgelegen ruimte kan zowel in de eigen woning 
als in een naast- of bovengelegen woning c.q. ruimte 
zijn gesitueerd.
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Nb3  Op plafond en/of wanden van de badruimte is 
vrijwel	constant	vocht-	en	schimmelvorming	
aanwezig, veroorzaakt door condensatie van 
waterdamp als gevolg van onvoldoende ventila-
tiemogelijkheden	of	onvoldoende	thermische	
kwaliteit van de constructiedelen.

Anders dan onder Categorie B, punt 3, betreft het hier 
specifiek de badruimte. In het algemeen wordt door de 
Huurcommissie van een ernstig gebrek uitgegaan als 
de vocht- en/of schimmelvorming aanwezig is over een 
oppervlakte van 0,25 m² of meer.

Voor wat betreft de ventilatie geldt het volgende:

Badruimte of gecombineerde toilet/badruimte: 
minimale luchttoevoer en luchtafvoer 14 dm³/s ofwel 
14 liter per seconde. Luchtafvoer direct naar buiten 
(hoofdstuk 3 afd. 3.6.2 BB2012).

Opmerking:	Er	kan	een	combinatie	van	onvoldoende	
ventilatie en onvoldoende thermische kwaliteit van de 
constructie	aanwezig	zijn.

Nb4  De vloer van de badruimte ligt niet op afschot 
waardoor	er,	na	gebruik	ervan,	over	vrijwel	de	
gehele	vloer	water	blijft	staan.

Nb5  De vloer van de badruimte ligt niet op afschot 
waardoor	er	water	blijft	staan	onder	de,	op	
de daartoe bestemde plaats, in deze ruimte 
opgestelde wasmachine.

Indien de huurder op eigen kosten hier een aan- en 
afvoer heeft aangelegd en een wasmachine in deze 
ruimte heeft geplaatst, blijft het onderhoud en risico voor 
de huurder.

N. Sanitaire installaties  
c. wastafels/fonteintjes

Nc1  Door een technisch gebrek of door ouderdom laat 
de wastafel, de afvoer, de kraan of het fonteintje 
zichtbaar	water	door	(lekt).

Indien het gaat om herstellingen die zonder al te veel 
kosten en/of specialistische kennis kunnen worden 
verricht, is de huurder hiervoor verantwoordelijk.

Nc2 De wastafel hangt in ernstige mate los van de 
wand als gevolg van een technisch gebrek.

Dit geldt zowel voor een wastafel als voor een fonteintje.

Nc3 Het zit- of ligbad heeft een zodanig ruw 
oppervlak of zodanig scherpe randen dat dit 
gevaar voor verwonding oplevert.

Het gevaarcriterium brengt mee dat hier een sanctie 
gerechtvaardigd is. Het betreft doorgaans, indien een 
dergelijk gebrek zich voordoet, een dermate oud bad dat 
vervanging noodzakelijk is.

N. Sanitaire installaties  
d. toilet

Nd1  Ernstige lekkage van de stortbak t.g.v. gebreken 
waarvoor	verhuurder	aansprakelijk	is.

Nd2 Losstaande wc-pot of barsten in de wc-pot 
waardoor ernstige lekkage en/of ernstige 
stankoverlast optreedt. 

Het losstaan van de wc-pot dient het gevolg te zijn van 
een gebrek waarvoor verhuurder aansprakelijk is.

Nd3 De stortbak en/of het binnenmechanisme van het 
toilet is defect.

Indien het gaat om herstellingen die zonder al te veel 
kosten en/of specialistische kennis kunnen worden 
verricht, is de huurder hiervoor verantwoordelijk.

O. Glaswerk Inclusief glas-in-loodramen

O1 De stopverf ontbreekt zodanig dat de ruit los 
staat en er hemelwater de woonruimte kan 
binnendringen en/of er gevaar aanwezig is voor 
het uitvallen van de ruit.
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O2 Van de glas-in-loodramen is het glas gescheurd 
of eruit gevallen als gevolg van gebroken verbin-
dingen, ontzette loodstrippen of uitgedroogd 
stopverf waardoor er vocht de woonruimte 
binnen kan dringen.

O3 Lekkage van het isolatieglas in een 
verblijfsruimten.

Lekkage via de afdichtingsprofielen van het isolatieglas 
dient zich te manifesteren in de vorm van condensatie in 
de luchtspouw van het isolatieglas waardoor het uitzicht 
in aanmerkelijke mate wordt beperkt.

P. Schoorstenen/ventilatiekanalen

P1  Het buitendaks deel van het ventilatie- en/of het 
schoorsteenkanaal of de kop van de schoorsteen 
is gescheurd waardoor het constructief verband 
verloren is gegaan en er gevaar aanwezig is 
voor uitvallende stenen of andere delen van de 
schoorsteen en/of hemelwater de woonruimte 
binnendringt.

Dit geldt zowel voor een ventilatie- of schoorsteen-
kanaal van de woonruimte zelf als voor een ventilatie- 
of schoorsteenkanaal van het woongebouw waarvan 
de woonruimte deel uitmaakt en waarop deze is 
aangesloten. In het algemeen gaat de Huurcommissie uit 
van een ernstig gebrek als binnen de woonruimte vocht 
en schimmelvorming optreedt met een oppervlakte van 
1 m² of meer.

P2 Onvoldoende functioneren van een tot de 
woonruimte behorend ventilatiekanaal of 
schoorsteenkanaal	of	een	gemeenschappelijk	
ventilatiekanaal of schoorsteenkanaal waarop de 
woonruimte is aangesloten als gevolg van een 
technisch gebrek.

Het schoonhouden (vogelnesten!) en vegen van 
de individuele ventilatie- en schoorsteenkanalen is 
in beginsel voor rekening en risico van de huurder 
(artikel 7:217 BW).

Q. Technische installaties  
a. 	verwarmingsinstallaties	(individuele	

en collectieve installaties en 
warmtedistributiesystemen)

Voor zover de binnen de woonruimte aanwezige 
installatie(onderdelen)	niet	door	de	zittende	huurder	
op eigen kosten is aangebracht. Daar waar dit wel het 
geval is, heeft de huurder ook de onderhoudsplicht met 
betrekking tot het door hem aangelegde gedeelte van 
de installatie.

Qa1	 Door	een	aanwijsbaar	technisch	gebrek	functi-
oneert	c.v.-installatie	(en/of	het	warmtapwaterge-
deelte	bij	een	combiketel)	niet.	Bijvoorbeeld	een	
defect drukvat, circulatiepomp.

Hier wordt bedoeld dat de installatie in het geheel 
niet meer functioneert door een technisch gebrek 
(uitgezonderd situaties zoals het niet tijdig bijvullen 
of ontluchten van de eigen installatie, hetgeen tot de 
onderhoudsverplichting van de huurder wordt gerekend).

Qa2  De kranen, radiatoren en/of leidingen laten 
waarneembaar	water	door	(lekken).

Qa3  Een radiatorkraan functioneert niet meer 
waardoor	een	verblijfsruimte,	badruimte	of	een	
toiletruimte,	voor	zover	deze	voorzien	zijn	van	
op de c.v. aangesloten radiatoren, niet meer 
adequaat verwarmd kan worden.

Een radiatorkraan/ ventiel dient gangbaar te zijn en dient 
geheel open en geheel dicht gedraaid te kunnen worden.

Qa4  Het veelvuldig voorkomen van storingen aan 
de installatie als gevolg van ouderdom en/of 
technische gebreken.
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Q. Technische installaties  
b. elektrische installatie

Voor zover de binnen de woonruimte aanwezige 
installatie(onderdelen)	niet	door	de	zittende	huurder	
op eigen kosten is aangebracht.

Daar waar dit wel het geval is heeft de huurder ook 
de onderhoudsplicht met betrekking tot het door hem 
aangelegde gedeelte van de elektrische installatie.

Qb1		 Er	is	sprake	van	een	gevaarlijke	situatie	door	
losliggende leidingen en/of onvoldoende 
afscherming van bedrading.

Voor zover de gebreken op grond van artikel 7:217 BW 
(gering en dagelijks onderhoud) niet voor rekening van de 
huurder komen.

De gevaarlijke situatie dient te blijken uit een rapport dat 
is opgesteld door een onafhankelijk ter zake deskundige, 
zoals bijvoorbeeld het energiebedrijf of een erkend 
installatiebureau.

Q. Technische installaties  
c. gasinstallatie

Voor zover de binnen de woonruimte aanwezige 
installatie(onderdelen)	niet	door	de	zittende	huurder	
op eigen kosten is aangebracht.

Daar waar dit wel het geval is heeft de huurder ook 
de onderhoudsplicht met betrekking tot het door hem 
aangelegde gedeelte van de installatie.

Qc1		 In	de	woonruimte	is	een	duidelijke	gaslucht	
waarneembaar, veroorzaakt door een gebrek aan 
een binnenleiding of aansluitpunten.

Niet hieronder begrepen is de aanwezigheid van een 
gaslucht als gevolg van bijvoorbeeld een uitgewaaide 
waakvlam.

Qc2  De installatie vertoont dermate ernstige 
technische	gebreken	dat	er	een	gevaarlijke	
situatie aanwezig is.

Q. Technische installaties  
d. warm/koudwaterinstallatie

Qd1		 Onvoldoende	warm	water	bij	een	gemeen-
schappelijke	warmwatervoorziening,	al	dan	niet	
in combinatie met een andere individuele of 
gemeenschappelijke	warmwatervoorziening.

Een bouwwerk met een voorziening voor warm 
water heeft een voorziening voor warm water die de 
gezondheid niet nadelig beïnvloedt en voldoet aan de 
in NEN 1006 gestelde normen (hoofdstuk 6 afd. 6.3 art. 
6.11 en 6.13 BB2012).

Bij een collectief distributienet dient het warm water bij 
het tappunt een temperatuur te hebben van ten minste 
55 graden Celsius. Wordt deze minimale temperatuur 
niet (op elk moment) gehaald dan is er sprake van een 
levering met onvoldoende warm water.
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Qd2		 Onvoldoende	warm	water	bij	een	individuele	
warmwatervoorziening.

Hoofdstuk 6 afd. 6.3 art. 6.11 en 6.13 BB2012 schrijft 
voor dat een bouwwerk met een voorziening voor warm 
water een voorziening voor warm water heeft die de 
gezondheid niet nadelig beïnvloedt en voldoet aan de in 
NEN 1006 gestelde normen.

Bij een individuele cv/ww-installatie met daaraan 
gekoppeld een warmwatervoorziening (zgn. combiketel) 
wordt een hogere normering gehanteerd dan de 
normering die aan een gemeenschappelijke warmwater-
voorziening wordt gesteld (minimaal 55 graden Celsius). 
Bij een individuele installatie dient het warm water bij 
het tappunt een temperatuur te hebben van ten minste 
60 graden Celsius.

De capaciteit van de warmwatervoorziening is 
bepalend, die moet voldoende zijn om water van 
minimaal 60 graden Celsius te leveren. Bij een 
individuele cv/ww-installatie kan de gebruiker veelal 
zelf de temperatuur van het warm water regelen. 
Als de capaciteit voldoende is, maar de gebruiker de 
temperatuurregelaar lager heeft gezet waardoor niet de 
benodigde capaciteit wordt gebruikt, is er geen sprake 
van een gebrek.

Qd3. Het leidingwater van de inpandige drinkwaterin-
stallatie in de woonruimte heeft op een tappunt 
een gemiddelde loodverontreiniging van meer 
dan 5 microgram per liter.

Tenzij loden leidingen visueel zichtbaar zijn, is het aan de 
verzoeker om aan te tonen dat sprake is van een te hoge 
concentratie van lood in het drinkwater.

De concentratie van lood in het drinkwater kan 
worden aangetoond door middel van de proportionele 
meetmethode. Deze methode staat beschreven in het 
memo ‘Advies monsternamestrategie opsporen loden 
leidingen’19 en houdt in dat gedurende een week een 
fractie van de hoeveelheid water die wordt gedronken 
(5%), bij de betreffende kraan verzameld en geanalyseerd 
op lood. 

Vooruitlopend op een praktisch toepasbare manier om 
deze proportionele methode uit te voeren wordt ook 
een meting door een erkend laboratorium op basis 
van de RDT*- of stagnatiemethode* voldoende geacht 
om overschrijding van de 5 microgram per liter norm 
aannemelijk te maken. 

Qd4. De koudwaterinstallatie in het complex en/of de 
woning is zodanig aangebracht dat het water 
in de leidingen door opwarming gedurende 
langere	tijd	een	temperatuur	kan	bereiken	van	
meer dan 25 graden Celsius waardoor een 
verhoogde concentratie van de legionellabacterie 
kan ontstaan. 

Het gaat in dit geval om drinkwaterleidingen die 
bijvoorbeeld in de directe nabijheid van cv-leidingen 
zijn aangebracht of door ruimten lopen die gedurende 
langere termijn boven 25 graden Celsius worden 
verwarmd. Besmettingsgevaar is er overigens alleen als 
waterdamp wordt ingeademd, bijv. bij douchen.

Q. Technische installaties  
e. liftinstallaties

Qe1. Het veelvuldig voorkomen van ernstige storingen 
aan de liftinstallatie als gevolg van ouderdom en/
of technische gebreken

19 Te raadplegen via https://www.rivm.nl/documenten/memo-advies-monsternamestrategie-opsporen-loden-leidingen.

https://www.rivm.nl/documenten/memo-advies-monsternamestrategie-opsporen-loden-leidingen.
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Q. Technische installaties  
f. mechnische ventilaties

Qf1. De mechanische ventilatie werkt niet naar 
behoren.

De mechanische ventilatie werkt niet naar behoren indien 
de minimale ventilatiecapaciteit, genoemd in art. 3.29 van 
het Bouwbesluit, niet wordt gehaald.

Toiletruimte: 
De ventilatiecapaciteit moet minimaal 7 dm3/s zijn.

Badruimte: 
De ventilatiecapaciteit moet minimaal 14 dm3/s zijn.

Verblijfsruimte
De ventilatiecapaciteit moet minimaal 0,7 dm3/s per m2 
vloeroppervlakte zijn, met een minimum van 7 dm3/s.

Verblijfsgebied
De ventilatiecapaciteit moet minimaal 0,9 dm3/s per m2 
vloeroppervlakte zijn, met een minimum van 7 dm3/s.

Verblijfsgebied of een verblijfsruimte, met een opstel-
plaats voor een kooktoestel
De ventilatiecapaciteit moet minimaal 21 dm3/s zijn.

R. Trappen  
a. binnen

Het betreft hier zowel de trappen die binnen de 
woonruimte	aanwezig	zijn	als	de	binnentrap	waarmee	
de	woningtoegangsdeur	bereikt	kan	worden	(gemeen-
schappelijke	trapopgangen	bij	meergezinshuizen).

Ra1  De trap is onveilig doordat de leuning ontbreekt, 
is losgeraakt en/of gebroken of de leuningdragers 
zijn	losgeraakt	of	ontbreken	gedeeltelijk.

Indien het gaat om herstellingen die zonder al te veel 
kosten en/of specialistische kennis kunnen worden 
verricht, is de huurder hiervoor verantwoordelijk. Hiervan 
is ook sprake indien de oorzaak van het gebrek aan 
huurder kan worden toegerekend.

Ra2		 Van	de	trap	zijn	vijf	of	meer	treden	op	de	looplijn	
ernstig uitgesleten.

In het algemeen gaat de Huurcommissie uit van een 
ernstig gebrek als vijf of meer van de treden op de 
looplijn 20 millimeter of meer zijn uitgesleten.

Ra3  Van de trap is van een of meer treden de wel 
afgebroken.

De "wel" van een traptrede is het gedeelte dat voor het 
stootbord uitsteekt ofwel de voorzijde van de trede.

Ra4  Door houtrot is van een of meer treden het 
draagvermogen onvoldoende geworden met als 
gevolg	dat	er	een	gevaarlijke	situatie	aanwezig	is.

Ra5  Van diverse treden van een stenen trap ontbreekt 
op	de	looplijn	de	plaatafwerking	of	tegels	of	
zijn	er	stukken	van	de	plaatafwerking	of	tegels	
afgebroken.

Met plaatafwerking wordt bedoeld de afwerking van de 
bovenzijde van de traptrede met bijvoorbeeld natuur-
steenplaten, betonplaten, traptredentegels, etc.

Ra6		 De	trap	geeft	bij	het	belopen,	als	gevolg	van	
gebreken in de constructie, ernstige geluids-
overlast in de vorm van kraken en wel zodanig 
dat	het	in	vrijwel	de	gehele	woonruimte	
hoorbaar is

Het betreft hier geluidsoverlast van trappen in de 
onderhavige woonruimte. 

Een dergelijk gebrek kan bij meergezinshuizen tevens 
ernstige geluidsoverlast veroorzaken in naast- of 
ondergelegen woonruimten.

Komt de geluidsoverlast vanuit een naast-, boven- of 
ondergelegen woonruimte of een andere aangrenzende 
ruimte dan kan er een gebrek of tekortkoming als 
be doeld in Categorie C [7] aanwezig zijn (onvoldoende 
geluidsisolatie van woningscheidende wanden/ 
vloeren/ plafonds).
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Ra7	 Een	algehele	slechte	staat	van	onderhoud	van	het	
gemeenschappelijk	trappenhuis.

In het algemeen wordt van een de bewoonbaarheid 
ernstig schadende situatie uitgegaan als er een cumulatie 
van gebreken of tekortkomingen aanwezig is zoals: 
ontbreken van trapleuningen, afbladderen van het wit- 
en schilderwerk, het (gedeeltelijk) ontbreken van stuc/
pleisterwerk aan muren en plafonds, ernstig uitgesleten 
traptreden, ontbrekende of afgebroken traptreden, 
vocht en schimmelvorming, lekkage van leidingen of van 
hemelwater, etc.

Ra8		 De	huisbel	bij	de	ingang	van	een	gesloten	
trappenhuis ontbreekt of functioneert niet.

Hoofdstuk 6 afd. 6.11 van het Bouwbesluit 2012 schrijft 
voor dat er vanaf de (gemeenschappelijke) toegangsdeur 
een huisbel moet zijn die in de individuele woningen 
een waarneembaar signaal kan geven. Onder de huisbel 
wordt ook een (door verhuurder aangebrachte) huisbel 
verstaan die is gecombineerd met een intercom, een 
videosysteem en/of een automatische deuropener. Indien 
het gaat om herstellingen die zonder al te veel kosten en/
of specialistische kennis kunnen worden verricht, is de 
huurder hiervoor verantwoordelijk.

R. Trappen  
b. buiten

Trappen	die	aan	weersinvloeden	onderhevig	zijn,	
inclusief tuintrappen.

Rb1  Van de buitentrap waarmee een hoogteverschil 
van meer dan 1,5 meter moet worden overbrugd 
om de woningtoegangsdeur te bereiken, 
ontbreekt de leuning.

Bijvoorbeeld een buitentrap of hellingbaan waarmee de 
bel-etage bereikbaar is.

Bij overbrugging van een hoogteverschil van meer dan 
1,5 meter is een leuning verplicht (hoofdstuk 2 afd. 2.3.2 
art. 2.23 lid 3 en 4 van het Bouwbesluit 2012).

Rb2		 Het	niveau	van	de	bij	de	woonruimte	behorende	
tuin	is	meer	dan	0,22	meter	of	meer	lager	
gelegen dan de vloer van de ruimte die toegang 
tot de tuin geeft en er een bloktrede of tuintrap 
ontbreekt.

In plaats van een bloktrede (bij een hoogteverschil van 
meer dan 0,22 meter) is een hellingbaan ook toegestaan 
mits deze geen grotere helling heeft dan 1:10 (is 0,1 
meter per meter) en ten minste 70 cm breed is (hoofdstuk 
2 afd. 2.6.2 art. 2.48 BB2012).

Rb3 De tuintrap overbrugt een niveauverschil van 
meer dan 1,5 meter en een leuning ontbreekt.

Bij overbrugging van een hoogteverschil van meer dan 
1,5 meter is een leuning verplicht (hoofdstuk 2 afd. 2.3.2 
art. 2.23 lid 3 en 4 BB2012).

Rb4.		Van	de	aanwezige	tuintrap	zijn	een	of	meer	
treden door houtrot/roestvorming onbruikbaar 
geworden en/of de aanwezige leuning is 
onvoldoende	stabiel	waardoor	een	gevaarlijke	
situatie aanwezig is.

Bij trappen dient een veilige begaanbaarheid voorop 
te staan.

Rb5  Van diverse treden van een stenen trap ontbreekt 
op	de	looplijn	de	plaatafwerking	of	tegels	of	
zijn	er	stukken	van	de	plaatafwerking	of	tegels	
afgebroken.

Met plaatafwerking wordt bedoeld de afwerking van de 
bovenzijde van de traptrede met bijvoorbeeld natuur-
steenplaten, betonplaten, traptredetegels, etc.

S. Tuinen/toegangspaden

S1  Door grondverzakking vallen gaten in de tuin 
of de buitenplaats met name langs de gevel, 
doordat de grond onder de funderingsbalk naar 
de kruipruimte wegzakt.

S2	 Gedurende	langere	tijd	blijft	er	in	de	bij	de	
woonruimte behorende tuin poelvorming bestaan 
als gevolg van verzakking van de grond en/of 
een onvoldoende waterdoorlatende ondergrond 
(bijvoorbeeld	een	leemlaag).

In het algemeen gaat de Huurcommissie uit van een 
ernstig gebrek als er langdurige poelvorming optreedt 
over een kwart of meer van de oppervlakte van de tuin.



Huurcommissie Gebrekenboek 35

Aanvullende	lijst	bij	Categorie	C

S3  Het tot de woonruimte behorende toegangspad is 
ongelijkmatig	verzakt.

Een ongelijkmatige verzakking wordt geacht een gevaar-
situatie met zich mee te brengen.

Verhuurder is uitsluitend verantwoordelijk voor het 
oorspronkelijk in de verhuring begrepen toegangspad. 
Als door de huurder op eigen kosten een situatie is 
aangebracht die afwijkt van de oorspronkelijke situatie 
dan is dit voor rekening en risico van de huurder.

S4.  De opstap vanaf het toegangspad naar de 
woonruimte of de schuur of berging is meer dan 
0,22	meter	en	een	bloktrede	ontbreekt.

In plaats van een bloktrede is een hellingbaan ook 
toegestaan mits deze geen grotere helling heeft dan 1:10 
(is 0,1 meter per meter) en ten minste 70 cm breed is. 
(hoofdstuk 2 afd. 2.6.2 art. 2.48 BB2012).

T.	 Veranda/balkon/galerij

T1.  In de vloer van de veranda, het balkon of de 
galerij	zijn	waarneembaar	scheuren	aanwezig	
waardoor vocht de woonruimte binnendringt 
(lekkage).

Kan ook een gebrek zijn als bedoeld in B2/3 of C [9].

T2.  In de vloer van de veranda, het balkon of de 
galerij	zijn	waarneembaar	scheuren	aanwezig	
waardoor de bruikbaarheid ernstig wordt 
belemmerd	of	beperkt,	omdat	er	bij	regen	of	
watergebruik	bij	schoonmaakwerkzaamheden,	
lekkage optreedt binnen of buiten de 
onderliggende woonruimte.

T2a		 De	houten	veranda-/balkon-/galerijvloer	of	
onderliggende	houten	balken	zijn	zodanig	door	
houtrot aangetast dat er een gevaar-situatie 
aanwezig is.

T3  Van een tot de woonruimte behorende veranda/
balkon/galerij/terras	staat	(een	deel	van)	de	
stenen	balustrade	(borstwering)	los	en	dreigt	uit	
te vallen en daardoor een gevaarsituatie ontstaat.

Een sanctie wordt gerechtvaardigd geacht indien 
daardoor gevaar dreigt

T4  Uit een bovengelegen balkon dreigen stukken 
steen of andere materialen te vallen waardoor 
een	gevaarlijke	situatie	aanwezig	is.

T5  Uit het hekwerk van de veranda, het balkon of de 
galerij	ontbreken	spijlen	of	deze	zijn	met	de	hand	
te	verwijderen.

In het algemeen gaat de Huurcommissie uit van een 
ernstig gebrek als de opening 0,2 meter of meer bedraagt 
(gevaar van doorvallen). Genoemde afmeting geldt op 
grond van hoofdstuk 2 afd. 2.3.2 art 2.25 BB2012

 T6  Door houtrot of roestvorming van liggers of 
staanders is het hekwerk onvoldoende verbonden 
met de muur of vloer. Met het gevolg dat er 
daardoor	een	gevaarlijke	situatie	aanwezig	is.

T7	 De	vloer	van	de	bij	de	woonruimte	behorende	
veranda of balkon ligt op tegenschot zodat er 
na	regenval	water	op	vrijwel	de	gehele	vloer	
blijft	staan.

Het gaat hier om de situatie dat de veranda of het balkon 
voor lange tijd (meerdere uren) onbruikbaar is door het 
erop aanwezige regenwater.

T8		 Op	de	galerijvloer	(gemeenschappelijke	
toegang	tot	de	woonruimte)	blijven	na	regen	
plassen staan.

In het algemeen gaat de Huurcommissie uit van een 
ernstig gebrek als de plassen over een groot oppervlak 
en op een enkele punt dieper dan 10 mm zijn. 
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T9	 De	hoogte	van	hekwerk	of	balustrade	
(borstwering)	van	de	veranda,	het	balkon	of	
de	galerij	(gemeten	vanaf	de	bovenkant	van	de	
vloer	tot	bovenkant	hekwerk)	is	minder	dan	de	
minimale	eis	van	het	Bouwbesluit	2012.

Uit oogpunt van veiligheid wordt in het BB2012 
0,9 m als minimale eis gesteld (hoofdstuk 2 afd. 2.3.2 
art. 2.24 BB2012).

De zgn. Franse balkons (een hekwerk voor een naar 
binnen openslaande deur in de buitengevel) worden 
uitgezonderd.

T10		 De	afwerklaag	van	de	galerijvloer	is	zodanig	
slecht	(gaten,	loslatende	tegels,	ontbrekende	
tegels	of	delen	van	de	afwerklaag,	gladheid)	met	
gevolg	dat	uitglijden	of	vallen	bij	het	bereiken	of	
verlaten	van	de	woonruimte	mogelijk	is.

Gladheid ontstaan door veroudering of toepassing van 
ongeschikte materialen.

V. Vochtoverlast
Het betreft hier een nadere onderverdeling van het 
laatste nulpunt van Categorie C "ernstige vocht- of 
schimmelplekken als gevolg van optrekkend of 
doorslaand vocht." Zie ook punt 2 van Categorie B.

V1  Ernstige schimmelvorming, vocht- en/of 
roetplekken als gevolg van optrekkend of 
doorslaand vocht in een of meer van de tot de 
woonruimte	behorende	verblijfsruimten	(inclusief	
de	tot	die	ruimten	behorende	vaste	kastruimte).

Onder een verblijfsruimte wordt verstaan: alle besloten 
ruimten bestemd voor het verblijven van mensen. 
Bijvoorbeeld: woonkamer, slaapkamer, keuken, 
hobbykamer, etc. (echter niet de badruimte, toiletruimte 
en overige ruimten, bijvoorbeeld bijkeuken, berging, 
zolder, etc.)

De binnen/buiten constructiedelen van een woonruimte 
dienen, ter beperking van het kunnen binnendringen van 
vocht van buiten, waterdicht te zijn. Dit geldt niet alleen 
voor het dak en de gevels maar ook voor de kruipruimte.

In het algemeen wordt door de Huurcommissie uitgegaan 
van een ernstig gebrek als de schimmel-, vocht en/
of roetplekken een oppervlakte hebben van 0,25 m² 
of meer.

V2  Ernstige schimmelvorming en/of vochtplekken als 
gevolg van doorslaand of optrekkend vocht in tot 
de woonruimte behorende overige ruimten.

Het gaat hier om binnenbergingen, kelders, verkeers-
ruimten, etc.

In het algemeen gaat de Huurcommissie uit van een 
ernstig gebrek als de schimmel- en/of vochtplekken een 
oppervlakte hebben van 1 m² of meer.

V3  Ernstige schimmel- en/of vochtoverlast door 
condensatie van waterdamp op het plafond, 
wanden en/of andere delen van een tot de 
woonruimte	behorende	verblijfsruimte

Onder een verblijfsruimte wordt verstaan: alle besloten 
ruimten bestemd voor het verblijven van mensen. 
Bijvoorbeeld: woonkamer, slaapkamer, keuken, 
hobbykamer, etc. (echter niet de badruimte, toiletruimte 
en overige ruimten, bijvoorbeeld bijkeuken, berging, 
zolder, etc.)

Vocht en schimmel dient het gevolg te zijn van een 
technische tekortkoming van de constructie of het 
uitvoeringsniveau van de woonruimte. Bij schimmel- en 
vochtoverlast als gevolg van onvoldoende ventilatie zie 
onder [1] van Categorie C. In het algemeen wordt door 
de Huurcommissie uitgegaan van een ernstig gebrek als 
de schimmel- en/of vochtplekken een oppervlakte hebben 
van 0,25 m² of meer.

V4 Een tot de woonruimte behorende ruimte is door 
vochtproblemen	niet	meer	(geheel)	bruikbaar	
voor	het	doel	waarvoor	hij	bestemd	is.

Bijvoorbeeld een kelder waar veelvuldig water op de 
vloer staat. Met bestemming wordt niet het feitelijk 
gebruik door de huurder bedoeld maar de bestemming 
die bij aanvang van de verhuring tussen partijen is 
afgesproken of is bedoeld.
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Hoofdstuk 6 – Tijdelijke huurverlaging

Als de Huurcommissie gebreken in de woning vaststelt die het woongenot ernstig schaden, dan spreekt 
de Huurcommissie uit of de verhuurder de huurprijs volledig in rekening mag brengen (art. 16 Uhw). De 
wetgever heeft de Huurcommissie dus de bevoegdheid gegeven om bij een vastgesteld gebrek een tijdelijke 
huurverlaging uit te spreken. Indien de Huurcommissie een gebrek constateert dat het woongenot ernstig 
schaadt dan geeft dit doorgaans aanleiding tot een tijdelijke huurverlaging, tenzij sprake is van omstan-
digheden die een tijdelijke huurverlaging niet rechtvaardigen. Dit betreft een tijdelijke verlaging van de 
huurprijs totdat het gebrek is verholpen.20 Nadat de in de uitspraak vermelde gebreken zijn verholpen dan 
is de tijdelijke huurverlaging van de huurprijs niet meer van toepassing vanaf de eerste dag van de maand 
volgend op de maand waarin deze gebreken zijn hersteld.

6.1	 Maximale	tijdelijke	huurverlaging

De mate van verlaging van de huurprijs is afhankelijk van de ernst van de gebreken en in hoeverre het 
woongenot is geschaad. Ten aanzien van het uitspreken van tijdelijke huurverlaging is door de wetgever 
artikel 6 Bhw toepasselijk verklaard. In deze bepaling staat beschreven wat de maximale huurverlaging is dat 
de Huurcommissie kan toepassen op de vastgestelde/geldende huurprijs.21 Wat betreft de maximale tijdelijke 
huurverlaging die kan worden uitgesproken, wordt in artikel 6 Bhw een onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende categorieën gebreken:

• Bij een gebrek in categorie A kan de Huurcommissie de huurprijs maximaal tijdelijk verlagen tot 20% van 
de vastgestelde/geldende huurprijs.

• Bij een gebrek in categorie B kan de Huurcommissie de huurprijs maximaal tijdelijk verlagen tot 30% van 
de vastgestelde/geldende huurprijs.

• Bij een gebrek in categorie C kan de Huurcommissie de huurprijs maximaal tijdelijk verlagen tot 40% van 
de vastgestelde/geldende huurprijs.

Aan de Huurcommissie is de bevoegdheid toegekend om een minder vergaande tijdelijke huurverlaging uit te 
spreken dan op grond van artikel 6 Bhw is toegestaan. De Huurcommissie maakt veelvuldig gebruik van deze 
mogelijkheid. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de mate van huurverlaging afhankelijk is van de specifieke 
omstandigheden waarin de woonruimte verkeert. In de afgelopen jaren heeft de praktische uitwerking van 
deze bevoegdheid geleid tot uitvoeringsbeleid op dit gebied. Het uitgangspunt is dat de Huurcommissie bij 
een vastgesteld gebrek de maximale tijdelijke huurverlaging uitspreekt, tenzij er omstandigheden voordoen 
die een minder vergaande huurverlaging rechtvaardigen. 

6.2	 Situaties	waarbij	een	minder	vergaande	huurverlaging	kan	worden	
uitgesproken

Hieronder staan de situaties genoemd die onder bepaalde omstandigheden een minder vergaande 
huurverlaging kunnen rechtvaardigen. Een minder vergaande huurverlaging wordt niet gegeven wanneer 
de omstandigheden voor risico van de verhuurder komen. Bijvoorbeeld als de leverancier of aannemer 
een wanprestatie levert of dat de verhuurder afhankelijk is van de Vve. De percentages die hieronder zijn 
genoemd hebben betrekking op gebreken in de categorie C. Bij deze C-categorie kan de Huurcommissie de 
huurprijs maximaal tijdelijk verlagen tot 40% van de vastgestelde/geldende huurprijs.

20 Artikel 6 lid 2 Bhw.
21 Kamerstukken II, 2012/13, 33698, 3, p. 13-14.
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1.	Het	ernstige	gebrek	is	gedeeltelijk	hersteld
Indien de verhuurder het ernstige gebrek binnen zes weken gedeeltelijk heeft hersteld dan is er nog steeds 
sprake van een ernstig gebrek, maar kan het woongenot minder ernstig worden geschaad. 

2. Verhuurder heeft reeds maatregelen getroffen
Wanneer de verhuurder het ernstige gebrek niet binnen zes weken heeft hersteld, maar wel maatregelen 
heeft getroffen zodat de ernst van het gebrek minder woongenot schadend is, dan kan er nog steeds sprake 
zijn van een ernstig gebrek, maar kan hierin voor de Huurcommissie een aanleiding worden gezien voor een 
minder vergaande tijdelijke huurverlaging. 

3. Huurder werkt onvoldoende mee
Als de verhuurder het ernstige gebrek niet binnen zes weken heeft kunnen herstellen, omdat de huurder 
onvoldoende meewerkt aan het herstel dan kan dit leiden tot een minder vergaande tijdelijke huurverlaging 
of mogelijk tot geen tijdelijke huurverlaging.

4. Deurbel
Als er een ernstig gebrek is doordat de deurbel ontbreekt of niet functioneert, dan zijn er situaties waarin 
het woongenot minder ernstig geschaad wordt. In situaties op de begane grond waarin de deurbel 
ontbreekt of niet functioneert, kan er geen verlaging worden uitgesproken. In alle overige situaties vanaf de 
eerste verdieping, kan de Huurcommissie aanleiding zien voor een verlaging tot 80% van de vastgestelde/
geldende huurprijs.

5. Ventilatie
Als er een ernstig gebrek is door het ontbreken van ventilatie of doordat de wijze waarop geventileerd 
moet worden niet functioneert zoals bijvoorbeeld het defect zijn van een schuifje van een ventilatierooster, 
dan kunnen er situaties zijn waarin het woongenot minder ernstig wordt geschaad en daarin door de 
Huurcommissie een omstandigheid worden gezien voor een minder vergaande tijdelijke huurverlaging. Als 
het vertrek indirect kan worden geventileerd, bijvoorbeeld via een andere ruimte geventileerd, dan kan een 
verlaging tot 60% van de vastgestelde/geldende huurprijs worden uitgesproken. Als het vertrek op een 
andere wijze bijvoorbeeld door een ventilatierooster geventileerd kan worden, dan kan er verlaagd worden 
tot 80% van de geldende huurprijs.

6. Buiten de woning en overige ruimten
Als het ernstige gebrek zich voordoet buiten de woonruimte (bijvoorbeeld de tuin of de schuur) of in een 
overige ruimte die geen verblijfsruimten zijn, (bijvoorbeeld de kelder of de berging dan kan het woongenot 
minder ernstig worden geschaad. Hierin kan voor de Huurcommissie aanleiding worden gezien om een 
verlaging uit te spreken tot 60% de vastgestelde/geldende huurprijs. 

Bij een gemeenschappelijke overige ruimte, zoals bijvoorbeeld de hal en een trappenhuis, dan kan het 
woongenot minder ernstig worden geschaad. In zulke gevallen kan dit leiden tot een verlaging van 80% van 
de vastgestelde/geldende huurprijs. Hierop is een uitzondering, namelijk wanneer er een ernstig gebrek is 
aan de toegangsdeur van de woonruimte. In zo’n situatie geldt de maximale verlaging, namelijk tot 40% van 
de vastgestelde/geldende huurprijs. 

7.	Gevolgschade
Als de gevolgschade zich voordoet in een overige ruimte die geen verblijfsruimte is (bijvoorbeeld de kelder 
of de berging), dan kan het woongenot minder ernstig worden geschaad. In deze omstandigheid kan de 
Huurcommissie aanleiding zien tot een verlaging tot 60% van de vastgestelde/geldende huurprijs als het 
ernstige gebrek zich voordoet in vertrekken. En tot 80% van de vastgestelde/geldende huurprijs als het 
ernstige gebrek zich voordoet in overige ruimten.
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8. Gebrek is eenvoudig op te lossen
Indien het ernstige gebrek volgens de onderzoeker van de Huurcommissie relatief eenvoudig is op te lossen 
door de huurder en/of wegens de lage kosten die volgens de Huurcommissie erbij komen kijken, kan de 
Huurcommissie hierin aanleiding zien voor een verlaging tot 80% van de geldende huurprijs bij vertrekken en 
bij overige ruimtes. Als het gebrek zich voordoet buiten de woning dan kan dit leiden tot een verlaging van 
90% van de geldende huurprijs.

9.	Rioolstank
Als er sprake is van een ernstig gebrek vanwege rioolstank maar dit verspreidt zich niet tot de gehele 
woonruimte, dan kan de Huurcommissie, als dit zich beperkt tot het toilet en/of badkamer, hierin aanleiding 
zien voor een verlaging tot 60% van de vastgestelde/geldende huurprijs uitgesproken. Als de rioolstank 
zich beperkt tot het trappenhuis dan kan er een verlaging tot 80% van de vastgestelde/geldende huurprijs 
worden uitgesproken. 

10.	Functionaliteit	van	het	geheel
Er is sprake van een ernstig gebrek maar dit gaat niet ten koste van de gehele functionaliteit, waardoor het 
woongenot minder ernstig geschaad wordt. Bijvoorbeeld als er een scharnier los is van een keukenkast, maar 
de keukenkast is nog bruikbaar of het aanrechtblad is niet meer goed, terwijl de rest van het keukenblok nog 
wel bruikbaar is. In deze omstandigheden kan de Huurcommissie aanleiding zien voor een verlaging tot 80% 
van de vastgestelde/geldende huurprijs.

11. De aard en omvang van het gebrek 
In een specifieke situatie kan de aard en omvang van het geconstateerde gebrek leiden tot een minder 
vergaande huurverlaging. In deze omstandigheid kan de Huurcommissie aanleiding zien voor een verlaging 
tot 60% van de vastgestelde/geldende huurprijs. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als het aanrechtblad 
van een keuken slecht is, maar niet het gehele keukenblok. Of als er sprake is van scheuren in de muren, 
terwijl deze scheuren bij de trap of in de wc zitten (minder frequent gebruik). 

12. Langere duur van herstel of onderdelen die op maat gemaakt moeten worden
Er kan sprake zijn van situaties waarin herstel van een ernstig gebrek langer kan duren. Dit kan bijvoorbeeld 
doordat onderdelen op maat gemaakt moeten worden of omdat de oorzaak van het ernstige gebrek moeilijk 
vindbaar is. Dit geheel is afhankelijk van de acties die de verhuurder heeft aangetoond te hebben genomen. 
Deze omstandigheden kunnen voor de Huurcommissie aanleiding zijn voor een minder vergaande tijdelijke 
huurverlaging. Dit kan ertoe leiden dat bij vertrekken een verlaging tot 60% van de vastgestelde/geldende 
huurprijs wordt uitgesproken. En bij overige ruimtes tot 80% van de vastgestelde/geldende huurprijs.

13. Trapleuning
Als er sprake is van een ernstig gebrek vanwege het (gedeeltelijk) ontbreken van de trapleuning, dan 
kan dit minder woongenot schadend zijn. Dit is afhankelijk van de situatie of het ontbreken daarvan een 
gevaarlijke situatie oplevert. Als de gehele trapleuning ontbreekt en hierdoor is, volgens de onderzoeker van 
de Huurcommissie, sprake van een onveilige situatie, dan kan dit voor de Huurcommissie aanleiding zijn voor 
een verlaging tot 40% van de vastgestelde/geldende huurprijs. Als er een deel van de trapleuning ontbreekt, 
waarbij dit gedeelte noodzakelijk is volgens de onderzoeker van de Huurcommissie, dan kan dit aanleiding 
zijn voor een verlaging tot 80% van de vastgestelde/geldende huurprijs. Als (er een deel van) de trapleuning 
ontbreekt, maar er is volgens de onderzoeker van de Huurcommissie geen sprake van een gevaarlijke situatie 
bijvoorbeeld wanneer de trapleuning meer esthetische waarde heeft dan een functionele waarde, dan ziet de 
Huurcommissie geen aanleiding voor een verlaging van de huurprijs. 
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6.3 Meerdere gebreken in woning

Indien sprake is van meerdere ernstige gebreken in de woning dan kunnen verschillende huurkortingsper-
centages worden gehanteerd per geconstateerd gebrek. Indien dat het geval is dan zal het hoogste huurkor-
tingspercentage van toepassing zijn totdat het desbetreffende gebrek, waarbij dat hoogste percentage hoort, 
is hersteld. Indien dit gebrek is hersteld en vervolgens het andere gebrek, met een lagere huurkortingsper-
centage, nog niet is hersteld dan zal dat huurkortingspercentage van toepassing zijn. Ter illustratie:

Naar aanleiding van een ernstig gebrek in de categorie B wordt de huurprijs tijdelijk verlaagd tot 30% van 
de geldende huurprijs. Tevens wordt er ten aanzien van het tweede gebrek een gebrek in de categorie C 
uitgesproken. Voor laatstgenoemde gebrek vindt de Huurcommissie een verlaging tot 40% van de geldende 
huurprijs gerechtvaardigd. De huurprijs zal tijdelijk verlaagd worden tot 30% van de geldende huurprijs 
totdat het gebrek in de categorie B is hersteld. Indien het B-gebrek is hersteld, terwijl het C-gebrek nog 
aanwezig is, dan wordt de huurprijs tijdelijk verlaagd tot 40% van de geldende huurprijs totdat het gebrek in 
categorie C is hersteld. 

6.4	 Bij	gebreken	geen	huurverhoging	mogelijk

Op grond van artikel 7:250 lid 2 BW is een huurprijsverhoging op verzoek van verhuurder niet mogelijk, 
zolang de huurprijs door de Huurcommissie is verlaagd op grond van gebreken. Een huurprijsverhoging is 
dan pas weer mogelijk nadat de door de Huurcommissie geconstateerde gebreken voldoende zijn verholpen.
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Bijlage – Verklarende woordenlijst

In hoofdstuk is een verklarende woordenlijst opgenomen. Hierin worden een aantal bouwkundige termen 
toegelicht die in het gebrekenboek voorkomen.

A

aanrecht  werkblad met spoelbak in keuken van: 
a. plaatmateriaal met als kern houtspaanders of houtfineer afgewerkt 

met kunststof (hardplastic bijv. Formica, Resopal) 
b. granito (beton met natuursteen korrels) bladen en bak zijn uit 

een stuk of van losse elementen. In de bak op de bodem tegen 
aantasting door chemicaliën soms een bodem van kleine dubbel 
hard gebakken tegels (zetstenen) 

c. roestarmstaal de bladen glad of met een ruitjes motief 

aanslag(naad)	 naad tussen een raam of deur waar het raam of deur tegen het 
kozijn slaat 

afschot  opzettelijke afwijking van de horizontale ligging voor het afvoeren 
van water (bijvoorbeeld bij dak, riolering, balkon, douchevloer 
en dergelijke) 

afvoerleiding  buis tussen sanitaire voorzieningen en de riolering voor het afvoeren 
van (afval)water 

B

balkon een geheel of gedeeltelijk buiten de gevel aangebrachte vloer met 
balustrade of hekwerk 

balustrade gemetselde afzetting van balkons en dergelijke 

beluchting riolering  standleidingen van de riolering dienen te zijn voorzien van 
ontluchting- of ontspanningsleidingen. Dit ter voorkoming van 
over- of onderdruk bij gebruik van het leidingstelsel met gevolg 
dat watersloten worden leeggezogen en/of dat afvalwater niet 
goed wegloopt.

binnendeur deur die toegang geeft tot een vertrek of ruimte binnen de 
woonruimte en niet direct in contact staat met de buitenlucht 

binnenmuur scheidingswand van steen tussen vertrekken en/of ruimten 

binnenwand scheidingswand van plaatmateriaal, hout of gips op staanders tussen 
vertrekken en/of ruimten 

bloktrede onderste trede van een trap groter en/of anders uitgevoerd dan 
overige treden 
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borstwering a. dichte afscheiding vanaf de vloer tot onder het raamkozijn 
b. gedeelte van de muur tussen zoldervloer en muurplaat

buitendeur deur van de woonruimte die in directe verbinding staat met de 
buitenlucht  

buitendeur-/ woningtoegangsdeur buitendeur, tevens voordeur, die niet in directe verbinding staat met 
de buitenlucht 

C

chemisch toilet een chemisch toilet is niet op de riolering aangesloten en derhalve als 
roerend aan te merken 

condens(atie)eren  verandering van waterdamp in water, dus omvorming van gasvorm 
in vloeistof die zich in fijne of grotere druppels hecht aan de 
omringende vlakken 

D

dak  overdekking van een gebouw met horizontale vlakken is een 
“plat dak” en met hellende vlakken is een “schuin dak” 

dakbedekking  materiaal waarmee het dak is afgedekt om te voorkomen dat er water 
naar binnen kan komen 

dakgoot  langgerekte bak op of aan het dak voor het opvangen en afvoeren 
van regenwater veelal bekleed met zink soms met lood, kunststof, 
bitumen 

dekvloer   glad afgewerkte laag op steenachtige draagvloer 

dorpel  horizontaal deel van een deur, raam of kozijn 

F

fontein  kleine wastafel, bijvoorbeeld op het toilet of in de gang  

fundering  deel van dragende constructie dat het gewicht op de ondergrond 
overbrengt door middel van palen of een brede plaat van beton 
of steen

G

galerij  gang in een flatgebouw langs een gevel 

voordeur  deur die toegang tot meerdere woonruimtes geeft 

gevel  buitenmuur van een gebouw 

goot  kanaal voor water op dak of bestrating 
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H

hang- en sluitwerk  alle voorwerpen die behoren tot het afhangen en sluiten van ramen 
en deuren 

K

kelder  ruimte, grotendeels in de grond, bereikbaar vanuit de woonruimte via 
een vaste trap 

kozijn  raamwerk veelal van hout, metaal of kunststof die een omranding 
vormt voor raam of deur soms voor een ruit of paneel 

kruipluik  luik dat opening afsluit naar kruipruimte 

kruipruimte ruimte onder de begane grondvloer (niet zijnde de kelder) o.a. ten 
behoeve van leidingen 

L

latei  balk van hout, steen of metaal boven een kozijn ter ondersteuning van 
het daarboven gelegen metselwerk 

leuning  stok of staaf op heuphoogte van trap of hekwerk 

leuningdrager  steun voor leuning van trap bevestigd op “smetplank” of direct 
op muur 

lood  buigbaar metaal voor onder andere gootbekleding, afvoerleidingen en 
afdekking van verschillende bouwmaterialen 

looplijn  de plaats waar gelopen wordt op de trap 

luik schot van hout, multiplex of ander plaatmateriaal 

M

mechanische ventilatie luchtverversing die tot stand komt door een met een motor 
aangedreven ventilator

N

natuurlijke	ventilatie luchtverversing die tot stand komt door de invloed van de wind en/
of de invloed van het temperatuurverschil tussen de binnen- en 
buitenlucht

O

onderdorpel  dorpel aan de onderzijde van een kozijn, raam of deur 

onderslag(balk)  ondersteuning van een rij balken 
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overloop  verbindingsgang tussen twee trappen 

overstek (horizontaal) uitstekend bouwdeel ten opzichte van het daaronder 
gelegen bouwdeel 

P

plaatafwerking  afwerking van de bovenzijde van de traptrede met bijv. 
natuursteenplaten 

pleisterwerk dikke ruwe afwerklaag op metselwerk wordt afgewerkt met stucwerk

R

raam  een randwerk van hout, metaal of kunststof dat een “ruit” omsluit 

raamgewicht  metalen contragewicht bij schuifraam 

riolering  leiding van onder andere gietijzer, gres, beton, kunststof, lood voor het 
afvoeren van zowel huishoud- regenwater en fecaliën 

rioleringssysteem  het geheel in de woonruimte of het woongebouw aanwezige 
leidingstelsel voor de afvoer van afvalwater en faecaliën tot aan de 
perceelsgrens of het openbaar riool. 

S

scheluw  uit het platte vlak gewrongen (krom) 

schoorsteen  gemetseld “rookkanaal” voor de afvoer van verbrandingsgassen tot 
boven het dak 

schranken  uit het “haaks” verband zakken 

schutting  wand van houten of betonnen palen en delen als afscheiding van 
een terrein 

sifon  stankafsluiter in de afvoerleiding 

sluitnaad  naad tussen raam of deur en het kozijn aan de zijde van de sluiting of 
het slot 

souterrain  verdieping, die gedeeltelijk onder straatniveau ligt. In sommige 
gevallen ligt de voorzijde van de souterrainwoning onder straatniveau 
maar de achterzijde op dat van de grondslag in de tuin. 

spijl	 verticale dunne stok, lat of staaf in een hek 

staander  loodrechte steun ten behoeve van onder andere een balkonhek 

stijl	 verticaal deel van deur, raam of kozijn 
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stootbord  verticale plank tussen de aantrede van een trap 

stucwerk  dunne afwerklaag van pleisterwerk op muur samengesteld uit kalk en 
gips (zie pleisterwerk) 

T

tegel  platte uit de hand of machinaal gevormde steen gebruikt voor vloer of 
wandbekleding en bestrating 

tegenschot  tegenovergestelde van afschot (zie afschot) 

terras  plaats van steen of hout om op te zitten/liggen op tuinniveau of er 
vlak boven 

trap  verticale verbinding tussen de vloeren van twee verdiepingen 

tuintrap  trap vanaf woonruimte naar tuin 

V

ventilatie  luchtverversing 

ventilatiekanaal  kanaal voor directe ventilatie naar de buitenlucht van voornamelijk de 
natte ruimten

veranda  open uitbouw aan een woonruimte 

verblijfsruimte  alle besloten ruimten bestemd voor het verblijven van mensen: 
bijvoorbeeld woonkamer, slaapkamer, keuken, hobbykamer, etc. 
(echter niet de badruimte, toiletruimte en overige ruimten, bijv. 
bijkeuken, berging, zolder, etc.) 

verblijfsgebied	 besloten ruimten bestaande uit een of meer met elkaar in verbinding 
staande, op dezelfde bouwlaag gelegen verblijfsruimten en andere 
afzonderlijke ruimten, anders dan het toilet- of badruimte, technische 
ruimte of gemeenschappelijke verkeersruimte. 

voordeur  deur die direct toegang geeft tot de privéwoonruimte 

W

wapening  vlechtwerk van staal in beton 

waterdamp  zie vochtproductie 

waterleiding  buis voor de aanvoer van (drink)water 

waterslag  buiten de gevel stekend bouwdeel aan de onderzijde van kozijn om 
water af te voeren van steen of aluminium
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waterslot  zie sifon 

wissellatten  voorziening op de onderdorpel van het bovenschuifraam en de 
bovendorpel van het onder schuifraam om tocht tegen te gaan

woningscheidende muur  muur tussen twee woonruimten (zie bouwmuur) 

woningscheidende wand  wand tussen twee woonruimten (zie scheidingswand) 

woonruimte in de Uhw wordt onder woonruimte tevens verstaan een woonwagen 
of standplaats 

Z

zetsteentjes  kleine dubbelhardgebakken tegel voor bodembekleding gootsteenbak 

zolderruimte beloopbare ruimte onder een dak, bereikbaar met vaste trap
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Voorwoord 

De Huurcommissie is een zelfstandig bestuursorgaan, dat onder meer tot taak heeft uitspraak te doen 
over de betalingsverplichting met betrekking tot servicekosten en over het zogenoemde voorschotbedrag 
kosten nutsvoorzieningen. Bij de uitvoering van deze taak is zij gebonden aan wet- en regelgeving. De 
relevante wettelijke bepalingen zijn als bijlagen in dit beleidsboek opgenomen. Deze wettelijke bepalingen 
vormen het uitgangspunt voor de Huurcommissie. In de afgelopen jaren heeft de praktische uitwerking 
van deze bepalingen geleid tot uitvoeringsbeleid. Dit uitvoeringsbeleid vormt het onderwerp van dit 
beleidsboek. Hierin staan de beleidslijnen waar de Huurcommissie vanuit gaat. De Huurcommissie zal dus 
handelen volgens deze beleidslijnen en alleen gemotiveerd afwijken voor zover het voorliggende geschil 
dat rechtvaardigt. 

Dit beleidsboek is van toepassing op verzoekschriften die op of na 1 juli 2022 worden ingediend bij 
de Huurcommissie. Het beleidsboek “Nutsvoorzieningen en servicekosten” versie 1 juli 2021 blijft van 
toepassing op verzoekschriften die vóór 1 juli 2022 zijn ingediend.

Het bestuur van de Huurcommissie,
d.d. 1 juli 2022
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Hoofdstuk 1 – Inleiding 

In dit beleidsboek beschrijft de Huurcommissie op welke wijze zij een geschil tussen huurder en verhuurder 
over de servicekostenafrekening of het voorschotbedrag kosten nutsvoorzieningen behandelt en tot een 
uitspraak komt. De basis voor het handelen van de Huurcommissie is de wet. In hoofdstuk 2 wordt het 
wettelijk kader kort beschreven, met aandacht voor het wettelijk onderscheid tussen kosten nutsvoorzie-
ningen met een individuele meter en (overige) servicekosten. In hoofdstuk 3 en 4 wordt beschreven hoe 
en op welke gronden de Huurcommissie het aan haar voorgelegde geschil behandelt en beslecht door het 
doen van een uitspraak. Dit is dus het uitvoeringsbeleid van de Huurcommissie. Hoofdstuk 3 gaat over de 
kosten nutsvoorziening met een individuele meter. Hoofdstuk 4 gaat over de (overige) servicekosten. Dit 
bevat ook een opsomming en toelichting van de (overige) servicekostenposten waarover de Huurcommissie 
zich uitspreekt. In hoofdstuk 5 worden nog enkele specifieke kwesties behandeld, te weten de kwestie 
eigendomsoverdracht, of als de afrekenperiode niet overeenkomt met de huur- of factuurperiode. In 
hoofdstuk 6 behandelen we tot slot enkele relevante regels over de procedure, ter bevordering van een 
ordentelijk en voortvarende afdoening van het geschil. Hierin komt ook aan de orde in welke gevallen de 
Huurcommissie een onderzoek ter plaatse zal doen.
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Hoofdstuk 2 – Algemene informatie

In dit hoofdstuk wordt het onderscheid tussen kosten nutsvoorzieningen met een individuele meter 
en (overige) servicekosten uitgelegd (in paragraaf 2.1). En in paragraaf 2.2. het onderscheid tussen de 
betalingsverplichting ten aanzien van de servicekosten (artikel 7:260 BW) en het voorschotbedrag (artikel 
7:261 BW). In paragraaf 2.3 beschrijft de Huurcommissie haar wettelijke opdracht.

2.1 Kosten voor nutsvoorzieningen met individuele meter en 
(overige)	servicekosten

In de wet is een onderscheid gemaakt tussen kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en 
servicekosten.1 De kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter bestaan uit de vergoedingen 
voor gas, elektriciteit en water, waarvoor de huurder een eigen meter in de woning heeft (hierna aangegeven 
met “met eigen meter”).2 De servicekosten bestaan uit alle kostenposten die niet vallen onder de nutsvoor-
zieningen met een individuele meter. Dit kunnen dus ook kosten voor nutsvoorzieningen zijn, maar dan is er 
geen sprake van een eigen meter. In dit beleidsboek noemen we deze kosten (overige) servicekosten. Daar 
waar we spreken over servicekosten, worden zowel kosten nutsvoorzieningen met een individuele meter als 
(overige) servicekosten bedoeld.

In hoofdstuk 3 gaan we nader in op de kosten nutsvoorzieningen met een individuele meter. In hoofdstuk 4 
doen we hetzelfde voor (overige) servicekosten.

2.2 Betalingsverplichting en voorschotbedrag

Bij de Huurcommissie kunnen twee verzoeken worden ingediend die gaan over de servicekosten. Zowel 
de ( jaarlijkse) afrekening (met de betalingsverplichting) als het voorschotbedrag kan onderwerp van een 
zaak zijn. Voor deze twee verzoeken heeft de wetgever separate opdrachten voor de Huurcommissie 
geformuleerd. Dat komt in paragraaf 2.3 aan de orde.

2.3 Taakopdracht van de Huurcommissie

In deze paragraaf beschrijft de Huurcommissie wat haar taakopdracht is volgens de wet. De teksten van de 
relevante wettelijke bepalingen zijn opgenomen in de bijlage bij dit beleidsboek.

1 In artikel 7:237 lid 3 BW worden kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en servicekosten gedefinieerd: “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”.

2 Relevant is vooral dat het individuele verbruik bepaalbaar is, bijvoorbeeld het relatieve aandeel van een huurder in een 
totaalverbruik van een wooncomplex. 
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2.3.1	Betalingsverplichting	nutsvoorzieningen	en	(overige)	servicekosten	
De taken van de Huurcommissie zijn onder meer geformuleerd in de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte 
(verder: Uhw). Voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en (overige) servicekosten zijn de relevante 
wettelijke bepalingen uit de Uhw onder meer de volgende:

• Artikel 4, waarin is bepaald dat de Huurcommissie tot taak heeft, ingevolge artikel 7:260 BW, uitspraak te 
doen over de betalingsverplichting met betrekking tot de kosten voor nutsvoorzieningen met een individu-
ele meter en servicekosten.

• Artikel 18, waarin is bepaald dat in geval van een verzoek als bedoeld in artikel 7: 260 BW de 
Huurcommissie uitspraak moet doen over de betalingsverplichting van de huurder met betrekking tot 
de servicekosten.

Een belangrijk uitgangspunt is dat alleen kosten in rekening mogen worden gebracht die zijn gemaakt, dus 
feitelijke kosten. De Huurcommissie eist dan ook dat de verhuurder de relevante facturen (of andere betaal-
bewijzen) tijdig overlegt. 

Dit betekent vanzelfsprekend niet dat alle gemaakte kosten zonder meer bij de huurder in rekening mogen 
worden gebracht. Op de eerste plaats is van belang dat huurder en verhuurder (al dan niet stilzwijgend) 
overeengekomen zijn dat kosten nutsvoorzieningen en (overige) servicekosten voor rekening van huurder 
komen. Als dat niet het geval is, is er geen juridische basis voor een betalingsverplichting voor de huurder. 
Op de tweede plaats heeft de wet een norm bepaald waaraan de Huurcommissie moet toetsen, te weten de 
redelijkheid. De Huurcommissie beoordeelt of de in rekening gebrachte kosten zijn te beschouwen als een 
redelijke vergoeding voor de geleverde zaken en diensten. Als derde punt is van belang dat niet alle kosten-
posten voor vergoeding in aanmerking komen. Door de wetgever is hier richting aan gegeven in onder meer 
het Besluit servicekosten en het Besluit kleine herstellingen. 

In hoofdstuk 3 en 4 is beschreven hoe de Huurcommissie de redelijkheidsnorm invult en bepaalt of een 
kostenpost tot vergoeding kan komen onder de noemer (overige) servicekosten of kosten nutsvoorzieningen 
met een individuele meter.

2.3.2 Voorschotbedrag kosten nutsvoorziening met eigen meter
Op verzoek van een huurder kan de Huurcommissie ook een uitspraak doen over het voorschotbedrag dat 
door de verhuurder in rekening wordt gebracht. De taak van de Huurcommissie volgt onder meer uit:

• Artikel 4 van de Uhw, waarin is bepaald dat de Huurcommissie, ingevolge artikel 7:261 van het Burgerlijk 
Wetboek, een uitspraak moet doen over het voorschotbedrag van de kosten voor nutsvoorzieningen met 
een individuele meter. 

• Artikel 19 van de Uhw, waarin is bepaald dat de Huurcommissie een uitspraak moet doen over de 
redelijkheid van het voorschotbedrag voor de kosten nutsvoorzieningen met een individuele meter. 

De mogelijkheid om het voorschotbedrag te laten toetsen door de Huurcommissie is dus beperkt tot de 
kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter. Hiertoe toetst de Huurcommissie de door de 
verhuurder opgevoerde kosten aan de te verwachten kosten volgens de meest actuele afrekening (verreken-
overzicht) die niet ouder mag zijn dan drie jaar. De verhuurder wordt door de Huurcommissie verzocht 
om dit verrekenoverzicht aan te leveren. In geval de verhuurder de afrekening niet binnen de gestelde 
termijn aanlevert, kan de Huurcommissie het voorschotbedrag voor de nutsvoorzieningen op basis van de 
verbruiksnorm vaststellen (op basis van de gegevens van het Nibud). De mogelijkheid om het voorschot-
bedrag te laten toetsen wordt nader behandeld in paragraaf 3.5.
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Hoofdstuk 3 – Kosten nutsvoorzieningen met 
een individuele meter

De hier bedoelde nutsvoorzieningen bestaan uit de levering van gas, elektriciteit en water, waarvoor de 
huurder een eigen meter in de woning heeft. In dit hoofdstuk beschrijft de Huurcommissie op welke gronden 
zij tot een uitspraak komt over de betalingsverplichting. In paragraaf 3.1 gaat het over gas, in paragraaf 3.2 
gaat het over elektriciteit en in paragraaf 3.3 over water. 

In algemene zin geldt het volgende.

Kosten nutsvoorzieningen met een individuele meter worden door de desbetreffende leverancier aan de 
verhuurder in rekening gebracht. De verhuurder brengt deze kosten op zijn beurt in rekening bij de huurder. 
Dit doet de verhuurder door middel van een jaarlijkse afrekening3, die hij binnen zes maanden na afloop van 
het kalenderjaar aan de huurder moet zenden. 

Voor de Huurcommissie geldt als belangrijk uitgangspunt dat alleen de werkelijk gemaakte kosten tot 
vergoeding mogen komen. De factuur van de desbetreffende leverancier is dus zeer relevant want deze 
biedt de Huurcommissie de mogelijkheid om te oordelen of en, zo ja, welke kosten de leverancier in rekening 
heeft gebracht. 

De werkelijk gemaakte kosten, onderbouwd met facturen (of andere betaalbewijzen), zijn voor de 
Huurcommissie het uitgangspunt en startpunt van de beoordeling en vaststelling van de betalings-
verplichting. Alleen in geval een partij aannemelijk maakt dat de werkelijk gemaakte kosten niet een 
reële afspiegeling zijn van de kosten die gemaakt zijn vanwege de nutsvoorziening in kwestie, heeft de 
Huurcommissie aanleiding om hiervan af te wijken. 

In geval van nutsvoorzieningen met een individuele meter kan in het algemeen worden aangenomen dat 
de meterstanden (het verschil tussen begin- en eindstand) het daadwerkelijke verbruik van de individuele 
huurder weergeven. Dit is dan ook voor de Huurcommissie het uitgangspunt. Er kunnen echter wel feiten 
of omstandigheden worden aangedragen die maken dat de Huurcommissie de meterstanden niet of niet 
zonder meer als uitgangspunt neemt. 

In geval van nutsvoorzieningen met een individuele meter kan het (toch) zijn dat de begin- of eindstand 
ontbreekt. In dat geval toetst de Huurcommissie het door de verhuurder opgevoerde verbruik aan de 
landelijke verbruiksnormen van het Nibud. In geval het door de verhuurder opgevoerde verbruik hier 
in belangrijke mate van afwijkt, zonder dat daar een goede verklaring voor is, stelt de Huurcommissie 
het verbruik, en daarmee de betalingsverplichting, vast conform de verbruiksnormen van het Nibud. 
Bijvoorbeeld een strenge winter kan een indicatie geven over de juistheid van het verbruik. Zij past dan ook 
de tarieven van het Nibud toe om tot vaststelling van de betalingsverplichting te komen. Dit uitgangspunt 
geldt voor gas, elektriciteit en water. In de desbetreffende paragrafen zijn de verbruiksnormen en tarieven 
van het Nibud opgenomen. 

3 In geval van nutsvoorzieningen met een individuele meter kan het zijn dat de factuur van de leverancier betrekking heeft op 
meerdere woonruimtes (omdat er maar een aansluiting is). De factuur is vaak deels gebaseerd op het (totale) verbruik en deels 
op verbruiksonafhankelijke kosten (bijvoorbeeld kosten netbeheerder). De verhuurder past dan een verdeelsleutel toe voor 
zover het gaat om kosten die aan de huurders moeten worden toegerekend. De huurcommissie zal de verdeelsleutel en de 
toepassing daarvan desgevraagd toetsen. 
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In geval van nutsvoorzieningen met een individuele meter kan het zijn dat de factuur van de leverancier 
betrekking heeft op meerdere woonruimtes (omdat er maar een aansluiting is). De factuur is vaak deels 
gebaseerd op het (totale) verbruik en deels op verbruiksonafhankelijke kosten (bijvoorbeeld kosten 
netbeheerder). De verhuurder past dan een verdeelsleutel toe voor zover het gaat om kosten die aan de 
huurders moeten worden toegerekend. De Huurcommissie zal de verdeelsleutel en de toepassing daarvan 
desgevraagd toetsen. 

In de situatie dat de begin- en eindstand wel bekend zijn, maar de huurder aannemelijk maakt dat deze 
meterstanden niet het daadwerkelijke verbruik weergeven, zal de Huurcommissie de meterstanden niet 
zonder meer als uitgangspunt nemen. Ook in dit geval toetst de Huurcommissie aan de verbruiksnormen 
van het Nibud. In geval het gasverbruik wordt betwist, kan een inspectierapport van de installatie inzicht 
geven over het rendement van de ketel, en daarmee over het verbruik van de huurder. Maar als daarin geen 
verklaring kan worden gevonden voor het bovenmatige verbruik, en er ook geen andere verklaringen zijn 
die het hoge gasverbruik plausibel maken, past de Huurcommissie voor de vaststelling van de betalingsver-
plichting de verbruiksnormen van het Nibud toe. 

De periode waarover de leverancier van de nutsvoorziening afrekent is doorgaans twaalf maanden. In 
geval de periode waarin de huurder de nutsvoorziening heeft afgenomen korter is dan twaalf maanden, 
is het nodig dat de Huurcommissie voor de maanden waarin de huurder gebruik heeft gemaakt van de 
nutsvoorziening een reële inschatting maakt van het verbruik in die maanden. Voor gas, elektriciteit en water 
maakt zij daarbij gebruik van verschillende methoden, bijvoorbeeld de graaddagenmethode voor gas. In de 
desbetreffende paragrafen wordt dat beschreven. 

Hierna beschrijft de Huurcommissie op basis waarvan zij tot een oordeel komt over de redelijkheid van de 
betalingsverplichting per nutsvoorziening met een individuele meter (dus voor gas, elektriciteit en water). 

Alhoewel de maximumtarieven volgens de Warmtewet sinds 1 juli 2019 niet meer relevant zijn voor de 
betalingsverplichting vanwege kosten nutsvoorzieningen, zijn deze nog wel relevant voor de afrekeningen 
over de jaren 2017, 2018 en 2019 (tot 1 juli). Om deze reden beschrijft de Huurcommissie in paragraaf 3.4 
hoe zij omgaat met de maximumtarieven Warmtewet wanneer de betwiste jaarafrekening betrekking heeft 
op deze jaren.

3.1	 Gas	(stookkosten	met	een	eigen	meter)

De stookkosten bestaan uit kosten voor verbruik van gas of een andere vorm van energie.

Ook de kosten die gemaakt worden om de totale kosten over meerdere woonruimten te verdelen, kunnen bij 
de huurder in rekening gebracht worden. Het gaat hierbij om de kosten van roerende verbruiksmeters en de 
kosten die worden gemaakt door een daarin gespecialiseerd bedrijf om de totale kosten te verdelen.

Om de redelijkheid van de betalingsverplichting te kunnen beoordelen en vast te stellen, is een reëel beeld 
nodig van het verbruik van de huurder. In de meeste gevallen zullen de meterstanden dat reële beeld geven. 
Maar er zijn gevallen waarin dat niet het geval is. Of gevallen waarin de Huurcommissie om een andere 
reden tot een goede inschatting van het verbruik moet komen. Hierna komen drie verschillende situaties 
aan de orde: 1) meterstanden ontbreken, 2) meterstanden in twijfel getrokken en 3) huurperiode of factuur-
periode is korter dan twaalf maanden. 

3.1.1 Meterstanden ontbreken
In de situatie dat de begin- of eindstand van de meter ontbreekt, is het exacte verbruik van de huurder 
niet duidelijk. De Huurcommissie zal bij de beoordeling van de redelijke betalingsverplichting zich voor het 
verbruik in het algemeen verlaten op de landelijke verbruiksnormen en tarieven van het Nibud, tenzij dit tot 
een onredelijk resultaat leidt.
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De Huurcommissie gebruikt voor de vaststelling van de redelijke betalingsverplichting voor zelfstandige 
woonruimten de verbruiken die jaarlijks door het Nibud gepubliceerd worden. Deze verbruiken zijn 
afhankelijk van het type woning.

Tabel 1: gemiddeld gasverbruik per jaar en type woning

Type woning 2018 2019 2020 2021 2022

Flatwoning/appartement 1.000 m3 1.000 m3 990 m3 920 m3 800 m3

Tussenwoning 1.350 m3 1.350 m3 1.290 m3 1.190 m3 1.120 m3

Hoekwoning 1.580 m3 1.580 m3 1.510 m3 1.380 m3 1.330 m3

Twee onder een kapwoning 1.800 m3 1.800 m3 1.710 m3 1.560 m3 1.550 m3

Vrijstaande	woning 2.410 m3 2.410 m3 2.200 m3 2.010 m3 2.050 m3

Voor onzelfstandige woonruimten wordt uitgegaan van een gemiddeld gasverbruik van 25 m3 per 
m2 oppervlakte.

De kosten voor de woonruimte worden berekend op basis van de prijs voor gas die door het Nibud aan 
het begin van het jaar gepubliceerd wordt. Deze prijs bestaat uit een tarief per m3 gas en een bedrag 
aan vastrecht.

Tabel 2: gemiddeld gastarief en vastrecht per jaar

Gasprijs 2018 2019 2020 2021 2022

Tarief per m3 € 0,6666 € 0,7856 € 0,8136 € 0,7944 € 1,27

Vastrecht per jaar € 242,40 € 256,08 € 242,04 € 254,64 € 260,16

Voorbeeld
De redelijkheidstoets van de afgerekende gaskosten voor een appartement over de periode 1 januari 2020 
tot en met 31 mei 2020 gaat als volgt. Het gemiddelde gasverbruik bedraagt 1.000 m3. Volgens de graadda-
genmethode is het verbruik in de eerste vijf maanden van het jaar 1.495,15 / 2.648,36e deel van 1.000 m3 
= 565 m3. De verbruikskosten bedragen daarom 565 m3 x € 0,8136 = € 459,68. De vaste kosten bedragen 
€ 242,04 over het hele jaar. In de eerste vijf maanden is dit 5 / 12e deel van € 242,04 = € 100,85. 

De totale gaskosten in deze maanden bedragen € 459,68 + € 100,85 = € 560,53. 

Voorbeeld
De redelijkheidstoets voor een kamer van 16 m2 in een pand van vier kamers over het jaar 2018 wordt als 
volgt berekend. Het gemiddelde gasverbruik bedraagt 16 m2 x 25 m3 = 400 m3. De verbruikskosten hiervoor 
bedragen 400 m3 x € 0,6666 = € 266,64. De vaste kosten voor het hele pand bedragen € 242,40. Per kamer 
is dit 1 / 4e deel van € 242,40 = € 60,60. De totale gaskosten voor de kamer bedragen daarom € 266,64 + 
€ 60,60 = € 327,24.
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3.1.2	Meterstanden	in	twijfel	getrokken
In de situatie dat de meterstanden, en daarmee het geadministreerde verbruik, bekend zijn, maar de 
huurder gemotiveerd en overtuigend de hoogte van dat geadministreerde verbruik betwist, bepaalt de 
Huurcommissie de redelijkheid van de betalingsverplichting aan de hand van de landelijke verbruiksnormen 
en tarieven van het Nibud. Zie hiervoor tabel 1 en tabel 2 hierboven. 

Als de huurder stelt dat de collectieve stookinstallatie onvoldoende functioneert, kan bij de verhuurder het 
inspectierapport van de installatie worden opgevraagd. In een dergelijk rapport staat het rendement van de 
ketel. De Huurcommissie hanteert als ondergrens een rendement van 80%. Als de installatie niet aan deze 
eis voldoet, of de verhuurder het inspectierapport niet verstrekt, gaat de Huurcommissie in het algemeen 
uit van de verbruiksnorm van het Nibud. Zie voor de verbruiksnorm en tarieven van het Nibud (tabel 1 en 
tabel 2) hierboven.

3.1.3 Huurperiode of factuurperiode is korter dan twaalf maanden
De jaarlijkse afrekening van de kosten van de nutsvoorzieningen bestrijkt in het algemeen een periode 
van een kalenderjaar. Dus bijvoorbeeld de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De 
verhuurder moet de jaarlijkse afrekening binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar aan de huurder 
verstrekken. De jaarafrekening over het jaar 2021 moet dus voor 1 juli 2022 zijn opgemaakt en aan de 
huurder zijn verstrekt. 

In de situatie dat de huurder in 2021 maar een deel van het jaar de woning heeft gehuurd en ook dus de 
nutsvoorzieningen maar in dat deel van het jaar heeft afgenomen, is het nodig dat een inschatting wordt 
gemaakt van het verbruik in dat deel van het jaar. De factuur van de leverancier van de nutsvoorziening 
is namelijk in het algemeen een totaalfactuur over twaalf maanden, en geeft dus geen duidelijkheid over 
de kosten die toe te rekenen zijn aan het verbruik van de huurder in de maanden van het jaar dat hij de 
woning huurde. 

Een andere situatie is dat de huurder een beperktere periode dan twaalf maanden, bijvoorbeeld maar zes 
maanden, nutsvoorzieningen van de desbetreffende leverancier heeft afgenomen. Bijvoorbeeld omdat de 
verhuurder van leverancier is gewisseld. De factuur van de leverancier van de nutsvoorziening heeft echter 
betrekking op twaalf maanden. Ook dan is het nodig dat een inschatting wordt gemaakt van (de kosten die 
toe te rekenen zijn aan) het verbruik van de huurder van de nutsvoorziening die hij heeft afgenomen van de 
desbetreffende leverancier in de desbetreffende maanden. 

Voor deze gevallen dat de afrekenperiode van het energiebedrijf (doorgaans twaalf maanden) niet gelijk 
is aan de (kortere) periode waarover gefactureerd moet worden, is het nodig dat de Huurcommissie een 
inschatting maakt van (de kosten die toe te rekenen zijn aan) het verbruik van de huurder gedurende 
deze kortere periode. Voor gas maakt de Huurcommissie daarbij gebruik van de zogenoemde 
graaddagenmethode. 

Bij deze methode wordt ervan uitgegaan dat er pas gestookt wordt als het kouder is dan 18° C. Dit is de 
stookgrens. Het aantal graaddagen geeft aan hoeveel graden de werkelijke temperatuur kouder is geweest 
dan deze stookgrens. Hoe kouder een periode is geweest, hoe meer graaddagen zijn geregistreerd. Op deze 
manier wordt een relatie gelegd tussen de buitentemperatuur en het gebruik van de verwarming. Door het 
aantal graaddagen in twee perioden met elkaar te vergelijken, kan ook het energieverbruik in deze perioden 
met elkaar vergeleken worden. 

De Huurcommissie gaat uit van onderstaande graaddagen. Dit zijn de graaddagen die zijn geregistreerd in 
weerstation De Bilt met een stookgrens van 18° C en een etmaalgemiddelde binnentemperatuur van 18° C.
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Tabel 3: graaddagen per jaar

Maand 2017 2018 2019 2020 2021

Januari 560,45 422,07 494,23 402,27 498,52

Februari 398,86 533,39 366,74 344,19 423,28

Maart 291,50 411,10 308,50 346,60 359,80

April 226,64 141,52 169,92 165,20 272,24

Mei 91,60 62,88 155,76 123,04 169,28

Juni 21,84 28,16 28,40 37,52 23,60

Juli 19,12 2,08 25,44 33,84 10,88

Augustus 24,24 24,72 16,88 18,72 29,68

September 104,24 85,28 84,08 71,76 53,84

Oktober 145,00 190,60 199,70 207,90 198,50

November 354,31 369,27 384,01 300,52 350,46

December 447,37 404,47 414,70 425,48 429,88

Totaal 2.685,17 2.675,54 2.648,36 2.477,04 2819,96

Voorbeeld 
Het energiebedrijf brengt 2.000 m3 gas in rekening over het jaar 2021 (waarin 2819,96 graaddagen zijn 
geregistreerd). De huurder heeft alleen de maand januari 2021 de woning gehuurd. In deze maand zijn 
498,52 graaddagen geregistreerd. 

Het gasverbruik van de huurder kan worden herleid door het aantal graaddagen van beide perioden 
met elkaar te vergelijken. Het aantal graaddagen over de maand januari wordt afgezet tegen het aantal 
graaddagen over het gehele jaar. In dit geval komt deze berekening uit op een gasverbruik van 498,52 / 
2819,96e deel van 2.000 m3 = 354 m3.

3.2	 Elektriciteit	(met	een	eigen	meter)

Elektriciteit is (ook) een nutsvoorziening. In deze paragraaf gaat het over elektriciteit met een eigen meter. 

Ook voor elektriciteit geldt dat de kosten die gemaakt worden om de totale kosten over meerdere 
woonruimten te verdelen, bij de huurder in rekening gebracht kunnen worden. Het gaat hierbij om de kosten 
van roerende verbruiksmeters en de kosten die worden gemaakt door een daarin gespecialiseerd bedrijf om 
de totale kosten te verdelen.

Om de redelijkheid van de betalingsverplichting te kunnen beoordelen en vast te stellen, is een reëel beeld 
nodig van het verbruik van de huurder. In de meeste gevallen zullen de meterstanden dat reële beeld geven. 
Maar er zijn gevallen waarin dat niet het geval is. Of gevallen waarin de Huurcommissie om een andere 
reden tot een goede inschatting van het verbruik moet komen. Voor een uitgebreide beschrijving van deze 
gevallen verwijst de Huurcommissie naar de vorige paragraaf (over gas). Hieronder duidt de Huurcommissie 
kort de situaties. Daarbij vermeldt zij de voor elektriciteit relevante informatie.
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3.2.1 Meterstanden ontbreken
In de situatie dat de begin- of eindstand van de meter ontbreekt, is het exacte verbruik van de huurder 
niet duidelijk. De Huurcommissie zal bij de beoordeling van de redelijke betalingsverplichting zich voor het 
verbruik in het algemeen verlaten op de landelijke verbruiksnormen en tarieven van het Nibud.

De Huurcommissie gebruikt voor de vaststelling van de redelijke betalingsverplichting voor zelfstandige 
woonruimten de verbruiken die jaarlijks door het Nibud gepubliceerd worden. Deze verbruiken zijn 
afhankelijk van het aantal bewoners.

Tabel 4: gemiddeld elektriciteitsverbruik per jaar

Aantal bewoners 2018 2019 2020 2021 2022

1 1.925 kWh 1.925 kWh 1.825 kWh 1.810 kWh 1.800 kWh

2 3.005 kWh 3.005 kWh 2.860 kWh 2.800 kWh 2.810 kWh

3 3.605 kWh 3.605 kWh 3.400 kWh 3.310 kWh 3.370 kWh

4 4.155 kWh 4.155 kWh 3.930 kWh 3.840 kWh 3.940 kWh

5 4.375 kWh 4.375 kWh 4.480 kWh 4.110 kWh 4.270 kWh

Voor onzelfstandige woonruimten houdt de Huurcommissie een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 
1.000 kWh per jaar.

De kosten voor de woonruimte worden berekend op basis van de prijs voor elektriciteit die door het Nibud 
aan het begin van het jaar gepubliceerd wordt. Deze prijs bestaat uit een tarief per kWh elektriciteit, een 
bedrag aan vastrecht en een bedrag aan belastingteruggave.

Tabel 5: gemiddeld elektriciteitstarief, vastrecht en belastingteruggave per jaar

Elektriciteitsprijs 2018 2019 2020 2021 2022

Tarief per kWh € 0,2101 € 0,2250 € 0,2254 € 0,2205 € 0,2650

Vastrecht per jaar € 298,56 € 314,88 € 295,92 € 311,28 € 330,60

Belastingteruggave € 373,33 € 311,62 € 527,17 € 558,56 € 824,77

Voorbeeld
De redelijke betalingsverplichting voor een tweepersoonshuishouden in een zelfstandige woonruimte over 
het jaar 2019 wordt als volgt berekend. Het gemiddelde verbruik bedraagt 3.005 kWh. De gemiddelde 
verbruikskosten in dit jaar bedragen 3.005 kWh x € 0,2250 = € 676,13. Het vastrecht bedraagt € 314,88 en 
de belastingteruggave € 311,62.

De redelijke betalingsverplichting is € 676,13 + € 314,88 - € 311,62 = € 679,39.

De redelijke betalingsverplichting voor een kamer in een complex met een collectieve aansluiting voor drie 
panden met in totaal vijftien kamers over de periode 1 januari 2021 tot en met 30 april 2021 wordt als volgt 
berekend. Het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een onzelfstandige woonruimte bedraagt 1.000 kWh. 
Volgens de seizoenpatroonpercentages komt hiervan 35% ten laste van de eerste vier maanden van het jaar, 
ofwel 350 kWh. De verbruikskosten in deze periode bedragen daarom 350 kWh x € 0,2283 = € 79,91. Het 
vastrecht over dit jaar voor de vijftien woonruimten bedraagt € 329,52 en de belastingteruggave € 558,56. 
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Per kamer komt dit neer op € 21,97 aan vastrecht en € 37,24 aan belastingteruggave. Het vastrecht per 
kamer over de eerste vier maanden van het jaar bedraagt 4 / 12e deel van € 21,97 = € 7,32. De belasting- 
teruggave in deze periode is 4 / 12e deel van € 37,24 = € 12,41.

De redelijke betalingsverplichting bedraagt dus € 79,91 + € 7,32 - € 12,41 = € 74,82.

3.2.2	Meterstanden	in	twijfel	getrokken
In de situatie dat de meterstanden, en daarmee het geadministreerde verbruik, bekend zijn, maar de 
huurder gemotiveerd en overtuigend de hoogte van dat geadministreerde verbruik betwist, bepaalt de 
Huurcommissie de redelijkheid van de betalingsverplichting aan de hand van de landelijke verbruiks-
normen en tarieven van het Nibud. Zie hiervoor tabel 1 en tabel 2 hierboven. Bijvoorbeeld het verbruik in de 
voorgaande jaren kan in voorkomend geval een indicatie geven over de juistheid van het verbruik.

3.2.3 Huurperiode of factuurperiode is korter dan twaalf maanden
De jaarlijkse afrekening van de kosten van de nutsvoorzieningen bestrijkt in het algemeen een periode van 
een kalenderjaar. Dus bijvoorbeeld de periode van 1 januari jaar 2021 tot en met 31 december jaar 2021. 
De verhuurder moet de jaarlijkse afrekening binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar aan de 
huurder verstrekken. De jaarafrekening over het jaar 2021 moet dus voor 1 juli 2022 zijn opgemaakt en aan 
de huurder zijn verzonden. 

In de situatie dat de huurder in 2021 maar een deel van het jaar de woning heeft gehuurd en ook dus de 
nutsvoorzieningen maar in dat deel van het jaar heeft afgenomen, is het nodig dat een inschatting wordt 
gemaakt van het verbruik in dat deel van het jaar. De factuur van de leverancier van de nutsvoorziening 
is namelijk in het algemeen een totaalfactuur over twaalf maanden, en geeft dus geen duidelijkheid over 
de kosten die toe te rekenen zijn aan het verbruik van de huurder in de maanden van het jaar dat hij de 
woning huurde. 

Een andere situatie is dat de huurder een beperktere periode dan twaalf maanden, bijvoorbeeld maar zes 
maanden, nutsvoorzieningen van de desbetreffende leverancier heeft afgenomen. Bijvoorbeeld omdat de 
verhuurder van leverancier is gewisseld. De factuur van de leverancier van de nutsvoorziening heeft echter 
betrekking op twaalf maanden. Ook dan is het nodig dat een inschatting wordt gemaakt van (de kosten die 
toe te rekenen zijn aan) het verbruik van de huurder van de nutsvoorziening die hij heeft afgenomen van de 
desbetreffende leverancier. 

Voor deze gevallen dat de afrekenperiode van het energiebedrijf (doorgaans twaalf maanden) niet gelijk 
is aan de (kortere) periode waarover gefactureerd moet worden, is het nodig dat de Huurcommissie een 
inschatting maakt van (de kosten die toe te rekenen zijn aan) het verbruik van de huurder gedurende deze 
kortere periode. Voor elektriciteit maakt de Huurcommissie daarbij gebruik van de zogenoemde seizoenpa-
tronen. Zie hiervoor tabel 6.

Tabel 6: seizoenspatronen

Maand Verbruik

Januari 10%

Februari 8%

Maart 9%

April 8%

Mei 8%
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Maand Verbruik

Juni 7%

Juli 6%

Augustus 7%

September 8%

Oktober 9%

November 10%

December 10%

Totaal 100%

3.3	 Water	(met	een	eigen	meter)

De kosten voor water kunnen door de verhuurder aan de huurder worden doorberekend. Het gaat hier 
specifiek om het waterverbruik in de woonruimte, waarvoor de huurder een eigen verbruiksmeter heeft.

Om de redelijkheid van de betalingsverplichting te kunnen beoordelen en vast te stellen, is ook bij water een 
reëel beeld nodig van het verbruik van de huurder. In de meeste gevallen zullen de meterstanden dat reële 
beeld geven. Maar er zijn gevallen waarin dat niet het geval is. Of gevallen waarin de Huurcommissie om 
een andere reden tot een goede inschatting van het verbruik moet komen. Voor een uitgebreide beschrijving 
van deze gevallen verwijst de Huurcommissie naar de paragraaf over gas (paragraaf 3.1). Hieronder duidt de 
Huurcommissie kort de situatie met aangeven van de voor water relevante informatie, veelal opgenomen in 
een tabel.

3.3.1 Meterstanden ontbreken 
In de situatie dat de begin- of eindstand van de meter ontbreekt, is het exacte verbruik van de huurder 
niet duidelijk. De Huurcommissie zal bij de beoordeling van de redelijke betalingsverplichting zich voor het 
verbruik in het algemeen verlaten op de landelijke verbruiksnormen en tarieven van het Nibud.

De Huurcommissie gebruikt voor de vaststelling van de redelijke betalingsverplichting de verbruiken die 
jaarlijks door het Nibud gepubliceerd worden. Deze verbruiken zijn afhankelijk van het aantal bewoners.

Tabel 7: gemiddeld waterverbruik per jaar 

Aantal bewoners 2018 2019 2020 2021 2022

1 46 m3 46 m3 46 m3 46 m3 46 m3

2 93 m3 93 m3 93 m3 93 m3 93 m3

3 135 m3 135 m3 135 m3 135 m3 135 m3

4 163 m3 163 m3 163 m3 163 m3 163 m3

5 184 m3 184 m3 184 m3 184 m3 184 m3

De kosten voor de woonruimte worden berekend op basis van de prijs voor water die door het Nibud aan 
het begin van het jaar gepubliceerd wordt. Deze prijs bestaat uit een tarief per m3 water en een bedrag aan 
vastrecht.
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Tabel 8: gemiddeld tarief en gemiddeld vastrecht water per jaar

Waterprijs 2018 2019 2020 2021 2022

Tarief per m3 € 1,16 € 1,13 € 1,15 € 1,18 € 1,21

Vastrecht per jaar € 64,86 € 70,65 € 67,51 € 67,49 € 68,92

Voorbeeld
De redelijke betalingsverplichting voor een zelfstandige woonruimte met twee bewoners over het jaar 2020 
wordt als volgt berekend. Het gemiddelde waterverbruik bedraagt 93 m3. De verbruikskosten hiervoor 
bedragen 93 m3 x € 1,15 = € 106,95. De vaste kosten in dit jaar bedragen € 67,51. 

De totale gemiddelde waterkosten bedragen € 106,95 + € 67,51 = € 174,46.

De redelijke betalingsverplichting voor een onzelfstandige woonruimte met één bewoner in een pand met 
vier kamers over het jaar 2020 wordt als volgt berekend. Het gemiddelde waterverbruik bedraagt 46 m3. 
De verbruikskosten hiervoor bedragen 46 m3 x € 1,15 = € 52,90. De vaste kosten in dit jaar bedragen 
€ 67,51. Per woonruimte is dit 1 / 4e deel van € 67,51 = € 16,88. 

De totale gemiddelde waterkosten bedragen € 67,51 + € 16,88 = € 84,39.

3.3.2	Meterstanden	in	twijfel	getrokken
In de situatie dat de meterstanden, en daarmee het geadministreerde verbruik, bekend zijn, maar de 
huurder gemotiveerd en overtuigend de hoogte van dat geadministreerde verbruik betwist, bepaalt de 
Huurcommissie de redelijkheid van de betalingsverplichting aan de hand van de landelijke verbruiksnormen 
en tarieven van het Nibud. Zie tabel 7 en tabel 8 hierboven. 

3.3.3 Huurperiode of factuurperiode is korter dan twaalf maanden
De jaarlijkse afrekening van de kosten van de nutsvoorzieningen bestrijkt in het algemeen een periode van 
een kalenderjaar. Dus bijvoorbeeld de periode van 1 januari jaar 2021 tot en met 31 december jaar 2021. 
De verhuurder moet de jaarlijkse afrekening binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar aan de 
huurder verstrekken. De jaarafrekening over het jaar 2021 moet dus voor 1 juli 2022 zijn opgemaakt en aan 
de huurder zijn verzonden. 

In de situatie dat de huurder in 2021 maar een deel van het jaar de woning heeft gehuurd en ook dus de 
nutsvoorzieningen maar in dat deel van het jaar heeft afgenomen, is het nodig dat een inschatting wordt 
gemaakt van het verbruik in dat deel van het jaar. De factuur van de leverancier van de nutsvoorziening 
is namelijk in het algemeen een totaalfactuur over twaalf maanden, en geeft dus geen duidelijkheid over 
de kosten die toe te rekenen zijn aan het verbruik van de huurder in de maanden van het jaar dat hij de 
woning huurde. 

Een andere situatie is dat de huurder een beperktere periode dan twaalf maanden, bijvoorbeeld maar zes 
maanden, nutsvoorzieningen van de desbetreffende leverancier heeft afgenomen. Bijvoorbeeld omdat de 
verhuurder van leverancier is gewisseld. De factuur van de leverancier van de nutsvoorziening heeft echter 
betrekking op twaalf maanden. Ook dan is het nodig dat een inschatting wordt gemaakt van (de kosten die 
toe te rekenen zijn aan) het verbruik van de huurder van de nutsvoorziening die hij heeft afgenomen van de 
desbetreffende leverancier. 

Het waterverbruik is gelijkmatig over het jaar verdeeld. Bij een afwijkende afrekenperiode kan daarom een 
evenredig deel ten laste van de huurder worden gebracht.
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3.4 Maximumtarieven Warmtewet

Op 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 Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt hiervoor jaarlijks maximumtarieven vast. 
Zie hierna in tabel 9.

Tabel 9: Maximumtarieven Warmtewet

2018 2019

Verbruikstarief per GJ € 24,05 € 28,47

Vaste kosten per jaar € 309,52 € 318,95

Meettarief per jaar € 25,36 € 25,89

Alhoewel de maximumtarieven volgens de Warmtewet sinds 1 juli 2019 niet meer relevant zijn voor de 
betalingsverplichting vanwege kosten nutsvoorzieningen, zijn deze dus nog wel relevant voor de afrekening 
over het jaar 2019 (tot 1 juli).

De Huurcommissie toetst de afrekening aan de werkelijke kosten. De tarieven die hier uit voortkomen mogen 
niet hoger zijn dan de vastgestelde maximumprijs. Als dat wel het geval is, wordt de afrekening afgetopt tot 
dit maximum. De in de tabel 9 opgenomen tarieven en kosten hebben betrekking op de afrekening over de 
jaren 2018 en 2019. 

Voorbeeld 
Bij een huurder is over het jaar 2019 een verbruik van 25 GJ geregistreerd, waarvoor de verhuurder € 800,00 
in rekening brengt. Dit bedrag bestaat uit € 475,00 aan verbruikskosten en € 325,00 aan vaste kosten. 
Overige kosten blijven in dit voorbeeld buiten beschouwing. 

De Huurcommissie toetst deze afrekening aan de werkelijk gemaakte kosten door de verhuurder. Daarnaast 
mag de afrekening niet hoger zijn dan de maximumprijs volgens de Warmtewet. 

In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat de verhuurder de werkelijke kosten volledig aantoont, waarna 
de toets volgens de Warmtewet volgt. Deze toets leidt tot de volgende maximumprijs voor deze huurder: 
(25 GJ x € 28,47) + € 318,95 = € 1.030,70. 

De afrekening van € 800,00 blijft onder de maximumprijs volgens de Warmtewet van € 1.030,70 en 
doorstaat daarmee deze toets. Hierbij wordt opgemerkt dat het om de totale prijs gaat. Dat de vaste kosten 
van € 325,00 in dit voorbeeld hoger zijn dan het maximumtarief van € 318,9 is niet relevant, het gaat 
uitsluitend om de totaalprijs.

3.5 Voorschotbedrag nutsvoorzieningen

De huurder kan bij de Huurcommissie een verzoek indienen om het maandelijkse voorschotbedrag te laten 
toetsen. Dit verzoek kan uitsluitend betrekking hebben op de nutsvoorzieningen (met een eigen meter) en 
dus niet op de (overige) servicekosten. 
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Het gaat hier dus om gas, elektriciteit en water (met een eigen meter). De Huurcommissie beoordeelt 
of het voorschotbedrag in overeenstemming is met de te verwachten kosten. De wet schrijft voor 
dat moet worden beoordeeld of het voorschotbedrag in aanzienlijke mate afwijkt van het bedrag dat 
volgens de Huurcommissie in redelijke verhouding staat tot de te verwachten kosten. Als daar volgens 
de Huurcommissie sprake van is, zal zij bepalen welk voorschotbedrag naar haar oordeel wél in redelijke 
verhouding staat tot de te verwachten kosten. Hiertoe toetst de Huurcommissie de door verhuurder 
opgevoerde kosten aan de te verwachten kosten volgens een recente afrekening die aan de huurder is 
verstrekt. De afrekening mag niet ouder zijn dan drie jaar. In paragraaf 6.3 wordt nader toegelicht wat van 
partijen in deze procedure wordt verwacht. 

De beoordelingsdatum is de eerste van de maand nadat het verzoek is ontvangen. Het totaalbedrag van de 
betwiste kosten moet minimaal € 3,00 per maand bedragen. Als dat niet het geval is, kan de Huurcommissie 
het verzoek niet in behandeling nemen. Daarnaast moet de huurder op het moment waarop hij verzoek 
doet woonachtig zijn op het adres waarover hij het betreffende voorschotbedrag betaalt. Als de huurder al 
verhuisd is, dan kan de Huurcommissie het verzoek niet in behandeling nemen. Bij het vaststellen van een 
nieuw voorschotbedrag houdt de Huurcommissie rekening met een inflatiepercentage van 3 procent. Als de 
Huurcommissie een nieuw voorschotbedrag vaststelt, wordt dit afgerond op hele euro’s.
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Hoofdstuk 4 – (Overige) servicekosten

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de Huurcommissie de betalingsverplichting met betrekking tot de 
(overige) servicekosten beoordeelt. (Overige) servicekosten zijn in de wet beschreven als de vergoeding voor 
de overige zaken en diensten die geleverd worden in verband met de bewoning van de woonruimte.4 

Concreet gaat het om: 
1. De vergoeding in verband met de levering van nutsvoorzieningen zonder individuele meter (gas, elektrici-

teit en water) en 
2. De vergoeding voor andere voorzieningen dan nutsvoorzieningen die door of namens de verhuurder ten 

behoeve van de huurder(s) worden gemaakt in verband met de bewoning van de woonruimte. 
Bijvoorbeeld kosten van een huismeester, of kosten van schoonmaak, of kosten van gebruik van roerende 
zaken et cetera, in dit beleidsboek ook aangeduid met “overige zaken en diensten”. 

Hierna beschrijft de Huurcommissie hoe zij deze (overige) servicekosten beoordeelt en tot een uitspraak komt 
over de betalingsverplichting. In paragraaf 4.2 doet zij dat voor de kosten voor nutsvoorzieningen zonder 
individuele meter (gas, water en elektriciteit). In paragraaf 4.3 voor de overige zaken en diensten.

Ook voor deze kosten heeft de Huurcommissie de taak om een uitspraak te doen over de betalingsver-
plichting vanwege deze kosten. Hiertoe beoordeelt zij of de door de verhuurder aan de huurder in rekening 
gebrachte kosten zijn te beschouwen als een redelijke vergoeding voor de geleverde zaken en diensten.

4.1	 Werkelijk	gemaakte	kosten

Net als voor de nutsvoorzieningen met een individuele meter geldt ook voor de (overige) servicekosten dat 
het moet gaan om werkelijk gemaakte kosten. De verhuurder moet aantonen dat hem kosten in rekening zijn 
gebracht en welke kosten dat zijn. Dit moet hij doen met facturen (of andere betaalbewijzen). 

De werkelijk gemaakte kosten, onderbouwd met facturen, zijn voor de Huurcommissie het uitgangspunt 
en startpunt van de beoordeling en vaststelling van de betalingsverplichting. Alleen in geval een partij 
aannemelijk maakt dat de werkelijk gemaakte kosten niet een reële afspiegeling zijn van de kosten die 
gemaakt zijn vanwege de nutsvoorziening (zonder eigen meter) in kwestie, heeft de Huurcommissie 
aanleiding om te overwegen hiervan af te wijken. De Huurcommissie zal in geval het verbruik van nutsvoor-
zieningen ter discussie staat, toetsen aan de landelijke verbruiksnormen van het Nibud, zie eerder in tabellen 
1, 4 en 7. De Huurcommissie kan besluiten dat een onderzoek ter plaatse nodig is in de in hoofdstuk 6 
genoemde gevallen (zie paragraaf 6.6).

Voor de overige zaken en diensten (dus geen nutsvoorzieningen zonder eigen meter) vraagt de 
Huurcommissie dat wordt aangetoond dat de gemaakte kosten niet een reële afspiegeling zijn van de kosten 
die gemaakt zijn vanwege de overige zaak of dienst. Vaak gaat het in deze gevallen niet over de vraag 
of de zaak of dienst is geleverd, maar over de kwaliteit van de zaak of de dienstverlening in het verleden, 
die achteraf door de Huurcommissie niet kan worden getoetst zonder overtuigend, door de huurder of 
verhuurder aangedragen, (tegen)bewijs. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kwaliteit van het schoonmaken, het 
tuinonderhoud of de werkzaamheden van de huismeester. Voor een beperkt aantal zaken of diensten kan de 
Huurcommissie besluiten tot onderzoek ter plaatse. Dit wordt in hoofdstuk 6 beschreven (zie paragraaf 6.6).

4 Zie artikel 7:237 lid 3 BW.
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4.2 Nutsvoorzieningen zonder eigen meter

In het kader van het beoordelen en vaststellen van de redelijke betalingsverplichting vanwege (de 
vergoeding van) kosten nutsvoorzieningen zonder eigen meter, speelt vaak de kwestie hoe de kosten 
moeten worden verdeeld over de woonruimten. Daar gaat paragraaf 4.2.1 over. Ook bij nutsvoorzieningen 
zonder eigen meter speelt de kwestie van factuur- of huurperiode korter dan 12 maanden. Dit wordt 
behandeld in paragraaf 4.2.2.

4.2.1 Verdeelsleutels
In geval het verzoek betreft een verzoek tot beoordeling en vaststelling van de redelijke betalingsver-
plichting vanwege de vergoeding van de kosten van nutsvoorzieningen zonder eigen meter, en er sprake 
is van een totaalfactuur voor meerdere woonruimten, ligt de vraag voor welk deel van de kosten zijn toe 
te rekenen aan de woonruimte in kwestie. Daartoe moeten de totale kosten worden toegedeeld aan de 
woonruimte in kwestie. 

Bij het toetsen en vaststellen van de betalingsverplichting die betrekking heeft op deze kosten gebruikt de 
Huurcommissie ter vaststelling van het individuele verbruik en kosten verdeelsleutels. Met deze verdeel-
sleutels verdeelt de Huurcommissie dus de totale kosten van meerdere woonruimten over die meerdere 
woonruimten met een bepaalde “sleutel”. Voor gas, elektriciteit en water zijn deze verdeelsleutels als volgt:

Verdeelsleutel gas
Voor de verdeling van de gaskosten over meerdere woonruimten, geeft de Huurcommissie de voorkeur aan 
de volgende verdeling van de totale kosten: 

• vaste kosten: 35% gelijk over het aantal woonruimten 
• variabele kosten: 65% naar vloeroppervlakte 

Voorbeeld 
In een complex van vijf woonruimten met een totale oppervlakte van 400 m2 wordt een totaalbedrag 
van € 3.500,00 aan gaskosten in rekening gebracht. De woonruimte van de huurder is 60 m2 groot. 

De vaste kosten bedragen 35% van € 3.500,00 = € 1.225,00. Deze kosten worden gelijk over het aantal 
woonruimten verdeeld, wat neerkomt op 1 / 5e deel van € 1.225,00 = € 245,00. 

De variabele kosten bedragen 65% van € 3.500,00 = € 2.275,00. Deze kosten worden verdeeld naar 
oppervlakte. Het aandeel van de woonruimte van de huurder in deze kosten bedraagt daarom 60 / 400e deel 
van € 2.275,00 = € 341,25. 

De totale gaskosten voor deze huurder bedragen € 245,00 + € 341,25 = € 586,25.

Verdeelsleutel elektriciteit
Voor de verdeling van de elektriciteitskosten over meerdere woonruimten, hanteert de Huurcommissie als 
verdeelsleutel een gelijke verdeling over het aantal woonruimten.

Verdeelsleutel water
Voor de verdeling van de waterkosten over meerdere woonruimten, hanteert de Huurcommissie als verdeel-
sleutel een gelijke verdeling over het aantal woonruimten.

4.2.2 Factuurperiode of huurperiode is korter dan twaalf maanden 
De jaarlijkse afrekening van de kosten van de nutsvoorzieningen bestrijkt in het algemeen een periode van 
een kalenderjaar. Dus bijvoorbeeld de periode van 1 januari jaar 2021 tot en met 31 december jaar 2021. De 
jaarafrekening over het jaar 2021 moet dan voor 1 juli 2022 zijn opgemaakt en aan de huurder zijn verstrekt 
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In de situatie dat de huurder in 2021 maar een deel van het jaar de woning heeft gehuurd en ook dus de 
nutsvoorzieningen maar in dat deel van het jaar heeft afgenomen, is het nodig dat een inschatting wordt 
gemaakt van het verbruik in dat deel van het jaar. De factuur van de leverancier van de nutsvoorziening 
is namelijk in het algemeen een totaalfactuur over twaalf maanden, en geeft dus geen duidelijkheid over 
de kosten die toe te rekenen zijn aan het verbruik van de huurder in de maanden van het jaar dat hij de 
woning huurde. 

Een andere situatie is dat de factuur van de leverancier van de nutsvoorziening betrekking heeft op twaalf 
maanden, terwijl de huurder een beperktere periode dan twaalf maanden, bijvoorbeeld maar zes maanden, 
nutsvoorzieningen van desbetreffende leverancier heeft afgenomen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de 
huurder van leverancier is gewisseld. De factuurperiode zou dus korter moeten zijn dan twaalf maanden. Ook 
dan is het nodig dat een inschatting wordt gemaakt van (de kosten die toe te rekenen zijn aan) het verbruik 
van de huurder van de nutsvoorziening die hij heeft afgenomen van de desbetreffende leverancier. 

Voor deze gevallen dat de afrekenperiode van het energiebedrijf (doorgaans twaalf maanden) niet gelijk 
is aan de (kortere) periode waarover gefactureerd moet worden, is het nodig dat de Huurcommissie een 
inschatting maakt van (de kosten die toe te rekenen zijn aan) het verbruik van de huurder gedurende deze 
kortere periode. 

Voor gas maakt de Huurcommissie daarbij gebruik van de zogenoemde graaddagenmethode. Dit is 
beschreven in paragraaf 3.1. 

Voor elektriciteit maakt de Huurcommissie daarbij gebruik van seizoenspatronen. Deze methode is 
beschreven in paragraaf 3.2.

Voor water gaat de Huurcommissie uit van een evenredig deel van het jaar dat ten laste komt van de 
huurder. Dit omdat het waterverbruik gelijkmatig over het jaar verdeeld is. 

4.3 Overige zaken en diensten

Deze paragraaf gaat over de betalingsverplichting in geval het de vergoeding van kosten van andere zaken 
en diensten betreft dan nutsvoorzieningen, in dit beleidsboek aangeduid met “overige zaken en diensten”. 
In feite gaat het hierbij om twee vragen:

1. Wat zijn overige zaken en diensten?
2. Wat is een redelijke vergoeding voor deze overige zaken en diensten? 

De eerste vraag is in feite beantwoord door de wetgever. In het Besluit servicekosten5 heeft de wetgever 
bepaald wat overige zaken en diensten zijn waarvan de kosten door de verhuurder bij de huurder in rekening 
mogen worden gebracht onder de noemer servicekosten.6 Wel heeft de wetgever de Huurcommissie de 
ruimte gegeven om andere zaken of diensten dan in het Besluit servicekosten genoemd als zaak of dienst te 
beschouwen die tot vergoeding mag komen als servicekosten. 

5 Te raadplegen via https://wetten.overheid.nl/BWBR0014932/2014-07-01. 
6 Mits door huurder en verhuurder overeengekomen. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0014932/2014-07-01
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De hiernavolgende opsomming is gebaseerd op het Besluit servicekosten. Het zijn de kostenposten genoemd 
in de paragrafen 4.3.1 tot en met 4.3.11. Dit zijn dus kostenposten die volgens voornoemd Besluit als 
servicekostenpost aan de huurder in rekening mogen worden gebracht. Voor de duidelijkheid is de volgorde 
en de (toelichtende) tekst van het Besluit servicekosten letterlijk overgenomen. De schuingedrukte tekst, dat 
is de tekst van de Huurcommissie, die hiermee een toelichting op de uitvoeringspraktijk geeft.

Dan zijn er nog twee kostenposten die niet worden genoemd in het Besluit servicekosten, maar die de 
Huurcommissie ook als een servicekostenpost beschouwt. Het betreft de onderhoudscontracten met 
een 24-uursservice. Deze is in paragraaf 4.3.12 Onderhoudscontracten met een 24-uursservice aan de 
opsomming toegevoegd en toegelicht. De tweede kostenpost is Fondsen. Bij een fonds wordt maandelijks 
een laag bedrag in rekening gebracht waarmee een buffer wordt gevormd dat ingezet kan worden als dat 
nodig is. Deze kostenpost is in paragraaf 4.3.13 aan de opsomming toegevoegd. 

De opsomming eindigt met drie kostenposten die niet als servicekosten worden beschouwd. Het betreft 
leegstandsderving, belastingen en heffingen en zorgkosten, opgenomen in paragrafen 4.3.14 tot en met 
4.3.16. De Huurcommissie heeft deze aan het einde van de opsomming opgenomen en toegelicht.

Verder wijst de Huurcommissie erop dat de opsomming een weergave is van de huidige stand van zaken 
van (lagere) wetgeving en van inzichten van de Huurcommissie. Niet valt uit te sluiten dat deze opsomming 
wordt gewijzigd of aangevuld met andere kostenposten. De Huurcommissie heeft ruimte om in de toekomst 
de opsomming aan te vullen met andere kostenposten, mits deze kostenposten voldoen aan de wettelijke 
omschrijving van servicekosten. In dat geval zal dit tot aanpassing van het beleidsboek leiden. 

Tot slot nog het volgende. Bij overige zaken en diensten gaat het vaak om zaken en diensten die worden 
geleverd of verleend ten behoeve van de gemeenschappelijke ruimte(n) of gemeenschappelijke voorzie-
ningen, waarvan individuele huurders gebruikmaken of kunnen maken. De kosten die met deze zaken of 
diensten gemoeid zijn, moeten op een goede manier worden toegerekend aan de individuele huurder(s). De 
toerekening zal veelal geschieden door toepassing van een kostenverdeelsleutel. Deze kan in de huurover-
eenkomst overeengekomen zijn. Wanneer een verdeelsleutel enige jaren achtereen wordt gebruikt, wordt 
deze geacht te zijn overeengekomen. De Huurcommissie kan afwijken van een overeengekomen verdeel-
sleutel, als deze naar haar oordeel niet redelijk is. In beginsel dienen de kosten gelijk verdeeld te worden 
over het aantal woonruimten dat gebruik maakt of kan maken van de zaak of dienst, tenzij er goede redenen 
bestaan om een andere verdeling te hanteren. Een huurder die in het geheel geen gebruik maakt en ook 
niet hoeft te maken van de gemeenschappelijke ruimten (of gemeenschappelijke voorziening), hoeft niet te 
betalen voor kosten die daar betrekking op hebben. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een woning op de 
begane grond, met een eigen toegang, zonder berging of brievenbus in de gemeenschappelijke ruimten.

4.3.1 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. 

Huurcommissie:
De kosten van het verwarmen van gemeenschappelijke ruimten kunnen als kosten van een overige zaak 
of dienst bij de huurder in rekening worden gebracht. Dit geldt ook voor de kosten die gemoeid zijn met 
het gebruik en aflezen van warmtemeters en verbruiksmeter van de gemeenschappelijke ruimten. De 
Huurcommissie zal op basis van facturen en berekeningen oordelen of de kosten voor vergoeding in 
aanmerking komen en of deze op de juiste wijze zijn toegerekend aan de huurders, de gebruikers van de 
gemeenschappelijke ruimten. 
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4.3.2 Nutsvoorzieningen 
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.

Huurcommissie: 
De kosten van elektriciteit, gas en water gerelateerd aan het verbruik in de gemeenschappelijke ruimte 
door het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen kunnen als kosten van een overige zaak of dienst 
bij de huurder in rekening worden. Ook de kosten van het aflezen van meters in de gemeenschappelijke 
ruimtes, het verwerken van meteropnames in de jaarafrekening en andere administratieve werkzaamheden 
(de toerekening aan individuele huurders) komen in aanmerking voor vergoeding door de huurder aan 
de verhuurder. De Huurcommissie zal op basis van facturen en berekeningen oordelen of de kosten voor 
vergoeding in aanmerking komen en of deze op de juiste wijze zijn toegerekend aan de huurders, de 
gebruikers van de gemeenschappelijke ruimten. 

4.3.3 Roerende zaken 
De krachtens de huurovereenkomst mede ter beschikking gestelde roerende zaken in het woonruimtege-
deelte van het gehuurde dan wel in de gemeenschappelijke gedeelten, waaronder in elk geval: 

a. roerende apparatuur voor het verwarmen van water; 
b. roerende keukenapparatuur; 
c. roerende kachel; 
d. meubilering, stoffering en overige inboedel. 

Huurcommissie:
In de servicekosten mag een gebruiksvergoeding voor roerende zaken berekend worden, voor onroerende 
zaken is dit niet mogelijk. 

Roerende zaken
Roerende zaken kunnen weggenomen worden zonder beschadiging van betekenis aan de zaak of 
de woonruimte te veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn tapijt, laminaat, gordijnen, lampen, koelkast, 
wasmachine, magnetron en meubilair. Ook zonnepanelen kunnen roerend zijn, indien ze zonder beschadiging 
van betekenis aan de panelen of het dak weggenomen kunnen worden. Zonnepanelen kunnen ook roerend 
zijn als zij naar aard en inrichting niet bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven. Voor deze zaken kan 
de verhuurder een gebruiksvergoeding bij de huurder in rekening brengen. 

Onroerende zaken kunnen niet weggenomen worden zonder beschadiging van betekenis aan de zaak of de 
woonruimte te veroorzaken. Zaken die volgens de verkeersopvatting onderdeel uitmaken van de woonruimte 
worden eveneens als onroerend gezien. Deze zaken worden gezien als bestanddeel van de woonruimte. 
Voorbeelden hiervan zijn inbouwapparatuur, de CV-installatie, radiatoren en een tegelvloer. Hiervoor kan 
geen vergoeding in de servicekosten opgenomen worden. De kosten voor deze onroerende zaken worden 
verondersteld deel uit te maken van de kale huurprijs. 

Waardebepaling 
De waarde van de roerende zaken wordt bepaald op basis van de aankoopfacturen van de verhuurder. 
Als geen facturen beschikbaar zijn, maar wel inzicht is gegeven in de samenstelling van de roerende zaken, 
wordt de waarde op basis daarvan geschat. Het gaat dan om een schatting van de verkoopwaarde aan het 
begin van het boekjaar. Als ook die gegevens niet beschikbaar zijn wordt uitgegaan van het wettelijk vastge-
stelde standaardbedrag van € 12,00 per jaar.
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Brandblusser 
Een brandblusser is voor zowel de huurder als de verhuurder van belang. Om die reden kan de helft van 
de kosten aan de huurder doorberekend worden en blijft de andere helft voor rekening van de verhuurder. 
Evenals voor alle zaken geldt dat slechts een vergoeding berekend mag worden indien het een roerende 
voorziening betreft. 

Gebruiksvergoeding 
De gebruiksvergoeding die in rekening gebracht mag worden is afhankelijk van de verwachte levensduur 
van de zaak. De Huurcommissie gaat over het algemeen uit van een geschatte levensduur van vijf jaar. In 
dat geval mag jaarlijks 20% van de waarde als gebruiksvergoeding berekend worden. Bij zaken met een 
geschatte levensduur van tien jaar bedraagt de jaarlijkse gebruiksvergoeding 10% van de waarde. 

Over het algemeen gaat de Huurcommissie bij gevelkachels, kleine boilers, geisers en zonnepanelen uit 
van een geschatte levensduur van tien jaar. Ditzelfde geldt voor huishoudelijke en technische apparaten en 
laminaat, voor zover deze zaken bestemd zijn voor één woonruimte. De levensduur van overige roerende 
zaken wordt doorgaans op vijf jaar geschat. De Huurcommissie kan hiervan afwijken en een vergoeding 
vaststellen die uitgaat van een kortere of langere levensduur. 

De vastgestelde vergoeding mag voor een periode van vijf of tien jaar berekend worden. Na die periode 
vindt een nieuwe waardebepaling plaats. De Huurcommissie gaat doorgaans uit van een herwaardering van 
60% van de oorspronkelijke waarde. Van deze nieuwe waarde mag vervolgens weer 20% of 10% per jaar in 
rekening gebracht worden. 

Als de zaak geen waarde meer vertegenwoordigt kan de betalingsverplichting op € 0,00 gesteld worden.

Voorbeeld
De verhuurder verhuurt een woning met gordijnen ter waarde van € 300,00. De geschatte levensduur van 
de gordijnen is vijf jaar. Voor de gordijnen kan een jaarlijkse gebruiksvergoeding in rekening worden gebracht 
van 20% van € 300,00 = € 60,00. 

Na vijf jaar blijken de gordijnen nog van waarde te zijn. De waarde van de gordijnen wordt bepaald 
op 60% van € 300,00 = € 180,00. De jaarlijkse gebruiksvergoeding hiervoor bedraagt dan 20% van 
€ 180,00 = € 36,00. 

Na weer vijf jaar zijn de gordijnen versleten en vertegenwoordigen geen waarde meer. Er mag dan geen 
vergoeding meer berekend worden.

4.3.4 Kleine herstellingen 
Het verrichten van kleine herstellingen die krachtens artikel 7:217 BW of het Besluit kleine herstellingen 
voor rekening van de huurder komen, maar krachtens de huurovereenkomst door de verhuurder ten behoeve 
van de huurder worden verricht aan het woonruimtegedeelte van het gehuurde of aan de gemeenschap-
pelijke gedeelten en aan de gemeenschappelijke voorzieningen. 

Huurcommissie:
Kleine herstellingen komen voor rekening van de huurder. In geval deze krachtens de huurovereenkomst 
door de verhuurder worden uitgevoerd, mag de verhuurder de kosten van de uitvoering in rekening 
brengen bij de huurder als servicekostenpost. In het Besluit kleine herstellingen (de bijlage bij artikel 1 van 
dit Besluit) worden de kleine herstellingen opgesomd die voor rekening van de huurder komen. Voor deze 
opsomming verwijst de Huurcommissie naar de bijlage bij artikel 1 van dit Besluit. De Huurcommissie heeft 
voor een aantal diensten/zaken uitvoeringsbeleid geformuleerd. Dit betreft de onderstaande vetgedrukte 
zaken en diensten met daaronder cursief gedrukt het beleid van de Huurcommissie. Tussen haakjes staat 
de verwijzing naar de opsomming in de bijlage bij artikel 1 van het Besluit kleine herstellingen (afgekort: 
Bbkh) vermeld.
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Glazen wassen (Bbkh, onder q) 
Het wassen van bereikbare ruiten is een kleine herstelling die de huurder moet uitvoeren. Als de 
verhuurder deze werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren, mogen de kosten hiervan aan de huurder 
doorberekend worden. 

De kosten voor het glazenwassen kunnen alleen aan de huurder doorberekend worden, als de ruiten voor 
de huurder bereikbaar zijn. De verhuurder kan ervoor zorgen dat de ruiten bereikbaar gemaakt worden door 
bijvoorbeeld een hoogwerker in te huren. De kosten voor het bereikbaar maken van de ruiten blijven voor 
rekening van de verhuurder. Alleen de arbeidskosten kunnen aan de huurder doorberekend worden. Als 
de verhuurder de totale kosten niet kan specificeren, gaat de Huurcommissie uit van een verdeling waarbij 
2/3e deel wordt aangemerkt als de kosten voor het bereikbaar maken van de ruiten en 1/3e deel als de 
arbeidskosten.

Schoonmaken gemeenschappelijke ruimten (Bbkh, onder p)
Het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten is een kleine herstelling die de huurder moet 
uitvoeren. Als de verhuurder de schoonmaakwerkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren, mogen de kosten 
hiervan aan de huurder doorberekend worden. Mutatiekosten, de kosten van de begin- en eindschoonmaak 
bij verhuizing, mogen niet bij de huurder in rekening worden gebracht. 

Tuinonderhoud (Bbkh, onder l)
Het tuinonderhoud is een kleine herstelling die de huurder moet uitvoeren. Als de verhuurder deze 
werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren, mogen de kosten hiervan aan de huurder doorberekend worden. 

De onderhoudskosten kunnen alleen aan de huurder doorberekend worden als hij het exclusieve 
gebruiksrecht van de groenvoorziening heeft. Als de groenvoorziening een openbaar karakter heeft, blijven 
de onderhoudskosten voor rekening van de verhuurder. Iedere groenvoorziening heeft een eigen karakter en 
wordt per geval beoordeeld door de Huurcommissie. Hierbij kunnen afscheidingen als hekken, bosschages 
en verbodsbordjes een rol spelen. 

Bij een ‘kijktuin’ kan de huurder de tuin slechts zien, maar is het niet mogelijk deze te betreden. Vanwege 
deze onbereikbaarheid is het voor de huurder niet mogelijk onderhoud uit te voeren. Een verhuurder 
die het tuinonderhoud laan uitvoeren, neemt dit in dat geval niet over van de huurder, die immers deze 
mogelijkheid niet heeft. Om deze reden kunnen de onderhoudskosten van een kijktuin niet aan de huurder 
doorberekend worden.

Ontstoppen leidingen en rioleringen (Bbkh, onder n)
Het schoonhouden en ontstoppen van leidingen en rioleringen is een kleine herstelling die de huurder moet 
uitvoeren. Als de verhuurder deze werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren, mogen de kosten hiervan aan 
de huurder doorberekend worden. 

De kosten van deze schoonmaak- en ontstoppingswerkzaamheden kunnen alleen aan de huurder doorbe-
rekend worden, als de leidingen en rioleringen zich in of aan de woonruimte bevinden en voor de huurder 
bereikbaar zijn. Het gaat hierbij om de leidingen en rioleringen vanuit de woonruimte tot aan de aansluiting 
op het gemeente- of hoofdriool. Als er sprake is van leidingen en rioleringen voor meerdere zelfstandige 
woonruimten blijven de kosten voor de verhuurder. 

Als de werkzaamheden het gevolg zijn van een technisch gebrek blijven de kosten voor rekening van de 
verhuurder. 

De verhuurder kan met een daarin gespecialiseerd bedrijf een ontstoppingscontract afsluiten. In dat geval 
gaat het meestal om zowel individuele, als om gemeenschappelijke leidingen en rioleringen. De verhuurder 
heeft een onderhoudsplicht voor de gemeenschappelijke gedeelten, zodat niet het volledige bedrag aan de 
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huurder doorberekend kan worden. De Huurcommissie gaat in die gevallen uit van een verdeling waarbij 
50% van de kosten van het onderhoudscontract aan de huurder wordt doorberekend en 50% voor rekening 
van de verhuurder blijft.

Schoorsteenvegen en reinigen ventilatiekanalen (Bbkh, onder m)
Het vegen van schoorstenen en afvoer- en ventilatiekanalen is een kleine herstelling die de huurder moet 
uitvoeren. Als de verhuurder deze werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren, mogen de kosten hiervan aan 
de huurder doorberekend worden. Deze kosten kunnen alleen aan de huurder doorberekend worden, als de 
schoorsteen of het kanaal voor de huurder bereikbaar is. 

Het jaarlijks vegen van de schoorsteen is noodzakelijk als het kanaal gebruikt wordt voor het afvoeren 
van rookgassen van installaties die met hout, olie of kolen gestookt worden. Bij gasgestookte instal-
laties is dit niet noodzakelijk, maar kan wel een periodieke controle plaatsvinden op de juiste werking van 
het afvoerkanaal.

Lampen vervangen (Bbkh, onder g)
Het vervangen van lampen is een kleine herstelling die de huurder moet uitvoeren. Als de verhuurder deze 
werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren, mogen de kosten hiervan aan de huurder doorberekend worden. 

Aan de huurder kunnen de kosten voor het gering en dagelijks onderhoud doorberekend worden. Het gaat 
hierbij om het vervangen van lampen, tl-buizen en tl-starters en het verrichten van reparaties aan kapjes 
en schakelaars. 

Voor rekening van de verhuurder blijven de kosten voor het vervangen van armaturen, het vernieuwen van 
(delen van) de installatie, reparaties aan de installatie en schade veroorzaakt door vandalisme.

Ongediertebestrijding (Bbkh, onder r)
Het bestrijden van ongedierte is een kleine herstelling die de huurder moet uitvoeren, tenzij dit het gevolg is 
van een bouwkundige situatie. Als de verhuurder deze werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren, mogen de 
kosten hiervan aan de huurder doorberekend worden. 

De Huurcommissie gaat er in beginsel vanuit dat de kosten van de ongediertebestrijding voor rekening van 
de huurder zijn. Als de huurder van mening is dat het ongedierte het gevolg is van een bouwkundige situatie 
en dat de kosten voor de bestrijding ervan voor rekening van de verhuurder moeten komen, dan is het aan 
de huurder dit aannemelijk te maken.

Onderhoud installaties binnen de woonruimte (Bbkh, onder i)
Sommige installaties, zoals een individuele cv-installatie of mechanische ventilatie, bevinden zich geheel 
binnen het woonruimtegedeelte van de huurder. De kleine herstellingen die hieraan verricht worden, kunnen 
aan de huurder doorberekend worden. Het moet dan wel gaan om werkzaamheden die onderhoudstechnisch 
eenvoudig zijn en geen specialistische kennis vereisen en waar bovendien geen noemenswaardige kosten 
aan verbonden zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontluchten en bijvullen van het water van een 
individuele verwarmingsinstallatie.

Dit is anders voor technische installaties die aard- en nagelvast aan het gebouw verbonden zijn. Deze 
maken daar onlosmakelijk deel van uit. Deze installaties vormen een bestanddeel van de woonruimte en 
worden dan ook als onroerend aangemerkt. Dat houdt in dat de verhuurder een onderhoudsplicht heeft voor 
deze installaties. De (periodieke) onderhoudskosten kunnen daarom niet als servicekosten aan de huurder 
doorberekend worden. Dit geldt ook voor de kosten voor het klein onderhoud en de keuringskosten.

Voor de onderhoudscontracten met een 24-uursservice zie de beschrijving onder nummer 12. 
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Schilderwerkzaamheden (Bbkh, onder a en b)
Als schilderwerkzaamheden (en/of behangen en witten) niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen, worden ze 
geacht uitgevoerd te zijn om de woonruimte verhuurbaar te maken. De kosten voor deze werkzaamheden 
kunnen dan niet aan de huurder worden doorberekend. 

Slechts als de huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst verzoekt dergelijke werkzaamheden uit te 
voeren, kunnen de kosten hiervan bij de huurder in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen, gelijk 
aan de gebruiksvergoeding voor roerende zaken, over een periode van vijf of tien jaar worden doorberekend. 

Een tweede mogelijkheid voor het doorberekenen van de kosten van schilderwerkzaamheden doet zich 
voor bij onzelfstandige woonruimten. Het schilderwerk in de gemeenschappelijke ruimten als een keuken, 
badkamer of gemeenschappelijke huiskamer kan aan de huurders doorberekend worden. Ook hier geldt een 
jaarlijkse gebruiksvergoeding en een gelijke verdeelsleutel over het aantal onzelfstandige woonruimten dat 
gebruik maakt van de geschilderde ruimten.

4.3.5 Huisvuil 
Diensten in het kader van afvoer van huisvuil, waaronder in elk geval: 

a. het verstrekken van vuilniszakken aan de huurder; 
b. het in gebruik geven van een vuilniscontainer; 
c. het vervoeren van het huisvuil binnen het complex waarvan de woonruimte deel uitmaakt. 

Huurcommissie:
Het ophalen van huisvuil kan een onderdeel zijn van de taken van een huismeester of een schoonmaakbedrijf. 
Het kan echter ook een aparte kostenpost vormen van de servicekosten. Dit is het geval als de verhuurder 
vuilniszakken verstrekt en ophaalt bij de huurder of een vuilcontainer ter beschikking stelt. 

De kostprijs van de vuilniszakken en de kosten van het transport van deze vuilniszakken van de woonruimte 
naar de openbare weg kunnen bij de huurder in rekening gebracht worden. Als een vuilcontainer ter 
beschikking wordt gesteld, kan hiervan de huur of een gebruiksvergoeding doorberekend worden.

4.3.6 Huismeester 
In het kader van toezicht, veiligheid en personele ondersteuning bij de bewoning: 

a. het houden van toezicht op het juiste gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten door de bewoners, 
hun bezoekers en derden; 

b. het houden van toezicht op de veiligheid van de tot de woonruimten behorende gehuurde delen en de 
gemeenschappelijke gedeelten; 

c. het reageren op inbraakalarmering vanuit het woonruimtegedeelte van het gehuurde; 
d. het verspreiden van post; 
e. andere diensten die een goede bewoning voor de bewoners van het woongebouw, waarvan de woon-

ruimte deel uitmaakt, bevorderen, waaronder in elk geval het verrichten van de ten laste van de huurders 
komende kleine herstellingen.

Huurcommissie:
Een huismeester kan werkzaamheden verrichten op het gebied van schoonmaken, onderhoud, reparatie, 
voorlichting, toezicht en controle. 

De huismeester kan in loondienst zijn bij de verhuurder of worden ingehuurd. In beide gevallen toetst 
de Huurcommissie de doorberekende kosten aan een maximaal toegestaan uurtarief. De onderstaande 
maximale uurtarieven zijn inclusief BTW.
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Jaar Maximaal uurtarief 

2013	en	2014	 € 35,00 

2015	en	2016	 € 36,00 

2017	en	2018	 € 37,00 

2019	en	2020	 € 38,00 

2021	en	2022	 € 39,00

De huismeester voert werkzaamheden uit die voor zowel de huurders als voor de verhuurder van belang zijn. 
De totale kosten mogen daarom niet volledig aan de huurders doorberekend worden. De Huurcommissie 
houdt in principe een verdeling aan waarbij 70% van de kosten ten laste van de huurders komt en 30% ten 
laste van de verhuurder. De Huurcommissie kan hiervan afwijken als blijkt dat de feitelijke werkzaamheden 
een andere verdeling rechtvaardigen. 

Voorbeeld
Een huismeester heeft gedurende het jaar 2022 in totaal 800 uur gewerkt in een complex van 150 woningen 
voor een totaalbedrag van € 30.000,00. 

De Huurcommissie toetst de kosten aan het maximaal toegestane uurtarief van € 37,00. In dit geval 
betekent dat 800 uur x € 39,00 = € 31.200,00. De uitgevoerde werkzaamheden geven de Huurcommissie 
geen aanleiding af te wijken van de standaardverdeling. Dat wil zeggen dat aan de huurders 70% van 
€ 31.200,00 = € 21.840,00 doorberekend mag worden. De kosten per woonruimte bedragen 1 / 150e deel 
van € 21.840,00= € 145,60.

4.3.7	Signaallevering	
Diensten in het kader van centrale opvang en doorlevering van een signaal voor radio, televisie, computer of 
andere elektronische apparatuur, waaronder in elk geval: 

a. het in gebruik geven van roerende elektronische apparatuur voor het opvangen en doorleveren van 
het signaal; 

b. het verrichten van kleine herstellingen aan de elektronische apparatuur voor het opvangen en het doorle-
veren van het signaal; 

c. het afsluiten en het in stand houden van het abonnement voor het centraal ontvangen van het signaal ten 
behoeve van de huurders; 

d. het ten behoeve van de huurders betalen van auteursrechten; 
e. het ten behoeve van de huurders betalen van vastrechtkosten en gesprekskosten van een alarmtelefoon in 

de lift naar de meldkamer. 

Huurcommissie:
De kosten voor het afsluiten en het abonnement voor radio, televisie en internet kunnen aan de huurder 
doorberekend worden. 

Onder deze kosten worden ook de kosten verstaan die betrekking hebben op de roerende elektronische 
apparatuur om het signaal op te vangen en door te leveren, de auteursrechten en een alarmtelefoon in de lift.

4.3.8 Elektronische apparatuur 
Diensten in het kader van het gebruik van elektronische apparatuur, apparatuur voor videobewaking, voor 
alarmering en voor datanetwerken, waaronder in elk geval: 

a. het in gebruik geven van roerende elektronische randapparatuur; 
b. het verrichten van kleine herstellingen aan de elektronische apparatuur. 
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4.3.9	Verzekeringen	
Het ten behoeve van de huurder deelnemen in een gemeenschappelijke verzekering of het verzorgen van 
een gemeenschappelijk fonds, waarmee een risico van de huurder wordt gedeeld dat tot de verplichtingen 
van een huurder behoort, mits het afsluiten van de verzekering of het vormen van het fonds een aanwijsbaar 
voordeel inhoudt voor de huurder, de uitkeringen uit de verzekeringen of de gelden of opbrengsten uit 
het fonds slechts voor het doel van de verzekering of het fonds worden aangewend en er jaarlijks door de 
verhuurder rekening en verantwoording wordt afgelegd in het overzicht bedoeld in artikel 7:259 lid 2 BW. 

Huurcommissie:
De verzekeringen die direct verband houden met de onroerende zaak (zoals opstal-, brand-, stormschade-, 
bedrijfsschade- en aansprakelijkheidsverzekering) blijven voor rekening van de verhuurder. 

De kosten van een glasverzekering en een inboedelverzekering voor in gebruik gegeven roerende zaken 
kunnen wel aan de huurder doorberekend worden. 

Als de glasverzekering onderdeel uitmaakt van de opstalverzekering, kunnen uitsluitend de kosten die 
betrekking hebben op de glasverzekering aan de huurder doorberekend worden. Als de verhuurder de totale 
kosten niet kan specificeren, gaat de Huurcommissie uit van een verdeling waarbij 15% van de kosten van 
de opstalverzekering aangemerkt wordt als de kosten voor de glasverzekering.

4.3.10	Gemeenschappelijke	ruimten	
De in dit besluit bedoelde zaken en diensten ten behoeve van het krachtens de huurovereenkomst gegeven 
gebruiksrecht van de gemeenschappelijke gedeelten. 

4.3.11 Administratiekosten 
De administratiekosten van 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, alsmede die van de overige in dit besluit bedoelde zaken 
en diensten.

Huurcommissie:
Voor alle administratieve handelingen om tot een servicekostenafrekening te komen, kan de verhuurder 
administratiekosten bij de huurder in rekening brengen. 

Deze kostenpost hangt zo nauw samen met de servicekosten, dat deze niet uitdrukkelijk tussen partijen 
overeengekomen hoeft te zijn. Administratiekosten kunnen alleen in rekening gebracht worden als een 
afrekening aan de huurder verstrekt is. 

Over de warmtelevering (gas, olie of een andere brandstof) bedraagt de maximaal toegestane vergoeding 
2%. Als de verhuurder de meting en verdeling van deze kosten uitbesteedt, bedraagt de maximale 
vergoeding 1%. Over alle overige kostenposten bedraagt de vergoeding maximaal 5%. Deze percentages 
zijn inclusief eventuele BTW. 

Het minimumbedrag aan administratiekosten bedraagt € 7,50 per afrekening per woonruimte. 
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Als	aanvulling	van	de	Huurcommissie	op	het	Besluit	servicekosten:	

4.3.12 Onderhoudscontracten met een 24-uursservice
Voor onderhoudscontracten met een 24-uursservice geldt het volgende. Sommige onderhoudscontracten 
bevatten een 24-uursservice. Een dergelijke service houdt in dat de huurder zeven dagen per week en 
24 uur per dag een storing kan melden. De kosten voor deze extra service kunnen aan de huurder doorbe-
rekend worden. Als de verhuurder de totale onderhoudskosten niet kan specificeren, gaat de Huurcommissie 
uit van een verdeling waarbij 20% wordt aangemerkt als de kosten voor deze service. Alleen deze kosten 
kunnen dan bij de huurder in rekening gebracht worden.

4.3.13 Fondsen
In sommige gevallen rekent de verhuurder niet direct de werkelijke kosten met de huurder af, maar komen 
partijen overeen om een fonds te vormen. Het gaat hierbij om relatief lage kosten die moeilijk toewijsbaar zijn 
aan een enkele woonruimte. Bij een fonds wordt maandelijks een laag bedrag in rekening gebracht waarmee 
een buffer wordt gevormd dat ingezet kan worden als dat nodig is. Voorbeelden hiervan zijn een ontstop-
pingsfonds, een glasfonds en een lampenfonds.

Een fonds dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
• de verhuurder moet inzage geven over de hoogte van het fonds en de betalingen daaruit;
• de bijdrage aan het fonds moet een redelijke vergoeding zijn voor de levering of dienst;
• de omvang van het fonds mag maximaal drie keer de jaaropbrengst zijn;
• de inleg van het fonds mag alleen gebruikt worden voor de betreffende levering of dienst.

Geen	servicekosten	zijn:

4.3.14 Leegstandsderving 
Het is niet toegestaan gederfde servicekosten als gevolg van leegstand aan de zittende huurders door 
te berekenen. 

4.3.15	Belastingen	en	heffingen	
De belastingen en/of heffingen maken geen onderdeel uit van de servicekosten. De huurder of de verhuurder 
moet deze betalen als ‘belastingplichtige’, niet als ‘huurder’ of ‘verhuurder’. De Huurcommissie is daarom 
niet bevoegd uitspraak te doen over deze kostenpost. Overigens is de huurder wel verplicht deze heffingen 
aan de verhuurder te betalen wanneer deze de heffingen op eigen naam voor de huurder heeft voldaan.

4.3.16 Zorgkosten 
Er bestaat verschil tussen woonservicekosten en zorgservicekosten. De Huurcommissie doet alleen 
uitspraak over woonservicekosten. Zorgservicekosten houden verband met zaken als maaltijdverstrekking, 
verpleging en alarmservice. De Huurcommissie is niet bevoegd uitspraak te doen over zorgservicekosten.



Beleidsboek Servicekosten 31

Hoofdstuk 5 – Specifieke kwesties

In dit hoofdstuk worden nog enkele specifieke kwesties behandeld. Zo wordt ingegaan op de situatie waarin 
sprake is van eigendomsoverdracht. Daarnaast wordt de handelswijze van de Huurcommissie in geval van 
afwijkende afrekenperioden bij gebroken boekjaren toegelicht. 

5.1 Eigendomsoverdracht 

Een verzoek over de afrekening van de servicekosten gaat over een afgesloten periode. Het is mogelijk dat 
de woonruimte in de tussentijd een nieuwe eigenaar/verhuurder heeft gekregen. In dat geval is het moment 
van de overdracht van belang. De rechten en plichten, die voortvloeien uit de huurovereenkomst en die ná 
de overdracht opeisbaar worden, gaan over op de nieuwe eigenaar/verhuurder. 

Dit houdt in dat de oude eigenaar/verhuurder partij in de zaak is als hij de afrekening heeft verstrekt of 
had moeten verstrekken. Dit laatste gaat over de periode van een halfjaar na afloop van het kalenderjaar, 
waarbinnen de afrekening aan de huurder verstrekt moet worden. 

De nieuwe eigenaar/verhuurder is partij in de zaak als de afrekening nog niet aan de huurder is verstrekt en 
de termijn hiervoor nog niet verstreken is. In dat geval wordt de afrekening opeisbaar ná de overdracht. 

Bij het bepalen van de juiste partij in een situatie waarin de eigendomsoverdracht tijdens de eerste zes 
maanden van een jaar heeft plaatsgevonden, gaat het om de vraag of de servicekosten over het afgelopen 
jaar al zijn afgerekend. Als de oude eigenaar/verhuurder al heeft afgerekend is hij partij in de zaak. In geval 
nog niet is afgerekend, maar de overdracht vindt plaats vóór de uiterste afrekendatum van 30 juni, is de 
nieuwe eigenaar/verhuurder partij in de zaak. 

Voorbeeld
Een woning krijgt op 1 maart 2021 een nieuwe eigenaar. Vanaf dat moment gaan de rechten en plichten 
over op de nieuwe eigenaar, voor zover die op dat moment opeisbaar zijn.

De afrekening over het jaar 2019 werd opeisbaar zodra de afrekening over dat jaar naar de huurder is 
verstuurd en uiterlijk op 30 juni 2020. Voor een verzoek over het jaar 2019 is de oude eigenaar dus partij in 
de zaak. 

Voor de afrekening over het jaar 2020 geldt eveneens dat deze opeisbaar wordt op het moment dat de 
afrekening aan de huurder wordt gestuurd of dit uiterlijk had moeten gebeuren. Als de oude eigenaar vóór de 
overdracht van 1 maart 2021 de afrekening naar de huurder stuurt, blijft hij partij in de zaak. 

Als op 1 maart 2021 nog geen afrekening over het jaar 2020 naar de huurder is gestuurd, gaat de 
verplichting om dat alsnog te doen over op de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar is dan partij in de 
zaak. Hij heeft immers tot 30 juni 2021 de tijd om de afrekening naar de huurder te sturen en de vordering 
opeisbaar te maken.

Zelfde verhuurder
Bij een eigendomsoverdracht is het ook mogelijk dat de verhuurder niet verandert. Dat kan het geval zijn 
wanneer niet de eigenaar maar bijvoorbeeld de beheerder van de woonruimte (namens de verhuurder maar 
op eigen naam) de huurovereenkomst met de huurder is aangegaan. In dat geval heeft de eigendomsover-
dracht geen invloed op de contractuele relatie tussen huurder en verhuurder. Bij een servicekostenprocedure 
blijven partijen dus gelijk.
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5.2	 Afwijkende	afrekenperiode

De verhuurder is verplicht om uiterlijk zes maanden na afloop van het kalenderjaar een afrekening service-
kosten aan de huurder te doen toekomen. Wanneer de huurder via de servicekosten ook betaalt voor 
individuele stookkosten, dan dienen deze ook in de afrekening servicekosten te worden opgenomen. De 
afrekenperiode van het energiebedrijf loopt echter niet altijd gelijk met de afrekenperiode van de service-
kosten. Deze afwijkende periode kan bijvoorbeeld van augustus tot augustus lopen. Dergelijke ‘gebroken’ 
boekjaren ziet men vooral bij de afrekening van de stookkosten.

Als de factuur van de leverancier de periode van bijvoorbeeld augustus 2020 tot augustus 2021 betreft, 
moet de jaarafrekening uiterlijk op 30 juni 2022 aan de huurder zijn verstrekt, over de periode augustus 2022 
tot augustus 2023 uiterlijk op 30 juni 2024, enzovoorts. Bij een gebroken boekjaar heeft de verhuurder dus 
tot het einde van het kalenderjaar waarin de afwijkende periode eindigt plus zes maanden om af te rekenen.

Het bovenstaande geldt ook als de huurder verhuist tijdens het beloop van de afwijkende afrekenperiode van 
de leverancier. Verhuizing heeft dus geen invloed op de uiterlijke afrekeningsdatum.
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Hoofdstuk 6 – Procedureregels

In dit hoofdstuk worden enkele zeer relevante regels over de procedure bij de Huurcommissie behandeld. 
Dit zijn met name regels ter bevordering van een ordentelijk en voortvarende afdoening van het geschil. 
Hiertoe dienen huurder en verhuurder de hierna aan de orde komende verplichtingen na te leven. Paragrafen 
6.1 en 6.2 hebben betrekking op de procedure afrekening servicekosten en in paragraaf 6.3 wordt de 
procedure voorschotbedrag behandeld. Aan het slot van dit hoofdstuk wordt beschreven in welke gevallen 
de Huurcommissie een onderzoek ter plaatse zal doen. 

De Huurcommissie beslist alleen over de geschilpunten die de verzoeker naar voren heeft gebracht bij 
de verhuurder en handhaaft in het verzoekschrift. Eventuele andere kostenposten worden ongewijzigd 
overgenomen in de uitspraak. Als er kostenposten zijn waarover de Huurcommissie niet bevoegd is te 
oordelen (zoals belastingen, heffingen en zorgkosten), worden deze buiten beschouwing gelaten. Zie in dat 
verband ook paragraaf 4.3.

6.1	 Afrekening	servicekosten:	verplichtingen	huurder	en	verhuurder

De verhuurder is verplicht om binnen een halfjaar na afloop van ieder kalenderjaar de werkelijke 
servicekosten (met het eventueel betaalde voorschotbedrag) te verrekenen.

In onderstaande tabel is de uiterste datum voor het indienen van het verzoek per jaarperiode weergegeven. 

Tabel 10: uiterste afrekendatum en verzoekdatum per jaar 

Periode afrekening Uiterste afrekendatum Uiterste verzoekdatum

2019 30 juni 2020 30 juni 2022

2020 30 juni 2021 30 juni 2023

2021 30 juni 2022 30 juni 2024

2022 30 juni 2023 30 juni 2025

De huurder dient binnen 24 maanden, gerekend vanaf de dag dat de hiervoor genoemde termijn van een 
half jaar is verstreken, het verzoek in te dienen. Hierna beschrijft de Huurcommissie wat er van de huurder en 
verhuurder wordt verwacht in dit verband.

6.1.1. De afrekening is verstrekt – verplichting om eerst bezwaar te maken
Als de verhuurder de afrekening tijdig heeft verstrekt, maar de huurder het niet eens is met de afrekening, 
dan moet de huurder dit schriftelijk kenbaar maken bij de verhuurder en zijn bezwaren tegen de afrekening 
toelichten. De huurder dient in het bezwaarschrift aan te geven op welke kostenposten zijn bezwaar ziet en 
waarom. Ook dient hij de verhuurder in de gelegenheid te stellen om daarop te reageren en de afrekening 
toe te lichten of aan te passen. De termijn daarvoor is drie weken. Indien de reactie van de verhuurder de 
bezwaren van de huurder niet wegneemt, of de verhuurder niet binnen drie weken reageert, kan de huurder 
een verzoek indienen bij de Huurcommissie om de betalingsverplichting vast te stellen. Indien de schriftelijke 
kennisgeving aan de verhuurder daarbij ontbreekt, verklaart de Huurcommissie het verzoek van de huurder 
niet-ontvankelijk.

De huurder kan voor het maken van bezwaar bij zijn verhuurder de modelbrief “oneens met ontvangen 
servicekostenafrekening” gebruiken. Deze is te vinden op de website van de Huurcommissie.
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Ook de verhuurder kan een verzoek bij de Huurcommissie indienen om de betalingsverplichting van de 
huurder vast te stellen. Dit kan vanaf drie weken nadat de afrekening aan de huurder is verstrekt. Indien 
de huurder niet binnen drie weken heeft gereageerd of heeft laten weten niet akkoord te gaan met de 
afrekening, kan de verhuurder een verzoek indienen bij de Huurcommissie. Indien de verhuurder zich niet aan 
de termijn van drie weken heeft gehouden, verklaart de Huurcommissie het verzoek niet-ontvankelijk.

6.1.2 Geen afrekening – verplichting jaarafrekening opvragen
Als de huurder geen afrekening van de verhuurder heeft ontvangen én de termijn van een halfjaar waarin dat 
had moeten gebeuren is verstreken, dan moet de huurder deze eerst schriftelijk opvragen bij de verhuurder. 
De huurder moet de verhuurder een termijn van drie weken geven om de afrekening alsnog te verstrekken. 
Als de verhuurder de afrekening niet binnen drie weken verstrekt of na de schriftelijke kennisgeving van 
huurder heeft aangegeven dat hij de afrekening niet gaat verstrekken, dan kan de huurder een verzoek bij de 
Huurcommissie indienen om de betalingsverplichting vast te stellen. Indien de schriftelijke kennisgeving aan 
de verhuurder daarbij ontbreekt, verklaart de Huurcommissie het verzoek van de huurder niet-ontvankelijk. 
Als de verhuurder de jaarafrekening verstrekt binnen drie weken nadat huurder deze heeft opgevraagd en de 
huurder bezwaren heeft tegen de jaarafrekening, dan dient de huurder deze bezwaren kenbaar te maken bij 
verhuurder conform paragraaf 6.1.1. 

De huurder kan voor het opvragen van de jaarrekening de modelbrief “jaarafrekening servicekosten 
toesturen” gebruiken. Deze is te vinden op de website van de Huurcommissie.

De verhuurder kan geen verzoek bij de Huurcommissie indienen als hij geen afrekening aan de huurder 
heeft verstrekt.

6.1.3	Termijnen	en	uiterlijke	verzoekdatum
Een verzoek kan tot uiterlijk tweeënhalf jaar na afloop van een kalenderjaar waarop de afrekening betrekking 
heeft bij de Huurcommissie ingediend worden. Daarvan wordt maximaal een half jaar aan de verhuurder 
gegund om een jaarafrekening op te stellen en aan de huurder te zenden. Van de huurder wordt verwacht 
dat hij de resterende termijn benut om een ontvankelijk verzoek bij de Huurcommissie in te dienen. Dit 
betekent dat de huurder binnen deze termijn van tweeënhalf jaar invulling moet geven aan de hierboven 
beschreven verplichtingen met de daarbij geldende termijnen. Dus in geval de verhuurder geen afrekening 
heeft verstrekt, moet hij de verhuurder drie weken gunnen om dit gebrek te herstellen. In geval de huurder 
het niet eens is met de (alsnog ontvangen) jaarafrekening moet hij (ook nog) een termijn gunnen om de 
verhuurder de gelegenheid te geven om een reactie te geven. Deze acties met bijbehorende termijnen 
moeten zijn uitgevoerd binnen de termijn van tweeënhalf jaar. Alleen in geval onverkorte toepassing van dit 
regime leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan de Huurcommissie hiervan afwijken. 

De huurder hoeft de bovengenoemde termijnen van drie weken niet af te wachten als de verhuurder vóór 
het einde van de drie weken afwijzend reageert. Als de huurder de verhuurder heeft verzocht om toezending 
van de nog niet verstrekte afrekening en de verhuurder hierop heeft geantwoord dat hij de afrekening niet 
gaat aanleveren, dan kan de huurder meteen – na de afwijzende mededeling van verhuurder – een verzoek 
indienen bij de Huurcommissie. Hetzelfde geldt voor de situatie waarin de huurder zijn bezwaren tegen de 
verstrekte afrekening kenbaar heeft gemaakt bij de verhuurder en de verhuurder hierop reageert met de 
mededeling dat hij de afrekening niet gaat aanpassen. 

Voorbeeld A
De huurder heeft tijdig een afrekening ontvangen voor het boekjaar 2019 op 30 juni 2020. Hij heeft 
bezwaren tegen de afrekening. Deze bezwaren moet hij uiterlijk 8 juni 2022 bij de verhuurder kenbaar 
maken, zodat de verhuurder drie weken heeft om te reageren op de gestelde bezwaren vóór de uiterste 
verzoekdatum, 30 juni 2022. Ook in geval de verhuurder niet reageert binnen drie weken (uiterlijk 
29 juni 2022), kan de huurder zijn verzoek tijdig indienen bij de Huurcommissie op 30 juni 2022, 
de uiterste verzoekdatum. 
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Voorbeeld B
De huurder heeft tijdig een afrekening ontvangen voor het boekjaar 2019 op 30 juni 2020. Hij heeft 
bezwaren tegen de afrekening. Deze bezwaren moet hij in beginsel uiterlijk 8 juni 2022 bij de verhuurder 
kenbaar maken, zodat de verhuurder drie weken de tijd heeft om te reageren op de gestelde bezwaren vóór 
de uiterste verzoekdatum, 30 juni 2022. De huurder maakt echter pas zijn bezwaren kenbaar bij verhuurder 
op 20 juni 2022. De verhuurder reageert vervolgens op 22 juni 2022 en geeft aan dat hij de afrekening niet 
gaat aanpassen. In dat geval hoeft de huurder de termijn van drie weken niet af te wachten en kan hij tijdig 
het verzoek indienen vóór 30 juni 2022, de uiterste verzoekdatum. 

Voorbeeld C
De verhuurder heeft geen afrekening verstrekt aan de huurder vóór de uiterlijke afrekeningsdatum, 
30 juni 2020. In dat geval moet de huurder rekening houden met de verplichting om de verhuurder om 
een afrekening te vragen en deze een termijn van drie weken te gunnen. Daarnaast moet hij rekening 
houden met de mogelijkheid dat hij het niet eens zal zijn met de alsnog ontvangen jaarafrekening en hij dus 
bezwaar moet maken en bovendien de verhuurder ook nog eens drie weken de tijd moet gunnen om daarop 
te reageren. Als hij te lang wacht met het opvragen van de jaarafrekening, kan dit hem in de problemen 
brengen. Stel de huurder vraagt op 18 mei 2022 de afrekening op bij de verhuurder. De verhuurder heeft 
vervolgens drie weken om deze alsnog aan te leveren en verstrekt de afrekening op 8 juni 2022, de laatste 
dag van de termijn van drie weken. De huurder maakt meteen dezelfde dag zijn bezwaren bekend bij de 
verhuurder. De verhuurder heeft drie weken om op de bezwaren van huurder te reageren. De verhuurder 
reageert op de bezwaren op 29 juni 2022, de laatste dag van de termijn van drie weken. De reactie van de 
verhuurder heeft echter de bezwaren van de huurder niet wegnomen en de huurder kan tijdig zijn verzoek bij 
de Huurcommissie indienen op 29 juni 2022 of 30 juni 2022, de uiterste verzoekdatum. 

6.1.4 Minimumbedrag betwiste kosten
Het totaalbedrag van de betwiste kosten moet minimaal € 36,00 bedragen. Als dat niet het geval is, zal de 
Huurcommissie het verzoek niet in behandeling nemen.

6.2	 Afrekening	servicekosten:	informatie	van	de	verhuurder

6.2.1	Aanlevertermijn	en	uitsteltermijn
Voor het controleren van de berekening van de verhuurder is het nodig dat de Huurcommissie tijdig 
over de juiste relevante informatie beschikt. Deze informatie kan doorgaans alleen door de verhuurder 
worden geleverd. De verhuurder krijgt een brief van de Huurcommissie waarin staat welke informatie 
nodig is om het verzoek inhoudelijk te beoordelen. In deze brief staat dat de informatie binnen drie weken 
opgestuurd moet worden. De verhuurder kan de gevraagde gegevens via de website of per post versturen. 
Indien de verhuurder meer tijd nodig heeft om de gegevens aan de Huurcommissie te verstrekken, kan 
de verhuurder eenmaal om uitstel vragen, met een maximum van drie weken. Dit verzoek tot uitstel 
moet de verhuurder binnen de eerste termijn van drie weken doen. Uitstel gevraagd na de termijn van 
drie weken wordt afgewezen. De verhuurder heeft dus maximaal zes weken om de gegevens aan de 
Huurcommissie te verstrekken als hij tijdig om uitstel heeft gevraagd. Nadien aangeleverde informatie wordt 
buiten beschouwing gelaten; de Huurcommissie doet alleen uitspraak op grond van tijdig aangeleverde 
relevante informatie. 

6.2.2 Verplichting om de kosten te onderbouwen 
De verhuurder is verplicht om de door hem opgevoerde kosten te onderbouwen. De verhuurder wordt 
daarom altijd gevraagd om facturen (of andere betaalbewijzen) over te leggen. Het gaat om de facturen 
van bijvoorbeeld een energiebedrijf, een schoonmaakbedrijf of de aankoopfacturen van roerende zaken. De 
Huurcommissie merkt hierbij uitdrukkelijk op dat om de facturen zelf wordt gevraagd; een grootboekkaart of 
overzicht van de facturen is niet voldoende. 
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Als de verhuurder lid is van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is het niet nodig alle facturen van de service-
kosten aan de Huurcommissie te verstrekken. De informatie die dan nodig is bestaat uit: 

• de jaarrekening van de VvE en; 
• het verslag (of een gedeelte daarvan, voorzien van datum en handtekening van de bevoegde functionaris-

sen) van de algemene ledenvergadering, waarin de jaarrekening is vastgesteld en decharge is verleend 
aan het bestuur en;

• de afrekening die de VvE aan de verhuurder heeft verstrekt en;
• de afrekening die de verhuurder aan de huurder heeft verstrekt.

Voor de categorie (overige) servicekosten geldt daarnaast ook nog de plicht voor de verhuurder om het 
formulier specificatie servicekosten te gebruiken (of een daaraan gelijkwaardig duidelijk overzicht) ter 
specificatie van de kosten7. Dit formulier staat op de website van de Huurcommissie. Dit geldt ook als de 
verhuurder geen afrekening aan de huurder heeft verstrekt. 

Als de verhuurder dit formulier (of een daaraan gelijkwaardig duidelijk alternatief) niet invult en aan de 
Huurcommissie verstrekt, zal de Huurcommissie doorgaans uitgaan van wettelijk vastgestelde verbruiken 
en tarieven8 (bij gas, elektriciteit en water zonder eigen meter) of een vast bedrag (bij alle overige kosten-
posten). De vastgestelde verbruiken zijn in onderstaande tabel opgenomen. Voor de overige kostenposten 
zal de Huurcommissie doorgaans € 12,00 per jaar per kostenpost aanhouden.

Zelfstandige woonruimte Onzelfstandige woonruimte

Gas 400 m3 250 m3

Elektriciteit 800 kWh 500 kWh

Water 25 m3 25 m3

Concreet is het beleid van de Huurcommissie, per onderscheiden categorie servicekosten, als volgt:

1. Categorie nutsvoorzieningen met een individuele meter:
De verhuurder is verplicht om de door hem opgevoerde kosten te onderbouwen met facturen (of andere 
betaalbewijzen). Als de verhuurder de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn verstrekt, 
bepaalt de Huurcommissie het bedrag op het niveau dat volgt uit de toepassing van het wettelijk vastgesteld 
verbruik en tarief9 als bepaald in bijlage VIII van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte. In geval de 
huurder de levering van de dienst gemotiveerd betwist, en de verhuurder heeft de kosten niet onderbouwd 
met facturen (of andere betaalbewijzen), stelt de Huurcommissie de kosten van de desbetreffende dienst 
op € 0,00. 

2. Categorie (overige) servicekosten:
De verhuurder is verplicht om de door hem opgevoerde kosten te onderbouwen met het specificatieformulier 
als opgenomen in bijlage VII bij de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte (of een hieraan gelijkwaardig 
document) en met facturen (of andere betaalbewijzen). Het beleid van de Huurcommissie is hierbij als volgt: 

7 Het formulier als bedoeld in artikel 7:260, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, opgenomen als bijlage VII bij de 
Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte. 

8 Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde prijzen voor gas, elektra en water volgens het Nibud, die per jaar verschillen
9 Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde prijzen voor gas, elektra en water volgens het Nibud, die per jaar verschillen.
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1. In geval de verhuurder de kosten niet onderbouwt met het specificatieformulier en facturen (of andere 
betaalbewijzen), en de levering van de dienst of zaak wordt niet gemotiveerd betwist, bepaalt de 
Huurcommissie het bedrag op het niveau dat volgt uit de toepassing van het wettelijk vastgesteld verbruik 
en tarief10 als bepaald in bijlage VIII van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte.

2. In geval de verhuurder in situatie 1 alleen facturen (of andere betaalbewijzen) overlegt, maar het werkelijk 
verbruik in kwestie of het aandeel van de huurder in de totale kosten niet kan worden bepaald vanwege 
gebrek aan specificatie van de kosten door middel van het specificatieformulier (of een daaraan gelijk-
waardig alternatief), stelt de Huurcommissie het bedrag eveneens op het niveau dat volgt uit de toepas-
sing van het wettelijk vastgesteld verbruik en tarief11 als bepaald in bijlage VIII van de Uitvoeringsregeling 
huurprijzen woonruimte. 

3. In geval de verhuurder de kosten wel onderbouwt met het specificatieformulier, maar nalaat de relevante 
facturen (of andere betaalbewijzen) over te leggen, en de levering van de zaak of dienst wordt gemoti-
veerd betwist, stelt de Huurcommissie de kosten van de desbetreffende dienst of zaak op € 0,00. 

4. In geval in situatie 3 de levering van de zaak of dienst niet wordt betwist, bepaalt de Huurcommissie het 
bedrag op het niveau dat volgt uit de toepassing van het wettelijk vastgesteld verbruik en tarief12 als 
bepaald in bijlage VIII van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte. Voor roerende zaken geldt dat 
de waarde wordt bepaald op basis van de aankoopfacturen van de verhuurder. Als geen facturen beschik-
baar zijn, maar wel inzicht is gegeven in de samenstelling van de roerende zaken, wordt de waarde op 
basis daarvan geschat. Het gaat dan om een schatting van de verkoopwaarde aan het begin van het 
boekjaar. Als ook die gegevens niet beschikbaar zijn wordt uitgegaan van het wettelijk vastgestelde 
standaardbedrag van € 12,00 per jaar.

6.3	 Voorschotbedrag	nutsvoorzieningen:	verplichtingen	huurder	en	
verhuurder

De huurder kan bij de Huurcommissie een verzoek indienen om het maandelijkse voorschotbedrag te 
toetsen. Voordat de huurder een verzoek bij de huurder indient, moet hij eerst de verhuurder vragen om het 
voorschotbedrag aan te passen. De termijn daarvoor is drie weken. Indien de reactie van de verhuurder de 
bezwaren van de huurder niet wegneemt, of de verhuurder niet binnen drie weken reageert, kan de huurder 
een verzoek indienen bij de Huurcommissie om het voorschotbedrag te toetsen. De huurder moet op het 
moment waarop hij verzoek doet woonachtig zijn op het adres waarover hij het betreffende voorschotbedrag 
betaalt. Als de huurder is verhuisd, dan kan de Huurcommissie het verzoek niet in behandeling nemen. De 
beoordelingsdatum is de eerste van de maand nadat het verzoek is ontvangen. Het totaalbedrag van de 
betwiste kosten moet minimaal € 3,00 per maand bedragen. Als dat niet het geval is, wordt het verzoek 
niet-ontvankelijk verklaard. 

In geval van een verzoek tot toetsing van het voorschotbedrag dient de verhuurder een recente afrekening 
te versturen. Deze afrekening moet aan de huurder verstrekt zijn en mag niet ouder dan drie jaar zijn. Als de 
verhuurder deze gegevens niet binnen de gestelde termijn levert, wordt het voorschotbedrag beoordeeld en 
vastgesteld op basis van de verbruiksnormen en tarieven van het Nibud.

10 Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde prijzen voor gas, elektra en water volgens het Nibud, die per jaar verschillen.
11 Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde prijzen voor gas, elektra en water volgens het Nibud, die per jaar verschillen.
12 Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde prijzen voor gas, elektra en water volgens het Nibud, die per jaar verschillen



Beleidsboek Servicekosten 38

6.4 Verplichting om processtukken geanonimiseerd aan te leveren 

De verhuurder is verplicht de relevante processtukken ontdaan van persoonsgegevens van derden aan 
te leveren. 

6.5 Samenvatting verplichtingen van huurder en verhuurder 

De bovenstaande paragrafen (6.1-6.4) komen samengevat neer op de volgende verplichtingen voor 
de verhuurder: 

• De verhuurder is verplicht om binnen een halfjaar na afloop van ieder kalenderjaar de werkelijke service-
kosten en kosten nutsvoorzieningen met het betaalde voorschotbedrag te verrekenen. Hij dient een 
jaarafrekening naar de huurder te sturen.

• De verhuurder krijgt een brief van de Huurcommissie waarin staat welke informatie nodig is om het 
verzoek inhoudelijk te beoordelen. In deze brief staat dat de informatie binnen drie weken opgestuurd 
moet worden. Uitstel van maximaal drie weken is alleen mogelijk als de verhuurder hierom binnen de 
initiële drie weken heeft verzocht. 

• De verhuurder is verplicht om de aangedragen kosten te onderbouwen met facturen. 
• De verhuurder is verplicht een bij ministeriële regeling vastgesteld formulier te gebruiken voor (overige) 

servicekosten, het zogenoemde specificatieformulier, of een daaraan gelijkwaardig duidelijk alternatief. 
• Voor nutsvoorzieningen met een individuele meter dient de verhuurder ook de meterstanden en indien aan 

de orde een berekening van het verbruik aan te leveren.
• De verhuurder is verplicht de relevante processtukken ontdaan van persoonsgegevens van derden aan 

te leveren.
• Als het verzoek uitsluitend betrekking heeft op het voorschotbedrag voor de nutsvoorzieningen, kan de 

verhuurder volstaan met het versturen van een recente afrekening die aan de huurder is verstrekt. Deze 
afrekening mag niet ouder zijn dan drie jaar.

De bovenstaande paragrafen (6.1-6.4) komen samengevat neer op de volgende verplichtingen voor 
de huurder: 

• Als de huurder geen afrekening van de verhuurder heeft ontvangen, moet de huurder deze eerst opvra-
gen bij de verhuurder voordat hij de Huurcommissie kan vragen om een uitspraak te doen. De termijn 
daarvoor is drie weken.

• Als de huurder wel een afrekening heeft ontvangen en het daarmee niet eens is, moet hij zich eerst tot de 
verhuurder wenden en deze de gelegenheid geven op de bezwaren van de huurder te reageren. De 
termijn daarvoor is drie weken.

6.6 Onderzoek ter plaatse 

De Huurcommissie kan een onderzoek ter plaatse gelasten. Dit doet zij alleen als zij reden heeft om aan 
te nemen dat een onderzoek ter plaatse relevante informatie oplevert ten dienste van de beoordeling en 
vaststelling van de redelijke betalingsverplichting. 

Een onderzoek ter plaatse kan daarom alleen aan de orde zijn in de hieronder genoemde gevallen:

• Kwesties	waarbij	het	verbruik	ter	discussie	staat:	dus	stookkosten,	gas,	water	en	elektriciteit	 
Als de huurder het verbruik gemotiveerd betwist, het verbruik in ruime mate afwijkt van het normverbruik, 
de verhuurder geen aannemelijke verklaring hiervoor geeft en de technische installatie blijkens het 
inspectierapport (stookkosten) niet de oorzaak is, dan kan worden besloten tot een onderzoek ter plaatse 
vanwege onderzoek naar verbruik (gedrag huurder of technische aspecten meetsystemen). 
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• Kwesties aangaande roerende zaken 
Als de huurder de kosten van een of meer roerende zaken gemotiveerd betwist, de verhuurder hierop 
geen overtuigend weerwoord heeft geleverd, foto’s of andere informatie geen of geen betrouwbaar beeld 
opleveren, dan kan worden besloten tot een onderzoek ter plaatse naar de desbetreffende roerende zaak 
(aanwezigheid, staat van onderhoud).

• Tuinonderhoud 
Als de huurder gemotiveerd stelt dat de tuin openbaar is en de verhuurder hierop geen overtuigend 
weerwoord heeft geleverd, foto’s of andere informatie geen betrouwbaar beeld opleveren, dan kan 
worden besloten tot een onderzoek ter plaatse naar de desbetreffende tuin. 

• Verdeelsleutel  
Als de huurder de door de verhuurder gehanteerde verdeelsleutel gemotiveerd betwist, de verhuurder 
geen overtuigend weerwoord heeft geleverd, foto’s of andere informatie geen betrouwbaar beeld opleve-
ren, dan kan worden besloten tot een onderzoek ter plaatse naar de feitelijke situatie vanwege de 
verdeelsleutel. 

Voor overige situaties ziet de Huurcommissie op voorhand geen aanleiding voor een onderzoek ter plaatse. 
Bijzondere feiten en omstandigheden kunnen maken dat, in afwijking van de genoemde gevallen, er wel een 
onderzoek ter plaatse wordt uitgevoerd. 
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Bijlagen

Bijlage	1:	Artikelen	7:259,	7:260	en	7:261	BW

In deze bijlage zijn de relevante artikelen uit Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) opgenomen.

Artikel	7:259	BW
1. De betalingsverplichting van de huurder met betrekking tot kosten voor de nutsvoorzieningen met een 

individuele meter en de servicekosten beloopt het bedrag dat door de huurder en verhuurder is overeen-
gekomen. Bij gebreke van overeenstemming beloopt de betalingsverplichting met betrekking tot kosten 
voor de nutsvoorzieningen met een individuele meter het bedrag dat in overeenstemming is met de voor 
de berekening daarvan geldende wettelijke voorschriften of met hetgeen als redelijke vergoeding voor de 
geleverde zaken en diensten kan worden beschouwd, en met betrekking tot de servicekosten het bedrag 
dat bij ministeriële regeling is vastgesteld.

2. De verhuurder verstrekt de huurder elk jaar, uiterlijk zes maanden na het verstrijken van een kalenderjaar, 
een naar de soort uitgesplitst overzicht van de in dat kalenderjaar in rekening gebrachte kosten voor 
nutsvoorzieningen met een individuele meter en servicekosten, met vermelding van de wijze van bereke-
ning daarvan. Indien aan de verhuurder kosten in rekening worden gebracht die niet een kalenderjaar 
betreffen, maar een andere periode van twaalf maanden, die een boekjaar vormt en in het verstreken 
kalenderjaar eindigt, neemt de verhuurder de kosten over die andere periode in het overzicht van dat 
verstreken kalenderjaar op.

3. Bij beëindiging van de huurovereenkomst heeft het overzicht als in lid 2 bedoeld betrekking op het tijdvak 
van het kalenderjaar dat op het tijdstip van de beëindiging reeds is verstreken.

4. De verhuurder biedt de huurder desverzocht de gelegenheid, na verstrekking van het overzicht bedoeld in 
lid 2, tot inzage van de aan het overzicht ten grondslag liggende boeken en andere bescheiden of van 
afschriften daarvan.

Artikel	7:260	BW
1. Indien de huurder en verhuurder geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over een betalingsver-

plichting van de huurder met betrekking tot kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en 
servicekosten, kan de huurder of verhuurder de huurcommissie verzoeken uitspraak daarover te doen.

2. Het verzoek heeft betrekking op niet meer dan één tijdvak van ten hoogste twaalf maanden voor elke 
kostensoort waarop het verzoek betrekking heeft. Het verzoek kan worden gedaan tot uiterlijk vierentwin-
tig maanden nadat de in artikel 259 lid 2 genoemde termijn voor het verstrekken van het overzicht door de 
verhuurder is verstreken.

3. Bij het verzoek neemt de verhuurder de betalingsverplichting van de huurder met betrekking tot service-
kosten op in een bij ministeriële regeling vastgesteld formulier.

Artikel	7:261	BW
1. Het voorschotbedrag dat de huurder krachtens overeenkomst of rechterlijke uitspraak ter zake de kosten 

voor nutsvoorzieningen met een individuele meter verschuldigd is, mag, tenzij na het ingaan van de huur 
anders is overeengekomen, slechts worden verhoogd:
a. met ingang van de dag, volgend op het einde van de betalingstermijn waarin de overeengekomen 

uitbreiding van de levering van zaken of diensten heeft plaatsgevonden dan wel met ingang van de 
betalingstermijn met ingang waarvan de uitbreiding heeft plaats gevonden;

b. met ingang van de dag, volgende op de betalingstermijn, waarin het laatste overzicht, bedoeld in artikel 
259, aan de huurder is verstrekt met dien verstande dat elk overzicht slechts eenmaal tot een verho-
ging mag leiden.
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2. De huurder is gebonden aan een wijziging van de levering van zaken of diensten en het daarbij behorende 
gewijzigde voorschotbedrag, indien die wijziging betrekking heeft op zaken of diensten die slechts aan 
een aantal huurders gezamenlijk geleverd kunnen worden, en tenminste 70% van die huurders daarmee 
heeft ingestemd. Een huurder die niet met de wijziging heeft ingestemd, kan binnen acht weken na de 
schriftelijke kennisgeving van de verhuurder dat overeenstemming is bereikt met tenminste 70% van de 
huurders, een beslissing van de rechter vorderen omtrent de redelijkheid van het voorstel.

3. Indien het door de huurder verschuldigde voorschotbedrag aanzienlijk hoger is dan de te verwachten 
kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter, kan de huurcommissie op verzoek van de 
huurder het voorschotbedrag verlagen tot een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot die kosten.
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Bijlage	2:	Artikelen	18	en	19	Uhw

In deze bijlage zijn de relevante artikelen uit de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uhw) opgenomen.

Artikel 18 Uhw
1. In geval van een verzoek als bedoeld in artikel 7:260 van het Burgerlijk Wetboek doet de huurcommissie 

uitspraak omtrent de betalingsverplichting van de huurder met betrekking tot de servicekosten.
2. De huurcommissie toetst de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter aan de voor de 

berekening daarvan geldende wettelijke voorschriften en aan de redelijkheid.
3. Indien de verhuurder gebruik heeft gemaakt van het formulier, genoemd in artikel 7:260, derde lid, van het 

Burgerlijk Wetboek, toetst de huurcommissie de servicekosten aan de voor de berekening daarvan 
geldende wettelijke voorschriften en aan de redelijkheid.

4. Indien de verhuurder geen gebruik heeft gemaakt van het formulier, bedoeld in artikel 7:260, derde lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, dan wel indien dat formulier onvolledig is ingevuld, stelt de huurcommissie de 
servicekosten vast op een bij ministeriële regeling vastgesteld bedrag of indien de zaak of dienst door de 
verhuurder niet is geleverd op € 0.

Artikel	19	Uhw
1. In geval van een verzoek als bedoeld in artikel 7:261 van het Burgerlijk Wetboek doet de huurcommissie 

uitspraak omtrent de redelijkheid van het voorschotbedrag voor de kosten voor nutsvoorzieningen met 
een individuele meter.

2. De huurcommissie beoordeelt of het voorschotbedrag voor de nutsvoorzieningen met een individuele 
meter, indien nodig herleid tot een bedrag per jaar, 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. Indien de huurcommissie van oordeel is dat daarvan sprake is, spreekt zij uit welk 
voorschotbedrag van de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter in redelijke verhouding 
staat tot de te verwachten kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter.

3. De in het tweede lid bedoelde te verwachten kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter 
worden gesteld op het bedrag van de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter, opgeno-
men in het laatstelijk in de drie voorafgaande kalenderjaren door de verhuurder verstrekte verrekenover-
zicht inzake de desbetreffende of soortgelijke serviceposten, verhoogd met het percentage waarmee de 
consumentenprijsindex voor werknemersgezinnen sedertdien is verhoogd. 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.

4. 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 is ontvangen.
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Bijlage	3:	Besluit	Servicekosten

Besluit van 8 april 2003, houdende aanwijzing van zaken en diensten waarvoor een vergoeding moet 
worden aangemerkt als servicekosten (Besluit Servicekosten).

Wij Beatrix, bij gratie Gods, Koningen der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 
14 november 2002, nr. MJZ2002093297, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 237 lid 3 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

De Raad van State gehoord (advies van 17 januari 2003, nr. W08.02.0517/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 
2 april 2003, nr. MJZ2003025731, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1
De vergoeding voor de in de bij dit besluit horende bijlage genoemde zaken en diensten wordt in ieder geval 
aangemerkt als servicekosten als bedoeld in artikel 237 lid 3 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Servicekosten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal 
worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 8 april 2003 Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
H. G. J. Kamp

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner

Uitgegeven de eerste mei 2003 De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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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. Nutsvoorzieningen
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 werk-
zaamheden in verband met de toedeling van het verbruik en de verbruikskosten aan de individuele 
huurders.

3. Roerende zaken
De krachtens de huurovereenkomst mede ter beschikking gestelde roerende zaken in het woonruimtege-
deelte van het gehuurde dan wel in de gemeenschappelijke gedeelten, waaronder in elk geval:

a. roerende apparatuur voor het verwarmen van water;
b. roerende keukenapparatuur;
c. roerende kachel;
d. meubilering, stoffering en overige inboedel.

4. Kleine herstellingen
Het verrichten van kleine herstellingen die krachtens artikel 217 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of 
het Besluit Kleine herstellingen voor rekening van de huurder komen, maar krachtens de huurovereenkomst 
door de verhuurder ten behoeve van de huurder worden verricht aan het woonruimtegedeelte van het 
gehuurde of aan de gemeenschappelijke gedeelten en aan de gemeenschappelijke voorzieningen.

5. Huisvuil
Diensten in het kader van afvoer van huisvuil, waaronder in elk geval:

a. het verstrekken van vuilniszakken aan de huurder;
b. het in gebruik geven van een vuilniscontainer;
c. het vervoeren van het huisvuil binnen het complex waarvan de woonruimte deel uitmaakt.

6. Huismeester
In het kader van toezicht, veiligheid en personele ondersteuning bij de bewoning:

a. het houden van toezicht op het juiste gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten door de bewoners, 
hun bezoekers en derden;

b. het houden van toezicht op de veiligheid van de tot de woonruimten behorende gehuurde delen en de 
gemeenschappelijke gedeelten;

c. het reageren op inbraakalarmering vanuit het woonruimtegedeelte van het gehuurde;
d. het verspreiden van post;
e. andere diensten die een goede bewoning voor de bewoners van het woongebouw, waarvan de woon-

ruimte deel uitmaakt, bevorderen, waaronder in elk geval het verrichten van de ten laste van de huurders 
komende kleine herstellingen.

7.	Signaallevering
Diensten in het kader van centrale opvang en doorlevering van een signaal voor radio, televisie, computer of 
andere elektronische apparatuur, waaronder in elk geval:
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a. het in gebruik geven van roerende elektronische apparatuur voor het opvangen en doorleveren van 
het signaal;

b. het verrichten van kleine herstellingen aan de elektronische apparatuur voor het opvangen en het doorle-
veren van het signaal;

c. het afsluiten en het in stand houden van het abonnement voor het centraal ontvangen van het signaal ten 
behoeve van de huurders;

d. het ten behoeve van de huurders betalen van auteursrechten;
e. het ten behoeve van de huurders betalen van vastrechtkosten en gesprekskosten van een alarmtelefoon in 

de lift naar de meldkamer.

8. Elektronische apparatuur
Diensten in het kader van het gebruik van elektronische apparatuur, apparatuur voor videobewaking, voor 
alarmering en voor datanetwerken, waaronder in elk geval:

a. het in gebruik geven van roerende elektronische randapparatuur;
b. het verrichten van kleine herstellingen aan de elektronische apparatuur.

9.	Verzekeringen
Het ten behoeve van de huurder deelnemen in een gemeenschappelijke verzekering of het verzorgen van 
een gemeenschappelijk fonds, waarmee een risico van de huurder wordt gedeeld dat tot de verplichtingen 
van een huurder behoort, mits het afsluiten van de verzekering of het vormen van het fonds een aanwijsbaar 
voordeel inhoudt voor de huurder, de uitkeringen uit de verzekeringen of de gelden of opbrengsten uit 
het fonds slechts voor het doel van de verzekering of het fonds worden aangewend en er jaarlijks door de 
verhuurder rekening en verantwoording wordt afgelegd in het overzicht bedoeld in artikel 259 lid 2 van 
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

10.	Gemeenschappelijke	ruimten
De in dit besluit bedoelde zaken en diensten ten behoeve van het krachtens de huurovereenkomst gegeven 
gebruiksrecht van de gemeenschappelijke gedeelten.

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.
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Nota	van	toelichting	(bij	het	Besluit	servicekosten)

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 in de bijlage opgesomde, als servicekosten in de zin van 
artikel 237 lid 3 in rekening kunnen worden gebracht.

Het enkele feit dat de levering van een zaak of het verlenen van een dienst in het onderhavig besluit staat 
vermeld, wil overigens niet zeggen dat de levering of verlening ook daadwerkelijk in rekening kan worden 
gebracht. Daartoe is nodig dat de huurder met de verhuurder de levering of verlening is overeengekomen.

Aangezien artikel 237 van Boek 7 van het BW voor elke woonruimte geldt, dat wil zeggen met inbegrip van 
de woonruimte, bedoeld in artikel 247 van Boek 7 van het BW, geldt het onderhavige besluit ook voor laatst-
bedoelde woonruimte.

Ingeval zich een geschil tussen de huurder en de verhuurder voordoet over de betalingsverplichting met 
betrekking tot de servicekosten als bedoeld in artikel 237 lid 3 van Boek 7 van het BW, dan kan het geschil 
worden voorgelegd aan de Huurcommissie op grond van de artikelen 258 e.v. van Boek 7 van het BW.

Voor de opsomming is geput uit de verschillende algemene huurvoorwaarden en uit het ambtelijk rapport 
<<van service naar kosten>> uit mei 1984 en is aangesloten op de ontwikkeling in de jurisprudentie.

Het conceptbesluit is voorgelegd aan de organisaties van huurders en verhuurders en het Overleg 
Voorzitters Huurcommissie. Met hun reacties is voorzover mogelijk rekening gehouden.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
H. G. J. Kamp
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Bijlage	4:	Besluit	Kleine	herstellingen

Besluit van 8 april 2003, houdende aanwijzing van herstellingen die moeten worden aangemerkt als kleine 
herstellingen als bedoeld in artikel 240 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Besluit Kleine herstellingen).

Wij Beatrix, bij gratie Gods, Koningen der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 
14 november 2002, nr. MJZ2002095609, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 240 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

De Raad van State gehoord (advies van 17 januari 2003, nr. W08.02.0520/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 
2 april 2003, nr. MJZ2003025743, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1
De herstellingen aangewezen in de bijlage behorend bij dit besluit worden in ieder geval aangemerkt als 
kleine herstellingen als bedoeld in artikel 240 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Kleine herstellingen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal 
worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 8 april 2003 Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
H. G. J. Kamp

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner

Uitgegeven de negenentwintigste april 2003 De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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Bijlage	behorende	bij	artikel	1	van	het	Besluit	Kleine	herstellingen

a. het witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnenhoutwerk en zo nodig het behangen 
van de binnenmuren;

b. de voorbereidende werkzaamheden voor de onder a. omschreven werkzaamheden, waaronder in elk geval 
het plamuren, schuren en opvullen van gaatjes, butsen en geringe (krimp)scheuren;

c. het vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen va de woonruimte, waaronder in elk geval:
 - trapleuningen, deurknoppen en drempels;
 - elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbellen.

d. het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, vervangen en vernieuwen van bestand-
delen en onderdelen van de woonruimte, die gemakkelijk zijn te vervangen en zich binnen het woonruim-
tegedeelte van het gehuurde bevinden, waaronder in elk geval:
 - kraanleertjes en andere eenvoudig te vervangen onderdelen van kranen;
 - deurknoppen en sloten, hang- en sluitwerk van de deuren en ramen;
 - vloer- en plafondroosters;
 - sleutels van binnen- en buitensloten;
 - garnituur voor douche- en toiletruimte;
 - garnituur voor wc;
 - elektrische schakelaars, wandcontactdozen, deurbellen, kabel-, telefoon- en computeraansluitingen en 

vergelijkbare onderdelen van datanetwerken;

e. het gangbaar houden, regelmatig controleren van de beweegbaarheid en zo nodig oliën en smeren of 
ontkalken van beweegbare onderdelen, waaronder in elk geval:
 - scharnieren van deuren, luiken en ramen;
 - sloten;
 - kranen.

f. het treffen van voorzieningen ter voorkoming van (reparatie van) bevroren kranen;

g. het vervangen van lampen aan de buitenzijde van het woonruimtegedeelte van het gehuurde en in de 
gemeenschappelijke (buiten)ruimten;

h. het vervangen van beschadigde ruiten en ingebouwde spiegels, voor zover daaraan geen noemenswaar-
dige kosten verboden zijn;

i. het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, onderhouden en vervangen van 
onderdelen van technische installaties, gelegen binnen het woonruimtegedeelte van het gehuurde en daar 
deel van uitmakend, voor zover deze werkzaamheden onderhoudstechnisch eenvoudig zijn en geen 
specialistische kennis vereisen, waaronder in elk geval:
 - het ontluchten en bijvullen van het water van de verwarmingsinstallatie;
 - het opnieuw opstarten van de verwarmingsinstallatie na uitval;
 - het vervangen van filters van de (mechanische) ventilatie en het schoonhouden van de roosters;

j. het aanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen, indien noodzakelijk en voor zover aan 
deze werkzaamheden geen noemenswaardige kosten verbonden zijn;

k. het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, vervangen en vernieuwen van bestand-
delen en onderdelen van de woonruimte welke zich buiten het woonruimtegedeelte van het gehuurde 
bevinden die gemakkelijk zijn te vervangen, waaronder in elk geval:
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 - onderdelen van de brievenbus;
 - onderdelen van de buitenlamp;
 - onderdelen van de carport;
 - onderdelen van de vlaggenstokhouder;

l. het onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen, zodanig dat deze onroerende aanhorighe-
den een verzorgde indruk maken, waaronder in elk geval:
 - bij eerste bewoning van een woonruimte de tot het woonruimtegedeelte van het gehuurde behorende 

tuin of erf: de aanleg van de tuin of erf met uitzondering van de aanleg van opritten en toegangspaden 
en het aanbrengen van een eenvoudige erfafscheiding;

 - het egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde;
 - het regelmatig maaien van het gras;
 - het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen de tegels van opritten, toegangspaden 

en terrassen;
 - het vervangen van gebroken tegels;
 - het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen;
 - het vervangen van beplanting die is doodgegaan;
 - het vervangen van kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen; het rechtzetten en 

recht houden van houten erfafscheidingen;
 - indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen.

m. het zo nodig vegen van schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen, voor zover deze voor de huurder 
bereikbaar zijn;

n. het schoonhouden en zo nodig ontstoppen van het binnenriool tot aan het aansluitpunt vanuit het 
woonruimtegedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool, voor zover deze 
riolering voor de huurder bereikbaar is;

o. het schoonhouden en zo nodig ontstoppen van de vuilstortkoker en het schoonhouden van de vuilniscon-
tainerruimte, voor zover deze voorziening en ruimte voor de huurder bereikbaar zijn;

p. het schoonhouden van het woonruimtegedeelte van het gehuurde en van de gemeenschappelijke ruimten;

q. het wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het 
geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen, voor zover deze voor de huurder bereikbaar zijn;

r. het bestrijden van ongedierte, voor zover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn en 
voor zover de aanwezigheid van dit ongedierte geen gevolg is van de bouwkundige situatie van 
de woonruimte;

s. het regelmatig schoonhouden van goten en regenafvoeren, voor zover deze voor de huurder 
bereikbaar zijn;

t. het regelmatig verwijderen van zwerfvuil;

u. het verwijderen van graffiti, voor zover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn en voor 
zover deze graffiti voor de huurder bereikbaar is;

v. het legen van zink- en beerputten en septictanks.

Staatsblad	2003	168



Beleidsboek Servicekosten 50

Nota	van	toelichting	(bij	het	Besluit	Kleine	herstellingen)

Krachtens artikel 217 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) komen kleine herstellingen voor 
rekening van de huurder. Het gaat daarbij om herstellingen die nodig plegen te zijn als gevolg van wat zich 
gewoonlijk bij normaal gebruik van de woonruimte door de huurder voordoet. Anders dan het voorheen 
geldende artikel 1619 van boek 7A van het BW bevat artikel 217 geen uitzondering voor het geval dat de 
kleine herstellingen nodig zijn geworden door overmacht. Wel bestaat een uitzondering voor het geval de 
kleine herstelling een gevolg is van een gebrek dat de verhuurder niet tijdig opheft. Deze kleine herstelling 
komt voor rekening van de verhuurder.

Artikel 217 wordt nader uitgewerkt in artikel 240 van Boek 7 van het BW, waaraan het onderhavige besluit 
uitvoering geeft. Krachtens laatstgenoemd artikel kunnen bij algemene maatregel van bestuur herstellingen 
worden aangewezen die als kleine herstellingen moeten worden aangemerkt, die krachtens artikel 217 voor 
rekening van de huurder komen. De opsomming in de bijlage is niet limitatief, zodat ook andere herstellingen 
die nodig plegen te zijn als gevolg van wat zich gewoonlijk bij normaal gebruik van de woonruimte door de 
huurder voordoet, voor rekening van de huurder kunnen komen.

In de opsomming van de kleine herstellingen is zo veel mogelijk de rechtspraak gevolgd en zo nodig verder 
uitgewerkt, die zich sinds eind jaren tachtig heeft ontwikkeld mede op het terrein van het doorberekenen van 
kosten. Daarbij verdient nog het volgende aandacht.

In de eerste plaats wordt op een aantal plaatsen in de opsomming van kleine herstellingen (onderdelen m., 
n., o., q., s. en u.) de bereikbaarheidsmaatstaf gebezigd die erop neerkomt dat herstelwerkzaamheden aan 
voorzieningen en installaties niet als kleine herstelling worden aangemerkt, indien de voorzieningen of instal-
laties vanwege fysieke onbereikbaarheid of vanwege een contractuele verbodsbepaling voor de huurder 
onbereikbaar zijn, zodat de huurder ze onmogelijk zelf kan uitvoeren. De vraag of de huurder het onderhoud 
zelf kan uitvoeren moet naar objectieve maatstaven beantwoord worden. Wanneer de huurder een 
onderhoudsactiviteit naar objectieve maatstaven wel zou moeten uitvoeren maar daar in het concrete geval 
niet toe in staat is, is het denkbaar dat de huurder het onderhoud door anderen laat uitvoeren. Wanneer de 
huurder het door de verhuurder laat uitvoeren, kan deze de kosten als servicekosten in rekening brengen.

Voorts wordt op een aantal plaatsen de maatstaf gebezigd dat aan herstelwerkzaamheden geen noemens-
waardige kosten (onderdelen d., h., i., j., k., r. en u.) verbonden zijn en daarom als kleine herstelling 
moeten worden aangemerkt. Ook deze maatstaf wordt niet over de hele linie gebezigd. Er zijn herstel-
werkzaamheden die als kleine herstelling moeten worden aangemerkt, die niettemin noemenswaardige 
kosten meebrengen. Gedacht kan worden aan binnenschilderwerk en het onderhoud van de tuin, welke 
werkzaamheden voor rekening van de huurder komen. Als voorbeeld waar de kosten wel een rol spelen, 
kan worden genoemd het vervangen van ruiten. Ruiten die eenvoudig kunnen worden vervangen in een 
glazen binnendeur, in een buitendeur of in een goed bereikbaar raam en waarvan het vervangen derhalve 
geen grote kosten meebrengt, zijn voor rekening van de huurder. Gaat het evenwel om een kostbare ruit of 
een ruit die niet zonder meer door de huurder te bereiken is of technische lastig is te plaatsen en moeten 
derhalve noemenswaardige kosten worden gemaakt, dan is dat voor rekening van de verhuurder.

Bij dit alles moet tevens worden gelet op de regeling voor zelfwerkzaamheid van de huurder, neergelegd in 
de artikelen 215 en 216 van Boek 7 van het BW. Voorop moet worden gesteld dat de wettelijke verdeling 
inzake herstellingen niet geldt, als veranderingen en toevoegingen aan de woonruimte in de zin van de 
artikelen 215 en 216 van Boek 7 van het BW zijn aangebracht. Wel zijn die bepalingen van belang, omdat 
blijkens artikel 242 van Boek 7 van het BW overeengekomen kan worden dat alle herstellingen aan de door 
de huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen voor rekening van de huurder zijn.

Ook kan het zijn dat herstellingen die niet onder de kleine herstellingen van artikel 217 van Boek 7 van 
het BW vallen, toch voor rekening van de huurder komen, omdat het gaat om herstel van beschadigingen, 
waarvoor de huurder krachtens artikel 218 van Boek 7 van het BW aansprakelijk is.
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Volgens artikel 233 van Boek 7 van het BW wordt onder woonruimte ook verstaan de daarbij behorende 
onroerende aanhorigheden zoals de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen. Kleine herstellingen aan 
de hiervoor bedoelde gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen behoren in bepaalde gevallen ook door 
of vanwege de huurder te worden verricht. Dit behoeft niet nogmaals expliciet te worden opgenomen in dit 
besluit. Indien evenwel alleen bedoeld zijn de kleine herstellingen in of aan de woning zelf en niet terzake 
van de gemeenschappelijke onroerende aanhorigheden is dit expliciet aangegeven door de beperking dat 
het daarbij gaat om een herstelling van een voorziening die betrekking heeft op het woonruimtegedeelte van 
het gehuurde.

In dit besluit zijn in dit kader niet meegenomen de herstellingen aan meeverhuurde roerende zaken die als 
kleine herstellingen worden aangemerkt. Deze roerende zaken vallen niet onder het begrip woonruimte.

Dit besluit is voorbereid in overleg met deskundigen uit de praktijk van het huurrecht en aan de organisaties 
van huurders en verhuurders en het Overleg Voorzitters van Huurcommissies voor advies voorgelegd. Met 
hun reactie is voorzover mogelijk rekening gehouden.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
H. G. J. Kamp
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Versiebeheer

Publicatiedatum Aanpassing

5	oktober	2016 Deze versie vervangt het beleidsboek van 1 juli 2016. Het beleidsboek is op 
onderstaande punten gewijzigd:

• Het criterium voor de minimale oppervlakte van een bad-/ doucheruimte is vervallen, 
waardoor de eis voor een minimale vrije hoogte van 2 m1 maatgevend is geworden, 
om de ruimte als vertrek te waarderen.

• M.i.v. 1 september 2016 is de wet Energieprestatievergoeding van kracht geworden. 
Indien er een EPV is overeengekomen wordt de energieprestatie gewaardeerd met het 
aantal punten behorend bij een Energie-Index 1,2 < EI < 1,4 (Energielabel B) voor een- 
en meergezinswoningen.

• M.i.v. 1 oktober 2016 worden de punten voor de WOZ-waarde, bij kleine nieuwbouw-
woningen (< 40 m2) in de Corop-gebieden Amsterdam en Utrecht, berekend op basis 
van een ander kengetal (9.1a).

• De waardering van scheerwandcontactdozen (á 0,25 punt) is komen te vervallen uit 
de lijst van extra kwaliteit, onder rubriek 6. Sanitair.

• M.i.v. 1 oktober 2016 worden er punten gewaardeerd voor renovaties. Dit betreft 
alle renovaties die niet hebben geleid tot een woning die, inzake de energieprestatie, 
voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 voor nieuwbouw.

• De berekening van de toeslag voor zorgwoningen is aangepast. De 35% toeslag-
punten wordt berekend over de rubrieken 1 tot en met 9.1 en 10.

• Ter verduidelijking van het beleid voor beschermde stads- en dorpsgezichten, inzake 
het toekennen van de 15% toeslag bovenop de maximale huurprijs, is artikel 8a 
voorzien van extra toelichting.

6	december	2016 Het beleidsboek bevatte een omissie over de berekening van de punten voor de 
WOZ-waarde bij nieuwbouwwoningen (2015-2022). Ten onrechte was aangegeven dat 
de toeslag berekend wordt op basis van de waarderingspunten in de rubrieken 1 t/m 8. 
Dit is aangepast naar de rubrieken 1 t/m 8 en 12.

1	juni	2017 Deze versie vervangt het beleidsboek van 1 december 2016. Het beleidsboek is op 
onderstaande punten gewijzigd:

• In rubriek 5. Keuken is verduidelijkt welk onderscheid er wordt gemaakt tussen 
inbouwapparatuur en onderbouwapparatuur, ten aanzien van het aantal verplicht 
aanwezige keukenkasten en het toekennen van punten voor extra kastruimte.

• In rubriek 9. Punten WOZ-waarde is de toelichting verduidelijkt over de situaties 
waarin, bij het ontbreken van een WOZ-beschikking, er kan worden afgeweken van 
de wettelijk voorgeschreven minimumwaarde.

• In rubriek 9. zijn de nieuwe kengetallen per 1 juli 2017 toegevoegd, voor de 
berekening van de WOZ-punten.

1	juni	2018 Deze versie vervangt het beleidsboek van 1 juni 2017. Het beleidsboek is op 
onderstaande punten gewijzigd:

• Onder rubriek 5. Keuken is de voorzieningenlijst van de extra kwaliteit uitgebreid met 
het onderdeel inductiekookplaat. Een dergelijke type kookplaat wordt met 1,5 punt 
gewaardeerd.

• Onder rubriek 9. zijn de nieuwe WOZ-kengetallen toegevoegd, voor de berekening 
van de WOZ- punten per 1 juli 2018.

• In het beleidsboek is een toelichting opgenomen over de wetgeving en het uitvoe-
ringsbeleid, betreffende de verlengde indieningstermijn voor de toetsing aanvangs-
huurprijs bij tijdelijke huurovereenkomsten (art. 7:249 lid 2 BW).
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Publicatiedatum Aanpassing

1	april	2019 Deze versie vervangt het beleidsboek van 1 juni 2018. Het beleidsboek is op 
onderstaande punten gewijzigd:

• De toelichting onder ‘Rubriek 5. Keuken’ is aangepast op het onderdeel kwaliteitsbij-
telling voor extra kastruimte. Het beleid is ongewijzigd.

• Aan de verschillende verwarmingsvormen die onder ‘Rubriek 3. Verwarming’ 
voor waardering in aanmerking komen, zijn elektrische verwarmings- installaties 
toegevoegd.

• De per 1 juli 2019 geldende minimumwaarde en kengetallen voor de berekening van 
de WOZ- punten, zijn toegevoegd aan de tabel in rubriek 9.

• De per 1 januari 2019 geldende liberalisatiegrens is toegevoegd aan het overzicht van 
de liberalisatiegrenzen op pagina 71.

1	mei	2021 Deze versie vervangt het beleidsboek van 1 april 2019. Het beleidsboek is op 
onderstaande punten gewijzigd:

• Deze versie behelst een aanpassing in verband met het Besluit van 4 november 2020 
tot wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek 
voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energie-
labels (Staatsblad 2020, 454). Met ingang van 1 januari 2021 wordt de energie-
prestatie van zelfstandige woonruimten berekend met een nieuwe bepalingsmethode, 
de zogenoemde NTA 8800. Hiermee wordt de energieprestatie op het energielabel 
uitgedrukt in een indicator van het primair fossiel energiegebruik in kWh/m2 per jaar.

• In rubriek 9 is de laatste alinea van de toelichting op het begrip ‘gebouwd eigendom 
in aanbouw’ gewijzigd in: ‘In de gevallen waarbij er na het gereedkomen van de 
bouw, een transformatie of hoogniveau-renovatie nog geen WOZ-beschikking door 
de gemeente is afgegeven, dan dient te worden uitgegaan van de minimumwaarde. 
Wanneer door een gemeente een taxatieverslag ‘objecten in aanbouw’ is opgesteld, 
wordt dat geaccepteerd door de Huurcommissie.’

• De per 1 juli 2021 geldende minimumwaarde en kengetallen voor de berekening van 
de WOZ- punten, zijn toegevoegd aan de tabel in rubriek 9.

• De per 1 januari 2021 geldende liberalisatiegrens is toegevoegd aan het overzicht van 
de liberalisatiegrenzen op pagina 71.

1	augustus	2021 Deze versie behelst een aanvulling in verband met de verzoekschriftprocedure toetsing 
van de aanvangshuurprijs (artikel 7:249 BW).

1	mei	2022 Gelet op de wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte, waarmee het 
aandeel van de WOZ-waarde wordt beperkt in het totaal aantal punten op basis van het 
WWS tot 33 procent (cap op de WOZ), is rubriek 9 van het beleidsboek aangepast.
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Voorwoord

De Huurcommissie gebruikt deze handleiding als aanvulling op bijlage I van het Besluit huurprijzen 
woonruimte.

Deze in de praktijk ontstane handleiding heeft bewezen antwoord te geven op interpretatievragen van de 
Huurcommissie. De Huurcommissie verwacht dat deze handleiding zal bijdragen tot een verhoging van de 
kwaliteit en uniformiteit bij de behandeling van zaken. Tevens verwacht zij dat deze handleiding het aantal 
onnodige geschillen zal doen verminderen en het overleg tussen huurders en verhuurders (de gebruikers van 
het waarderingsstelsel) zal bevorderen.

Het bestuur van de Huurcommissie 
Den Haag, mei 2022



Beleidsboek Waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte 6

Tijdelijke 
huurovereenkomsten - uitvoeringsbeleid

Wanneer	is	sprake	van	een	tijdelijke	huurovereenkomst?

Met het inwerking treden van de Wet doorstroming huurmarkt 2015 is het mogelijk geworden om 
kortdurende huurovereenkomsten te sluiten. Op grond van artikel 7:271 lid 1 BW kunnen verhuurders 
en huurders een tijdelijke huurovereenkomst aangaan. Deze tijdelijke overeenkomsten dienen aan enkele 
voorwaarden te voldoen.

Kenmerken tijdelijke huurovereenkomsten zelfstandige woonruimte:
• Voor de duur van maximaal 2 jaar (termijn moet in de huurovereenkomst staan);
• Eindigt niet door opzegging maar wanneer de termijn is verstreken (indien de huurder zekerheid wenst 

over de beëindiging van de huurovereenkomst na het verstrijken van de termijn, doet hij er goed aan om 
de huur toch op te zeggen tegen die einddatum);

• De huurder mag de tijdelijke huurovereenkomst altijd tussentijds opzeggen tegen een voor de betaling van 
de huurprijs overeengekomen dag;

• Uiterlijk 1 maand voor afloop van de termijn (maar niet eerder dan 3 maanden) stuurt verhuurder een 
kennisgeving aan huurder (indien dit niet of niet tijdig gebeurt dan ontstaat er na het verstrijken van de 
termijn een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd).

Bij de behandeling en beoordeling van een verzoekschrift dient de Huurcommissie aan deze voorwaarden 
en kenmerken te toetsen om te kunnen bepalen of sprake is van een tijdelijke huurovereenkomst in de zin 
van artikel 7:271 lid 1 BW. Indien de huurovereenkomst niet aan de voorwaarden voldoet, is sprake van een 
reguliere huurovereenkomst. De Huurcommissie neemt hierbij een taalkundige uitleg tot uitgangspunt. In 
voorkomend geval aangevuld met verklaringen van partijen dienaangaande.

Het is op grond van de wet overigens niet toegestaan om een reeks tijdelijke huurovereenkomsten aan te 
gaan met dezelfde huurder. De tweede tijdelijke huurovereenkomst geldt als een verlenging van de huurover-
eenkomst voor onbepaalde tijd.

Van de tijdelijke huurovereenkomst moet worden onderscheiden de zogenoemde “overeenkomst naar zijn 
aard van korte duur”. Op basis van de wet is de Huurcommissie niet bevoegd indien het een dergelijke 
overeenkomst betreft.1 De Huurcommissie hanteert hier overeenkomstig de bedoeling van de wetgever een 
strikte interpretatie: alleen in geval er geen enkele twijfel over bestaat dat geen sprake is van een tijdelijke 
overeenkomst in de zin van artikel 7:271 lid 1 BW, zal de Huurcommissie zich onbevoegd verklaren en 
het verzoek niet-ontvankelijk. De zogenoemde short stay-overeenkomsten zullen ook op deze manier 
worden beoordeeld.

1 Zie artikel 2 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte: “Deze wet is niet van toepassing op overeenkomsten van huur en 
verhuur van woonruimte die een gebruik betreffen, dat naar zijn aard slechts van korte duur is”.
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Toetsing	aanvangshuurprijs	tijdelijk	huurovereenkomsten	(art.	7:249	lid	2	BW)

De regeling in verband met toetsing van de aanvangshuurprijs is voor huurders van tijdelijke huurovereen-
komsten van zelfstandige woonruimten verruimd.2 Op grond van artikel 7:249 lid 2 BW kan een huurder tot 
uiterlijk 6 maanden na afloop van de huurovereenkomst voor de duur van 2 jaar of korter de Huurcommissie 
verzoeken een uitspraak te doen over de redelijkheid van de overeengekomen huurprijs. Deze regeling wijkt 
af van de reguliere toetsingsmogelijkheid voor huurders van standaard huurovereenkomsten, waarvoor de 
termijn van uiterlijk 6 maanden na aanvang van de huurovereenkomst geldt. De toetsingscriteria hiervoor 
staan beschreven in artikelen 11 en 12 Uhw.

Art. 11 lid 5 Uhw:
De Huurcommissie beoordeelt de kwaliteit van de woonruimte en de redelijkheid van de huurprijs naar de 
toestand op de datum van ingang van de huurovereenkomst.

Bij een verzoek tot toetsing van de huurprijs bij reguliere huurovereenkomsten (binnen 6 maanden na 
aanvang huurovereenkomst) mag de Huurcommissie ervan uitgaan dat de gebreken die tijdens het 
onderzoek worden geconstateerd al aanwezig waren bij aanvang van de huurovereenkomst en dat de 
verhuurder hiermee bekend was. De termijn tussen aanvang en toetsing is in dat geval relatief kort.

Wanneer het om tijdelijke huurovereenkomsten gaat kan een huurder tot uiterlijk 6 maanden na afloop 
van de huurovereenkomst voor de duur van 2 jaar of korter de Huurcommissie verzoeken een uitspraak te 
doen over de redelijkheid van de overeengekomen huurprijs. In dat geval is het redelijk te stellen dat het 
niet meer mogelijk is om met enige mate van zekerheid te bepalen wat de toestand van de woonruimte 
was bij aanvang van de huurovereenkomst en of de verhuurder bekend was met eventueel geconstateerde 
gebreken. De termijn tussen toetsing (lees: onderzoek in de woonruimte) en het aangaan van de huurover-
eenkomst kan immers enkele jaren bedragen. Dat geldt zeker voor een huurder van de (bijv. wegens het 
achterwege blijven van de kennisgeving) voor onbepaalde tijd verlengde huurovereenkomst die de huurprijs 
laat toetsen. Uit de wettekst volgt overigens niet tot wanneer deze huurders een toetsing kunnen aanvragen.

1. Tot wanneer kan de huurder van een voor onbepaalde tijd verlengde huurovereenkomst een toetsingsaan-
vraag bij de Huurcommissie indienen?

Indien een tijdelijke huurovereenkomst wordt voortgezet (omdat bijv. de verhuurder geen of niet tijdig een 
kennisgeving heeft verzonden aan huurder) dan geldt deze huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. In dat 
geval kan een huurder tot uiterlijk 6 maanden na afloop van de tijdelijke huurovereenkomst, en dus binnen 
6 maanden na aanvang van de voor onbepaalde tijd geldende overeenkomst, een verzoek tot toetsing van de 
aanvangshuurprijs indienen bij de Huurcommissie.

2 Hoewel niet expliciet uit de MvT (Kamerstukken II 2015/16, 34373, 3, p. 19 en 36) blijkt, geven de wetsgeschiedenis en tekst 
van art. 7:249 lid 2 aanleiding om aan te nemen dat deze mogelijkheid niet alleen voor de tijdelijke huur van zelfstandige 
woonruimte, doch ook voor een huurovereenkomst van twee jaar of korter voor onzelfstandige woonruimte geldt. Bedoeld is 
immers om misbruik te voorkomen; niet valt in te zien waarom huurders van onzelfstandige woonruimte niet beschermd 
zouden moeten worden tegen misbruik van deze nieuwe vorm van tijdelijke huur als een standaard-proeftijd (mw. mr. Y.A.M. 
Jacobs, T&C Huurrecht, art. 7:231 BW, aant. 1)
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2. Welk toetsingskader hanteert de Huurcommissie ingeval van eventueel geconstateerde gebreken bij een 
toetsing van de huurprijs?

a. Indien de huurovereenkomst reeds is beëindigd, spreekt de Huurcommissie in beginsel geen huurverla-
ging uit in verband met eventuele gebreken. De wetgever heeft met de Wet doorstroming huurmarkt 
2015 en de verruiming van de toetsingsmogelijkheden immers niet bedoeld om tevens de kwaliteit van de 
woning bij aanvang te toetsen. Een tijdelijke verlaging van de huurprijs vanwege gebreken heeft boven-
dien tot doel de verhuurder aan te sporen om de geconstateerde gebreken te herstellen. Wanneer de 
huurovereenkomst reeds is beëindigd heeft de huurder geen belang meer bij herstel van eventuele 
gebreken. De Huurcommissie kan uitsluitend een verlaging in verband met gebreken uitspreken indien de 
huurder kan bewijzen dat het gebrek al aanwezig was bij aanvang van de huurovereenkomst en dat 
verhuurder hiermee bekend was. Een eventuele verlaging van de huurprijs zal in dat geval ingaan tot 
maximaal 6 maanden voorafgaande aan het indienen van het verzoek bij de Huurcommissie (in aansluiting 
op artikel 7:257 lid 3 BW).

b. Indien de tijdelijke huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt voortgezet spreekt de Huurcommissie in 
beginsel geen huurverlaging uit in verband met gebreken tenzij de huurder kan bewijzen dat het gebrek al 
aanwezig was bij aanvang van de huurovereenkomst en dat verhuurder hiermee bekend was. Een 
eventuele verlaging van de huurprijs zal in dat geval ingaan tot maximaal 6 maanden voorafgaande aan 
het indienen van het verzoek bij de Huurcommissie (in aansluiting op artikel 7:257 lid 3 BW).
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Hoe hanteert u dit beleidsboek?

Eerst leest u de letterlijke tekst van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte, onder A. Deze heeft 
betrekking op zelfstandige woonruimten.

Daarna vindt u op de even paginanummers steeds een gedeelte van de letterlijke tekst van de toelichting 
bij deze bijlage. Sommige gedeeltes zijn vet gedrukt en onderstreept én voorzien van een nummer. In de 
digitale versie zijn dit tevens automatische verwijzingen. Dit nummer verwijst naar de oneven pagina erna. 
Daar staat onder hetzelfde nummer een nadere uiteenzetting van de in de toelichting opgenomen begrippen.

Belangrijk

Voordat u met het woningwaarderingsstelsel aan het werk gaat, is het goed om van het volgende op de 
hoogte te zijn:

• Het voorzieningenniveau in de woonruimte bij het aangaan van de huurovereenkomst is bepalend voor de 
waardering, dus inclusief de voorzieningen of verbeteringen, die een vorige huurder heeft aangebracht.

• Als de nieuwe huurder met instemming van de verhuurder voorzieningen of verbeteringen van de vorige 
huurder heeft overgenomen, worden deze niet gewaardeerd.

• Wijzigingen, die na het aangaan van de huurovereenkomst door partijen zijn overeengekomen, tellen 
alleen maar mee als deze niet door of namens de huurder zijn betaald.

• Verbeteringen, die de huurder op eigen kosten heeft aangebracht, tellen alleen maar mee als de 
verhuurder hiervoor aan de huurder een vergoeding heeft verstrekt, die redelijk is in relatie tot de 
gemaakte kosten.
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Bijlage I bij het besluit huurprijzen 
woonruimte

A. Het waarderingsstelsel voor woonruimte welke een zelfstandige 
woning vormt.

1.	 Oppervlakte	van	vertrekken:	 1 punt per m2 

(kamers, keuken, badkamer, doucheruimte)

2.	 Oppervlakte	van	overige	ruimten:	 0,75 punt per m2

(bijkeuken, berging, zolder, garage)

3.	 Verwarming:
per verwarmd vertrek 2 punten
per overige ruimte 1 punt *
* maximaal 4 punten
verwarmd vertrek bij aansluiting op een warmtenet 1,5 punt 
verwarmde overige ruimte bij aansluiting op een warmtenet 0,75 punt

4.	 Energieprestatie	overeenkomend	met:

4.1 Voor woningen met een oppervlakte* < 25 m2 geldt het volgende puntenaantal:

Energielabel Eengezinswoning Meergezinswoning/ Duplexwoning

Label A++ 52 48

Label A+ 48 44

Label A 44 40

Label B 40 36

Label C 36 32

Label D 32 28

Label E 22 15

Label F 4 1

Label G 0 0

4.2 Voor woningen met een oppervlakte* >= 25 m2 en < 40 m2 geldt het volgende puntenaantal:

Energielabel Eengezinswoning Meergezinswoning/ Duplexwoning

Label A++ 48 44

Label A+ 44 40

Label A 40 36

Label B 36 32

Label C 32 28



Beleidsboek Waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte 11

Energielabel Eengezinswoning Meergezinswoning/ Duplexwoning

Label D 22 15

Label E 14 11

Label F 4 1

Label G 0 0

4.3 Voor woningen met een oppervlakte* > = 40 m2 geldt het volgende puntenaantal:

Energielabel Eengezinswoning Meergezinswoning/ Duplexwoning

Label A++ 44 40

Label A+ 40 36

Label A 36 32

Label B 32 28

Label C 22 15

Label D 14 11

Label E 8 5

Label F 4 1

Label G 0 0

*) Voor de oppervlakte die volgens de tabellen 4.1, 4.2 en 4.3 moet worden bepaald wordt uitgegaan 
van de gebruikersoppervlakte van de woning die wordt bepaald bij de verstrekking van een 
energielabel met toepassing van NTA 8800

In de gevallen waarin een energieprestatievergoeding als bedoeld in artikel 237 van boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek is overeengekomen, wordt het volgende aantal punten toegekend:

Eengezinswoning
32 punten

Meergezinswoning*
28 punten

Daar waar geen energieprestatie volgens bovenstaande methode is bepaald, of indien de geldig-
heidsduur van het energielabel is verstreken, wordt de waardering van de energieprestatie in afwijking 
van vorenstaande tabellen bepaald aan de hand van de volgende tabel:

Bouwjaarklasse Eengezinswoning Label Meergezinswoning* Label

2002	en	later 36 punten A 32 punten A

2000	t/m	2001 32 punten B 28 punten B

1998	t/m	1999 22 punten C 15 punten C

1992	t/m	1997 22 punten C 11 punten D

1984	t/m	1991 14 punten D 11 punten D

1979	t/m	1983 8 punten E 5 punten E
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Bouwjaarklasse Eengezinswoning Label Meergezinswoning* Label

1977	t/m	1978 4 punten F 1 punt F

4 ouder 0 punten G 0 punten G

*) voor de energieprestatie wordt de duplexwoning gewaardeerd als meergezinswoning

5.	 Keuken:
lengte aanrecht:  minder dan 1m 0 punten 
 1 tot 2m 4 punten*
 2m en meer 7 punten*

*		afhankelijk	van	de	extra	kwaliteit	van	de	keuken	(afwerking)	kunnen	deze	punten	maximaal	
verdubbeld	worden,	€226,89	investering	=	1	punt

6.	 Sanitair:
toilet 3 punten
wastafel 1 punt
douche 4 punten*
bad 6 punten*
bad met afzonderlijke douche 7 punten*

*		afhankelijk	van	de	extra	kwaliteit	van	het	sanitair	of	de	afwerking	kunnen	deze	punten	maximaal	
verdubbeld	worden,	€226,89	investering	=	1	punt

7.	 Woonvoorzieningen	voor	gehandicapten:
per € 226,89 van de kosten die de verhuurder
aan de voorziening heeft besteed: 1 punt

8.	 Privé-buitenruimten:
tot 25 m2 2 punten
25 tot 50 m2 4 punten
50 tot 75 m2 6 punten
75 tot 100 m2 8 punten
100 m2 en meer
 10 tot 15 punten
indien in het geheel géén privé-buitenruimte, af: 5 punten
carport 2 punten

9.	 Punten	voor	de	WOZ-waarde:
9.1.  •  de voor de woning laatstelijk vastgestelde waarde op voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering 

onroerende zaken met een minimum van € 55.888:  
 bij: 1 punt per € 11.041 van die waarde,

• die waarde, gedeeld door het aantal m2 van de vertrekken en de overige ruimten, bedoeld in de 
onderdelen 1 en 2, en:
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a. indien sprake is van een woning tot 40 m2 gebouwd in het kalenderjaar 2018, 2019, 2020, 2021 of 
2022 die is gelegen in een gemeente, genoemd in bijlage III, vervolgens gedeeld door € 73: 
 bij: een aantal punten gelijk aan de uitkomst van de berekening,

b. in alle andere gevallen dan bedoeld onder a, vervolgens gedeeld door € 172:  
 bij: een aantal punten gelijk aan de uitkomst van de berekening.

9.2. Indien een woning is gebouwd in het kalenderjaar 2015, 2016, 2017, 2018 of 2019 en ten aanzien 
waarvan het totaal aantal punten na saldering van de punten van de onderdelen 1 tot en met 8 en 12, 
110 of meer is, worden minimaal 40 punten toegekend.

9.3. Het aandeel van de punten voor de WOZ-waarde in de waardering van de woning is niet groter dan 
33 procent. Deze beperking geldt niet voor woningen als bedoeld in onderdeel 9.1, onder a, en niet 
voor woningen waarvan de waardering zonder die beperking lager is dan 142 punten.

9.4. Bij ministeriële regeling worden elk jaar, met ingang van 1 juli, de bedragen, genoemd in 9.1, aangepast 
met de gemiddelde wijziging van de eigenwoningwaarden die wordt gebruikt voor de berekening 
van de factor iw, bedoeld in artikel 10.3, vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, met dien 
verstande dat het op basis daarvan berekende bedrag naar boven wordt afgerond op hele euro’s.

9.5. bijlage III kan als gevolg van een gemeentelijke herindeling bij ministeriële regeling worden aangepast.

10.	 Renovatie:
•  indien een renovatie heeft plaatsgevonden waarbij minimaal € 10.000 in de woning daartoe is 

geïnvesteerd: 
  bij: in het kalenderjaar waarin die renovatie is gerealiseerd en de vijf daaropvolgende 

kalenderjaren, 0,2 punten per € 1.000 per kalenderjaar.

11.	 Hinderlijke	situaties	(vervallen per 1 oktober 2015)

12.	 Bijzondere	voorzieningen:
Uitsluitend bij zorgwoningen:
 bij: 35% van de ingevolge de onderdelen 1 tot en met 9.1 en 10 toegekende punten.

13. Waardering woning in schaarstegebied (vervallen per 1 oktober 2015)

14.	 Rijksmonument:
Indien woonruimte bestaat uit of deel uitmaakt van een Rijksmonument als bedoeld in artikel 1.1 van 
de Erfgoedwet:
 bij: 50 punten
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Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, 
het waarderingsstelsel voor woonruimte 
welke een zelfstandige woonruimte vormt

Inleiding

Deze toelichting op het woningwaarderingsstelsel vormt een integraal onderdeel van dat stelsel. Het 
woningwaarderingsstelsel heeft op zelfstandige woonruimte(1)	betrekking, in het navolgende kortweg 
als “woning” aangeduid. Hierbij zij opgemerkt dat in artikel 7:234 van het Burgerlijk Wetboek zelfstandige 
woningen worden omschreven als woningen met een eigen toegang, welke de bewoner kan bewonen 
zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke	voorzieningen(2) buiten de woning.

Binnen het in artikel 7:234 van het Burgerlijk Wetboek omschreven begrip zelfstandige woning zal redelij-
kerwijs ook begrepen kunnen worden de zogenaamde onvrije	woning(3), te weten een woning waarbij de 
bewoner voor wezenlijke voorzieningen niet afhankelijk is van gemeenschappelijke voorzieningen, maar 
waarbij verscheidene vertrekken uitkomen op een gemeenschappelijke verkeersruimte.

Indien deze vertrekken afsluitbaar(4) zijn en bereikbaar via een gemeenschappelijke verkeersruimte waarover 
anderen niet krachtens zakelijk of persoonlijk recht bij uitsluiting zeggenschap hebben, wordt deze woning 
als zelfstandige woning gewaardeerd.

(zie voor vervolg pagina 15)



Beleidsboek Waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte 15

Nadere uiteenzetting van de in de toelichting 
opgenomen begrippen

Inleiding	(vervolg)

1. Criteria voor zelfstandige woonruimte.
Hieronder staat aangegeven waaruit een woning ten minste moet bestaan, wil er sprake zijn van een 
zelfstandige woonruimte:
• een afsluitbare toegang (woning dient ten minste met een deur afgesloten te kunnen worden)
• en ten minste één vertrek
• en een kookgelegenheid, dat wil zeggen een aanrecht, aan- en afvoer van water en ten minste één 

aansluitpunt voor koken op (openbaar) gas of elektriciteit.
• en een eigen toilet.

NB.: als een woonruimte geen:
• met sloten afsluitbare toegangsdeur heeft;
• ten minste aan de binnenzijde met sluitwerk afsluitbare overige ramen en deuren heeft;
• kookgelegenheid heeft;
• een tot de woning behorend toilet met waterspoeling heeft (mag ook buiten de woonruimte 

zijn gelegen;
• wasgelegenheid/ badruimte heeft*;
• aansluiting op het openbaar rioleringsnet of op een (eigen) drekstoffenverwerking heeft, is dat een 

zeer ernstige tekortkoming of gebrek als bedoeld in Bijlage II, onderdeel I, categorie A, bij het Besluit 
huurprijzen woonruimte.

* Onder badruimte wordt verstaan een (afzonderlijke) ruimte met een vrije hoogte van ten minste 
2,00 meter, gemeten vanaf de vloer tot aan het zichtbare plafond. Daarin dient tenminste aanwezig 
te zijn een wastafel of een douche of een bad.
Aan de oppervlakte van een bad-/doucheruimte worden geen eisen gesteld.
Voor een gecombineerde bad-/douche- en toiletruimte geldt, naast het criterium voor de vrije 
hoogte, een minimale oppervlakte van 0,64 m2.
Een wastafel in een andere ruimte, bv. een slaapkamer, kan als badruimte worden aangemerkt. 
Een (keuken) aanrecht of een fonteintje in de toiletruimte wordt niet als badruimte aangemerkt.

2. Wezenlijke voorzieningen: dat zijn de kookgelegenheid en het toilet (zie hierboven onder nr. 1); 
de kookgelegenheid dient binnen de woonruimte te liggen dus achter de eigen toegangsdeur.

Opmerking:
Voor het bepalen van de zelfstandigheid van een woonruimte blijft een badruimte buiten beschouwing. 
Een gemeenschappelijk gebruikte badruimte maakt de woning dus niet onzelfstandig.

3. Een onvrije woning is een woonruimte, waarbij de bewoner gebruik moet maken van een gemeen-
schappelijke verkeersruimte voor het bereiken van de vertrekken of wezenlijke voorzieningen (kookge-
legenheid of toilet), waarvan hij het exclusieve gebruiksrecht heeft.

Bij het waarderen van een zelfstandige (onvrije) woonruimte geldt op de eerste plaats de aanwezigheid 
van noodzakelijke voorzieningen als maatstaf. Het ontbreken van sloten op bijvoorbeeld toilet en 
douche is een gebrek cat. A7 en kan niet leiden tot onzelfstandigheid.
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4. De afsluitbare vertrekken dienen ten minste te zijn voorzien van een deur. Dit geldt ook voor een 
privétoilet dat bereikbaar is via een gemeenschappelijke ruimte.

NB.: Indien de deuren en ramen tussen het privé gedeelte en de gemeenschappelijke ruimten of buiten-
ruimten niet afsluitbaar zijn met sluitwerk, waardoor gebruik door derden kan worden uitgesloten, dan 
is er sprake van een zeer ernstige tekortkoming of gebrek als bedoeld in Bijlage II, onderdeel I, categorie 
A, bij het Besluit huurprijzen woonruimte.



Beleidsboek Waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte 17

Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, 
het waarderingsstelsel voor woonruimte 
welke een zelfstandige woonruimte vormt.

Inleiding	(vervolg)

Tot het gehuurde behorende vertrekken, overige ruimten en voorzieningen (verwarming en sanitair), die 
buiten de woning, doch binnen het woongebouw(5) zijn gelegen, worden overeenkomstig dit woningwaar-
deringsstelsel gewaardeerd, mits het mogelijk is het gebruik ervan door derden uit te sluiten.

Gemeenschappelijke vertrekken, overige ruimten, of voorzieningen (verwarming, keuken of sanitair) voor 
verscheidene zelfstandige woningen, welke binnen het woongebouw zijn gelegen, worden overeenkomstig 
het woningwaarderingsstelsel gewaardeerd; de punten worden evenredig over het aantal zelfstandige 
woningen(6) binnen het woongebouw verdeeld, ongeacht de grootte van de afzonderlijke woningen.

Alleen die onderdelen worden in punten gewaardeerd, die tot de onroerende zaak behoren(7). Door 
de bewoner onverplicht en voor eigen rekening aangebrachte verbeteringen worden niet met punten 
gewaardeerd, tenzij de verhuurder voor deze verbeteringen een vergoeding aan de huurder heeft verstrekt.

(zie voor vervolg pagina 18)
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Nadere uiteenzetting van de in de toelichting 
opgenomen begrippen.

Inleiding	(vervolg)

5. Tot “binnen het woongebouw gelegen” rekenen we ook de tot de onroerende aanhorigheden 
behorende (gemeenschappelijke) vertrekken, ruimten, voorzieningen e.d., zoals:
• vrij gelegen berging, garage, carport e.d.
• gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen in het complex, die tevens ten dienste staan van de 

huurders van (aanleun-)woningen, zoals: recreatiezaal, hobbyruimte, keuken/pantry, toiletten, 
berging/parkeervoorziening, wasruimte, logeerkamer, warmte-isolatie, e.d.

Gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen dienen als een onroerende aanhorigheid van het 
woongebouw of wooncomplex, waarvan de woning deel uit maakt, te kunnen worden aangemerkt. 
Het (mede)gebruik van deze gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen dient onderdeel te vormen 
van de huurovereenkomst van de woning. Voor de berekening en toedeling van gemeenschappelijke 
ruimten en voorzieningen zie blz. 67.

6. Evenredig over het aantal zelfstandige woningen:
De punten voor gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen dienen evenredig over alle 
wooneenheden, dus inclusief eventuele onzelfstandige eenheden, te worden verdeeld.

7. Die tot de onroerende zaak behoren:
Uitzondering: Als voor het gebruik van een onroerende voorziening (bv. een parkeervoorziening of 
gemeenschappelijke tuin) een afzonderlijke overeenkomst is gesloten, dan is geen sprake van een 
onroerende aanhorigheid van de woonruimte en vindt geen waardering plaats.
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Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, 
het waarderingsstelsel voor woonruimte 
welke een zelfstandige woonruimte vormt.

Inleiding	(vervolg)

Indien er sprake is van een zorgwoning(8) - de begripsomschrijving is opgenomen onder punt 12 van deze 
toelichting - wordt het puntentotaal van de waardering volgens de onderdelen 1 tot en met 9.1 en 10 van 
het woningwaarderingsstelsel met een percentage van 35 % verhoogd. Deze verhoging wordt gegeven 
vanwege het medegebruik door de huurders van dergelijke woningen van de in het woongebouw en de 
daarbij behorende onroerende aanhorigheden aanwezige voorzieningen, hetwelk in de waardering van de 
kwaliteit van de zorgwoning volgens de onderdelen 1 tot en met 9.1 en 10 onvoldoende tot zijn recht komt.



Beleidsboek Waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte 20

Nadere uiteenzetting van de in de toelichting 
opgenomen begrippen.

Inleiding	(vervolg)

8. Zorgwoning:
Onder zorgwoning wordt voor dit deel van de puntwaardering verstaan: een in een woongebouw 
gelegen woonruimte die een zelfstandige woning vormt, waarbij woongebouw en woning geschikt en 
bestemd zijn voor mensen met een fysieke beperking, hetgeen in ieder geval blijkt uit een drempelloze 
toegankelijkheid en doorgankelijkheid, en waarbij de op deze woonruimte betrekking hebbende 
overeenkomst van huur en verhuur ten minste mede omvat de voorzieningen zoals beschreven bij 
onderdeel 12 “Bijzondere voorzieningen”.

Als deze voorzieningen niet binnen hetzelfde maar in een naastgelegen, tot het complex behorende, 
(woon)gebouw zijn gelegen, dienen deze voorzieningen binnendoor (gesloten loopbrug, corridor, etc.) 
bereikbaar te zijn.
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Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, 
het waarderingsstelsel voor woonruimte 
welke een zelfstandige woonruimte vormt.

1. Oppervlakte van vertrekken

Onder vertrekken(1) worden verstaan: woonkamer, andere kamers(2), keuken, badkamer en douche-
ruimte. Andere ruimten, zoals schuren, zolders, kelders, wasruimten, bijkeukens, garages en bergingen, 
gang, (speel)hal en verkeersruimten, waaronder begrepen de totale oppervlakte van overlopen, tellen 
niet mee als vertrekken. Meting(3) van de oppervlakte van vertrekken vindt plaats van muur tot muur, 
op een hoogte van 1,50 meter boven de vloer, inclusief de oppervlakte van .........

(zie voor vervolg pagina 22)
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Nadere uiteenzetting van de in de toelichting 
opgenomen begrippen.

Oppervlakte	van	vertrekken	(vervolg)

1. Criteria voor een vertrek (“woonkamer” of “andere kamer”, als genoemd op pagina 21):
• de vloer moet begaanbaar zijn;
• en de muren/wanden dienen uit “vast” materiaal te bestaan;
• en de daglichttoetreding, de ventilatiemogelijkheid en het aantal elektrische lichtpunten moeten 

in overeenstemming zijn met de geldende verkeersopvattingen*1.
• en om een ruimte als “vertrek” aan te merken dient deze:

 - over de volle lengte ten minste 1,50 m breed te zijn;
 - een oppervlakte te hebben van minimaal 4 m2;
 - over ten minste 50% van de oppervlakte een vrije hoogte te hebben van ten minste 2,10 m 

(gemeten vanaf de vloer tot het zichtbare plafond (onder het zichtbare plafond aanwezige balken 
blijven buiten de meting)).

*1 Over het algemeen betekent dit:
 - dat de equivalente daglichttoetreding een oppervlakte moet hebben van ten minste 0,5m2;
 - dat de ventilatie niet via een ander vertrek of overige ruimte mag geschieden;
 - dat er ten minste één elektrisch lichtpunt aanwezig moet zijn.

Als een tot vertrek bestemde ruimte niet aan bovenstaande criteria voldoet, dan wordt deze 
gewaardeerd als ‘overige ruimte’. (zie pagina 26, punt 1).

NB. In het Bouwbesluit bestaande bouw worden geen eisen gesteld aan de afmetingen van keukens 
en badruimten. De maat van 4m2 geldt alleen voor woonkamers en andere kamers (vertrekken). 
Voor bad- en doucheruimten geldt een minimale vrije hoogte van 2,00 m. Indien de ruimte niet 
een vrije hoogte heeft van 2,00 m, dan wordt de ruimte gewaardeerd als overige ruimte. Voor 
gecombineerde bad-/douchetoiletruimten geldt, vanwege de oppervlakte-eis voor toiletruimten, een 
minimale oppervlakte van 0,64 m2.

De afwezigheid van:
 - daglichttoetreding in hoofdwoonvertrek en/of slaapvertrek;
 - mogelijkheden tot ventilatie van hoofdwoonvertrek, slaapvertrek, badruimte, kookgelegenheid 

of toilet;
is tevens een gebrek als bedoeld in de Bijlage II, onderdeel 1, categorie A, bij het Besluit huurprijzen 
woonruimte.

2. Een andere kamer kan zijn: slaapkamer, hobbykamer, studeerkamer, eetkamer e.d.

3. De meting geschiedt van muur tot muur. Als er sprake is van een pui wordt de binnenzijde van die pui 
(het kozijn) genomen. Een erker wordt meegerekend indien deze inwendig een vrije hoogte heeft van 
ten minste 1,50m.
Indien er sprake is van een zgn. entresol (tussenverdieping) dan dient de oppervlakte onder en/of 
boven deze entresol te worden meegerekend, indien de vrije hoogte ten minste 1,50m bedraagt.

Voor het meten van vertrekken die met elkaar in open verbinding staan, zie pagina 30, punt 1, 
hoofdstuk “verwarming”.
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Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, 
het waarderingsstelsel voor woonruimte 
welke een zelfstandige woonruimte vormt.

Oppervlakte	van	vertrekken	(vervolg)

....... alle tot de woning behorende losse en vaste kasten(4) (kleiner dan 2m2). Deze meethoogte geldt ook 
als de oppervlakte afwijkt van die op vloerniveau.
Als oppervlakte van een vertrek met een (ten	dele)	hellend(5) of verlaagd plafond geldt dat gedeelte 
waarboven het plafond ten minste 1,50 meter hoog is.

De vloeroppervlakte(6) onder aanrechten, toestellen in de keuken, badkuip, lavet of douchebak, 
moederhaard, c.v.-ketel(7) en boilerinstallatie, wordt meegeteld.

De oppervlakte die wordt ingenomen door schoorsteenkanalen(8), ventilatiekanalen of stand- of grondlei-
dingen(9) wordt niet meegeteld.

Indien een toilet in een badruimte of doucheruimte is geplaatst, wordt de oppervlakte van die ruimte met 
één vierkante meter verminderd. Van de oppervlakte onder een open dan wel gesloten vaste trap geldt dat 
gedeelte waar de ruimte tussen vloer en onderkant trap ten minste 1,50 m hoog is.

Zolderruimten	die	tot	vertrek	zijn	bestemd(10), mogen slechts als vertrek gewaardeerd worden, indien deze 
bereikbaar zijn via een vaste trap en indien de vloer begaanbaar en het dak beschoten is.

Afronding(11) van de oppervlakte op hele vierkante meters vindt plaats na saldering van de oppervlakte 
van alle vertrekken; bij 0,5m2 of meer wordt afgerond naar boven, bij minder dan 0,5m2 naar beneden. 
Waardering in punten vindt na saldering en afronding plaats.
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Nadere uiteenzetting van de in de toelichting 
opgenomen begrippen.

Oppervlakte	van	vertrekken	(vervolg)

4. “Alle tot de woning behorende losse en vaste kasten” lezen we als: “alle tot de vertrekken behorende 
kasten”. De plaats van de deur van de kast bepaalt bij welk vertrek de kast behoort. Dus een kast 
die in een vertrek uitkomt wordt, ongeacht de afmeting, bij dat vertrek geteld. Dat geldt ook voor het 
waarderen van een kastenwand tussen twee vertrekken.
• Van vaste kasten (kleiner dan 2m2) wordt de netto oppervlakte bepaald en bij de oppervlakte van 

het betreffende vertrek opgeteld;
• Een kast, (kleiner dan 2m2) waarvan de deur uitkomt op een verkeersruimte, wordt niet 

gewaardeerd;
• Losse kasten zijn niet van belang bij het meten. De oppervlakte van het vertrek wordt bepaald, incl. 

de oppervlakte die wordt ingenomen door een losse kast;

5. De 1,50m-hoogte loopt tot het dakbeschot of tot het zichtbare dakvlak of plafond. Met gordingen en 
balken wordt bij de meting geen rekening gehouden.

6. Indien zich in een vertrek, of een kast in een vertrek, een gas- en/of elektrameter bevindt, dan wordt de 
oppervlakte gewaardeerd onder aftrek van 30 x 60 cm (minimale afmeting meterkast bestaande bouw).

7. De vloeroppervlakte onder radiatoren wordt meegeteld.

8. Voor een schoorsteenmantel en/of rookkanaal (die naar boven of beneden breed kan uitlopen) is de 
oppervlakte op 1,50m-hoogte bepalend.

9. De oppervlakte die wordt ingenomen door standleidingen (verticale leidingen) wordt niet meegeteld.
De oppervlakte, die wordt ingenomen door grondleidingen (horizontale leidingen), wordt wel 
meegeteld.

10. Een zolderruimte, die tot vertrek bestemd is, wordt alleen als vertrek gewaardeerd als deze zolder-
ruimte voldoet aan alle volgende voorwaarden: de criteria, die over het algemeen gelden voor een 
vertrek (zie pagina 22, punt 1), en bereikbaarheid via een vaste trap, én beschoten dak.

11. Afronding: eerst de oppervlakte per vertrek op 2 decimalen afronden en pas daarna de oppervlakte van 
alle vertrekken salderen en afronden op hele vierkante meters.

Voorbeeld:
kamer : lengte 3,76m x breedte 4,12m = 15,4912 m2, afgerond :  15,49 m2 
keuken: lengte 2,95m x breedte 3,81m = 11,2395 m2, afgerond : 11,24 m2

 Totaal : 26,73 m2 
 Afronding op hele m2 : 27 m2
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Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, 
het waarderingsstelsel voor woonruimte 
welke een zelfstandige woonruimte vormt.

2. Oppervlakte van overige ruimten

Overige ruimten(1) geen (speel)hallen, gangen, verkeersruimten en/of overlopen(2) zijnde, worden 
gewaardeerd met driekwart punt per vierkante meter. Tot deze ruimten worden gerekend: bijkeukens, 
bergingen, wasruimten, schuren, garages, zolders en kelders.

Tot bergingen(3) worden de volgende ruimten gerekend: vaste kasten, bergingen in, achter, voor, dan 
wel onder de woning, bergingen onder de kap van etagewoningen, bergingen in flatgebouwen en 
dergelijke, mits deze een afzonderlijke ruimte vormen.

De oppervlakte van een ruimte wordt slechts meegeteld indien die ruimte afzonderlijk gelijk is aan of 
groter dan twee vierkante meter, voor zover de plafondhoogte ten minste 1,50 meter is boven de vloer.

(zie voor vervolg pagina 26)



Beleidsboek Waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte 26

Nadere uiteenzetting van de in de toelichting 
opgenomen begrippen.

Oppervlakte	van	overige	ruimten	(vervolg)

1. Van de overige ruimten wordt de gehele oppervlakte gemeten, dus zonder aftrek van loop- of verkeers-
ruimte. De oppervlakte van een trapgat wordt wel in mindering gebracht. De oppervlakte die een 
uitschuifbare of opvouwbare trap in gesloten toestand inneemt, wordt van de oppervlakte van de 
ruimte afgetrokken.

2. Een overloop is een verkeersruimte en wordt dus niet gewaardeerd.
Als er met aftrek van de verkeersruimte en trap voldoende ruimte overblijft en deze (zolder)overloop 
kennelijk ook bedoeld is als bergruimte, dan deze ruimte wel waarderen.

Een zolder wordt gewaardeerd als overige ruimte. Is er op de zolderverdieping ook nog een vertrek 
aanwezig dat alleen bereikbaar is via het zoldergedeelte dan wordt de oppervlakte van het zolderge-
deelte verminderd met de loopruimte om het vertrek te bereiken. De dan resterende zolderoppervlakte 
dient minimaal 2 m2 te bedragen en wordt dan gewaardeerd als overige ruimte.

3. Gemeenschappelijke bergingen of gemeenschappelijke parkeergarage worden gewaardeerd:
• als zij binnen het woongebouw liggen of tot de onroerende aanhorigheden behoren
• de vergoeding daarvoor in de huurprijs van de woning is begrepen
• de oppervlakte, na deling door het aantal woningen, per woning minstens 2m2 bedraagt.

Toekenning punten gemeenschappelijke berging:
Totale oppervlakte, afronden in m2, delen door het aantal woningen en waarderen als “overige ruimte”. 
Kasten <2m2 en uitkomend in een verkeersruimte worden niet meegeteld.

Toekennen punten parkeerplaats in gemeenschappelijke parkeergarage:
A. Er is sprake van een gesloten parkeergarage (bijvoorbeeld in de onderbouw van een appartemen-

tencomplex) met een specifiek tot de woning behorende, afgebakende parkeerplaats.  
De oppervlakte van deze afgebakende parkeerplaats kan als “overige ruimte” in de woningwaarde-
ring worden opgenomen onder “garage”.

B. Er is sprake van een gesloten parkeergarage met voor elke woning een, al dan niet afgebakende, 
parkeerplaats (alle betrokken huurders moeten op elk moment van de dag kunnen parkeren). 
Bij een niet specifiek tot de woning behorende parkeerplaats wordt uitgegaan van een fictieve 
oppervlakte van 12 m2. Deze oppervlakte kan worden aangemerkt als “overige ruimte” en in de 
woningwaardering worden opgenomen onder “garage”.

C. Er is sprake van een tot het complex behorende open parkeergarage (een open ruimte, dus geen 
wanden maar wel een dak, bijvoorbeeld onder een complex appartementen) met voor elke woning 
een al dan niet specifiek toegewezen parkeerplaats.  
Een dergelijke parkeervoorziening kan worden vergeleken met een carport en als zodanig onder 
“privé buitenruimte” worden gewaardeerd met 2 punten.

NB.: Een afsluitbare gemeenschappelijke parkeerruimte, zonder dak, wordt over het algemeen 
gewaardeerd als buitenruimte, dus max. 15 punten gedeeld door het aantal wooneenheden. 
Als sprake is van een privé plek op een dergelijke parkeervoorziening, wordt deze eventueel ook 
gewaardeerd met 2 punten. Handelen naar bevindingen ter plaatse.
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Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, 
het waarderingsstelsel voor woonruimte 
welke een zelfstandige woonruimte vormt.

Oppervlakte	van	overige	ruimten	(vervolg)

Meting van de oppervlakte(4) vindt plaats van muur tot muur, op een hoogte	van	1,50	meter(5) boven de 
vloer, inclusief de oppervlakte van alle losse en vaste tot de woning behorende kasten(6) (kleiner dan 2m2), 
alsmede(7) de moederhaard, CV -ketel en boilerinstallatie, exclusief de oppervlakte die wordt ingenomen 
door schoorsteenkanalen(8), ventilatiekanalen of stand- of grondleidingen(9). Van de oppervlakte onder een 
vaste (open of gesloten) trap, geldt dat gedeelte waar de ruimte tussen vloer en onderkant trap ten minste 
1,50m hoog is.

De oppervlakte die door een in ingeschoven toestand liggende inschuifbare of opvouwbare trap wordt 
ingenomen, wordt niet meegeteld.

De ruimten worden slechts als “overige oppervlakte” gewaardeerd, als de vloer begaanbaar is. Betreft het 
een zolder dan wordt daarnaast als voorwaarde gesteld, dat het dak beschoten is en dat de zolderruimte 
via een tot de woning behorende trap bereikbaar is. Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, tellen die 
ruimten bij de woningwaardering niet mee.

Indien geen vaste trap aanwezig is, wordt het aantal punten van de vloeroppervlakte van de zolderruimte 
met 5 verminderd, doch niet met meer punten dan voor de oppervlakte van de zolderruimten wordt gegeven.

Afronding van de oppervlakte(10) op hele vierkante meters vindt plaats na saldering van de oppervlakte 
van de afzonderlijke ruimten; bij 0,5m2 of meer wordt naar boven afgerond, bij minder 0,5m2 naar beneden. 
Waardering in punten vindt na saldering en afronding plaats.
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Nadere uiteenzetting van de in de toelichting 
opgenomen begrippen.

Oppervlakte	van	overige	ruimten	(vervolg)

4. De meting geschiedt van muur tot muur. Als er sprake is van een pui, wordt vanaf de binnenzijde van 
die pui (het kozijn) gemeten. Ook een erker, die inwendig een vrije hoogte heeft van ten minste 1,50m, 
telt mee.
De oppervlakte onder en/of boven een zogenaamde entresol (tussenverdieping) wordt meegerekend, 
indien de hoogte minstens 1,50m bedraagt.

5. De 1,50m-hoogte wordt gerekend tot het dakbeschot, het zichtbare dakvlak of plafond (gordingen en 
balken blijven buiten de meting).

6. Losse kasten zijn niet van belang bij het meten. De oppervlakte van de overige ruimte wordt bepaald, 
incl. de oppervlakte die wordt ingenomen door een losse kast.
• Van vaste kasten (kleiner dan 2m2) die uitkomen in een wel gewaardeerde overige ruimte wordt de 

netto oppervlakte bepaald en bij de oppervlakte opgeteld;
• Een kast, (kleiner dan 2m2) waarvan de deur uitkomt op een verkeersruimte, wordt niet 

gewaardeerd;
• Indien zich in een overige ruimte, of een kast in een overige ruimte, een gas- en/of elektrameter 

bevindt, dan wordt de oppervlakte gewaardeerd onder aftrek van;

7.	 De vloeroppervlakte onder radiatoren wordt meegeteld.

8. Voor een schoorsteenmantel en/of rookkanaal (die naar boven of beneden breed kan uitlopen) is de 
oppervlakte op 1,50m-hoogte bepalend.

9.	 De oppervlakte, die wordt ingenomen door standleidingen (verticale leidingen), wordt niet meegeteld.
De oppervlakte, die wordt ingenomen door grondleidingen (horizontale leidingen), wordt wel 
meegeteld.

10.	 Afronding: Eerst de oppervlakte per overige ruimte op 2 decimalen afronden en pas daarna de 
oppervlakte van alle overige ruimten salderen en afronden op hele vierkante meters.

Voorbeeld:
garage : lengte 3,16m x breedte 6,12m = 19,3392 m2; afronding : 19,34 m2

bijkeuken: lengte 2,11m x breedte 2,87m = 6,0557 m2; afronding : 6,06 m2

 Totaal : 25,40 m2

 Afronding op hele m2 : 25 m2
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Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, 
het waarderingsstelsel voor woonruimte 
welke een zelfstandige woonruimte vormt.

3. Verwarming

Per verwarmd vertrek wordt(1), ongeacht de verwarmingswijze(2), een waardering van twee punten 
toegepast, voor zover de verwarming tot de onroerende zaak en zijn onroerende aanhorigheden 
behoort. Alleen die vertrekken worden in dit kader meegeteld, die met punten als vertrek zijn 
gewaardeerd.

Open keukens(3), of vertrekken die met een schuifwand met elkaar in verbinding staan, worden als 
afzonderlijk vertrek geteld.

Indien er sprake is van de levering van warmte(4), bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de 
Warmtewet, wordt per vertrek een waardering van 1½ punt toegepast.

(zie voor vervolg pagina 30)



Beleidsboek Waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte 30

Nadere uiteenzetting van de in de toelichting 
opgenomen begrippen.

Verwarming	(vervolg)

1. Verwarmd vertrek: soms moeten twee vertrekken, die met elkaar in verbinding staan, als één vertrek 
worden gewaardeerd. Dit is het geval als zich tussen die twee vertrekken een opening bevindt, die 
breder is dan 50% van de muur, waarin deze opening zich bevindt (zie schets).
Het moet hierbij gaan om een niet afsluitbare opening, die doorloopt tot aan de vloer. De muur wordt 
gemeten in het vertrek, waarin de tussenwand het smalst is.

Als X > 50% van Y, dan is 1 en 2 
één vertrek.

Als X < 50% van Y, dan zijn 1 en 2 
afzonderlijke vertrekken.

2. Ongeacht de verwarmingswijze: de wijze van verwarming moet bestaan uit losse elementen of een 
centrale installatie (individueel of collectief) waaraan gekoppeld elementen zoals: radiatoren, wand- 
en vloerverwarming en uitstroomopeningen voor hete lucht. De installatie kan zowel elektrisch als 
gasgestookt zijn of een combinatie van die twee, mits dit de hoofdverwarming betreft.

Cv-ketels, warmtepompen en andersoortige warmteopwekkers worden niet als verwarmingselement 
gezien, maar leveren punten op in de waardering van de energieprestatie (Energie-Index, Energielabel 
en EPV). De verwarmingsvorm is om die reden niet zichtbaar in de puntentelling; wel is zichtbaar of er 
sprake is van een individueel of collectief systeem.

Een verdikte buis, pijp of moederhaard wordt gerekend als verwarmingselement, indien deze als 
zodanig bedoeld of herkenbaar is. Gevelkachels, gashaarden en mobiele radiatoren worden als 
roerend aangemerkt, waardoor ruimten en vertrekken met een dergelijke verwarmingsbron als 
onverwarmd worden beschouwd en niet met punten worden gewaardeerd. Bijverwarming komt 
ongeacht de verwarmingsvorm niet voor waardering in aanmerking noch voor extra kwaliteitsbijtelling.

3. Als open keuken wordt gewaardeerd een keuken, die met een vertrek in open verbinding staat, terwijl 
zich tussen de keuken en het vertrek een opening bevindt, die breder is dan 50% van de tussenmuur. 
Het moet hierbij gaan om een niet afsluitbare opening, die doorloopt tot aan de vloer. De muur wordt 
gemeten in het vertrek waarin de tussenwand het smalst is (zie schets). Ook een aanrecht dat is 
geplaatst in een woon- of slaapvertrek dient te worden aangemerkt als een open keuken, ook als er 
geen duidelijke afscheiding tussen het keukengedeelte en de rest van het vertrek aanwezig is.

Een open keuken wordt als (apart) verwarmd vertrek gewaardeerd. Er hoeft geen element in de keuken 
of keukengedeelte zelf aanwezig te zijn; het verwarmingselement in het vertrek, waarmee de keuken of 
het keukengedeelte in open verbinding staat, moet dan een zodanige capaciteit hebben dat de keuken 
mee verwarmd kan worden.
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Als zich tussen keuken en vertrek een opening bevindt, die smaller is dan 50% van de muur waarin 
zich deze opening bevindt, dan wordt de keuken als afzonderlijk vertrek gezien en alleen als verwarmd 
vertrek gewaardeerd als de keuken zelf over een verwarmingselement beschikt.

4. Met de levering van warmte wordt bedoeld een warmtedistributiesysteem of warmtenet zoals 
stadsverwarming, blokverwarming en WKO (warmte- en koudeopslag).
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Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, 
het waarderingsstelsel voor woonruimte 
welke een zelfstandige woonruimte vormt.

Verwarming	(vervolg)

Verwarmingselementen buiten vertrekken(5) doch binnen de woning en zijn onroerende aanhorigheden, 
zoals radiatoren, vloerverwarming, of uitstroomopeningen voor hete lucht in een gang of een garage, kunnen 
worden gewaardeerd met één punt per ruimte, tot in totaal een maximum van vier punten per woning.

Indien er sprake is van de levering van warmte, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Warmtewet, wordt 
per overige ruimte een waardering van ¾ punt toegepast.
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Nadere uiteenzetting van de in de toelichting 
opgenomen begrippen.

Verwarming	(vervolg)

5. Verwarmingselementen buiten vertrekken: deze leveren een punt per ruimte op.
Die ruimten, die met elkaar zijn verbonden via een niet afsluitbare opening, die breder is dan 50% van 
de muur, waarin deze opening zich bevindt, dienen als één ruimte te worden gezien (zie pagina 30, 
punt 1).
Ook hierbij moet het gaan om een niet afsluitbare opening, die doorloopt tot aan de vloer. 
De muur wordt gemeten in de ruimte, waarin de tussenwand het smalst is.
In zo’n geval zijn er dus wel twee ruimten, maar leveren de verwarmingselementen toch maar 
één punt op.

Twee overlopen, die door middel van een niet afsluitbaar trapgat met elkaar in verbinding staan, 
worden dus als één ruimte gewaardeerd.
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Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, 
het waarderingsstelsel voor woonruimte 
welke een zelfstandige woonruimte vormt.

4. Energieprestatie

In de tabellen is de letter of lettercombinatie opgenomen die correspondeert met de energieprestatie-
indicator van het primaire fossiele energiegebruik van het gebouw, uitgedrukt in kWh/m2.jr.

Deze indicator wordt berekend aan de hand van de NTA 8800 als bedoeld in artikel 5.2 van het 
Bouwbesluit 2012. Bij de vaststelling van de energieprestatie wordt gebruik gemaakt van de forfaitaire 
waarde voor de energiebesparende maatregel op gebiedsniveau die in de NTA 8800 is opgenomen.

De eerste tabel van rubriek 4 zoals deze luidde op 31 december 2020 blijft van toepassing bij de 
waardering van de energieprestatie van woningen waarvoor op uiterlijk die datum een energie- index is 
geregistreerd op grond van het Besluit energieprestatie gebouwen zoals dat luidde op het tijdstip van 
registratie van die energie-index, en die energie-index niet langer dan 10 jaar geleden is afgegeven.

Eveneens blijft de eerste tabel van rubriek 4 zoals deze luidde op 31 december 2014 van toepassing bij 
de waardering van de energieprestatie van woningen waarvoor op uiterlijk die datum een energielabel 
is afgegeven op grond van het Besluit energieprestatie gebouwen zoals deze luidde op het tijdstip van 
afgifte van dat energielabel, en indien de geldigheidsduur van dat energielabel nog niet is verstreken.

Energieprestatie(1) overeenkomend met:

Voor woningen met een oppervlakte* < 25m2 geldt het volgende puntenaantal:

Energielabel Eengezinswoning Meergezinswoning/ Duplexwoning

Label A++ 52 48

Label A+ 48 44

Label A 44 40

Label B 40 36

Label C 36 32

Label D 32 28

Label E 22 15

Label F 4 1

Label G 0 0

(zie voor vervolg pagina 35)
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Nadere uiteenzetting van de in de toelichting 
opgenomen begrippen.

Energieprestatie	(vervolg)

1. Energieprestatie: Met ingang van 1 januari 2021 wordt de energieprestatie van zelfstandige 
woonruimten berekend met een nieuwe bepalingsmethode, de zogenoemde NTA 8800. Hiermee wordt 
de energieprestatie op het energielabel uitgedrukt in een indicator van het primair fossiel energie-
gebruik in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. Daarnaast hangt het aantal punten voor de energie-
prestatie af van de grootte van de woning. Energieprestatie is de berekende of gemeten hoeveelheid 
energie die nodig is om aan de vraag naar energie te voldoen die verband houdt met een normaal 
gebruik van een gebouw, waaronder energie die gebruikt wordt voor verwarming, koeling, warmwater-
voorziening, ventilatie en verlichting.

De energieprestatie ten behoeve van het energielabel moet worden bepaald door een erkend adviseur 
die werkzaam is bij een gecertificeerd bedrijf. Het kan ook een medewerker van de verhuurder/
corporatie zijn, mits die medewerker gediplomeerd is en de organisatie gecertificeerd.

Een voorlopig energielabel heeft geen status voor het woningwaarderingsstelsel zelfstandige 
woonruimte. Indien voor een woonruimte een voorlopig energielabel is afgegeven, wordt teruggevallen 
op het bouwjaar.

Een energielabel of een Energie-Index, waarvoor een meldcode is verstrekt, is openbaar en kan worden 
opgevraagd via de websites: www.zoekuwenergielabel.nl of www.ep-online.nl.

Voor algemene informatie over het energielabel zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-woningen-en-gebouwen 
www.energielabel.nl/woningen

(zie voor vervolg pagina 36)

http://www.zoekuwenergielabel.nl/
http://www.ep-online.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-woningen-en-gebouwen
http://www.energielabel.nl/woningen
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Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, 
het waarderingsstelsel voor woonruimte 
welke een zelfstandige woonruimte vormt.

Energieprestatie	(vervolg)

Voor woningen met een oppervlakte* >= 25m2 en < 40 m2 geldt het volgende puntenaantal:

Energielabel Eengezinswoning Meergezinswoning/ Duplexwoning

Label A++ 48 44

Label A+ 44 40

Label A 40 36

Label B 36 32

Label C 32 28

Label D 22 15

Label E 14 11

Label F 4 1

Label G 0 0

Voor woningen met een oppervlakte* > = 40 m2 geldt het volgende puntenaantal:

Energielabel Eengezinswoning Meergezinswoning/ Duplexwoning

Label A++ 44 40

Label A+ 40 36

Label A 36 32

Label B 32 28

Label C 22 15

Label D 14 11

Label E 8 5

Label F 4 1

Label G 0 0

*) Voor de oppervlakte die volgens de tabellen 4.1, 4.2 en 4.3 moet worden bepaald wordt uitgegaan 
van de gebruikersoppervlakte van de woning die wordt bepaald bij de verstrekking van een 
energielabel met toepassing van NTA 8800

In de gevallen waarin een energieprestatievergoeding(2) als bedoeld in artikel 237 van boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek is overeengekomen, wordt het volgende aantal punten toegekend:
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Eengezinswoning
32 punten

Meergezinswoning*
28 punten

* voor de energieprestatie wordt de duplexwoning gewaardeerd als meergezinswoning

(zie voor vervolg pagina 38)
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Nadere uiteenzetting van de in de toelichting 
opgenomen begrippen.

Energieprestatie	(vervolg)

2. Energieprestatievergoeding (EPV): Een vergoeding voor de warmtevraag1 van de woonruimte en 
de op de woning2 duurzaam opgewekte energie. Hierbij gaat het om de jaarlijks netto opgewekte 
hoeveelheid thermische energie (warmte) voor verwarming en warmtapwater bij gemiddelde 
klimaatomstandigheden en de jaarlijks opgewekte hoeveelheid energie voor een gemiddeld elektrici-
teitsgebruik van de bewoners. Vanwege het duurzame karakter van de woning dient de woning zelf 
deze benodigde energie op de woning op te wekken. Dat kan bijvoorbeeld met installaties die energie 
uit bodem, water of lucht halen, of die wind- of zonne-energie opwekken. Om de huurder inzicht te 
geven in de energieprestatie3 van de woning dient deze te worden bemeterd.

Om te voorkomen dat in de gevallen waarin een energieprestatievergoeding is overeengekomen, 
de opwekking van energie voor de huurder tevens wordt verdisconteerd in de huurprijs, wordt voor 
deze woningen een correctiefactor toegepast op het aantal punten voor de energieprestatie. In die 
gevallen wordt de energieprestatie gewaardeerd met een aantal punten gelijk aan de waardering voor 
een Energie-Index 1,2 < EI ≤ 1,4 (of Energielabel B), met 32 punten voor een ééngezins- woning en 
28 punten voor meergezins- en duplexwoningen.

De energieprestatievergoeding wordt uitgedrukt in een bedrag per m2 gebruiksoppervlak van de 
woonruimte per maand, waarbij de warmtevraag en de hoeveelheid op de woning opgewekte 
duurzame energie4 in kilowattuur per m2 per jaar worden uitgedrukt. Daarbij zijn uitgangspunten 
gehanteerd dat de warmtevraag niet hoger is dan 50 kilowattuur per m2 per jaar, de hoeveelheid 
duurzame energie voor warmtapwater 15 kilowattuur per m2 per jaar is, en de duurzame energie die 
ter beschikking staat voor gebruik door de huurder ten minste 26 kilowattuur per m2 per jaar is. Indien 
de warmtevraag hoger is en/of de duurzame energie die ter beschikking staat voor gebruik door de 
huurder lager is, kan geen energieprestatievergoeding worden overeengekomen en dient de in rekening 
te brengen energielevering te worden beoordeeld aan de hand van de thans vigerende regeling 
voor servicekosten en nutsvoorziening overeenkomstig de artikelen 18 en 19 van de Uitvoeringswet 
huurprijzen woonruimte.

(zie voor vervolg pagina 39)

1 Warmtevraag: hoeveelheid energie die nodig is om te voldoen aan de vraag naar warmte bij gemiddelde klimaatomstandighe-
den en een gemiddeld gebruik van de woonruimte.

2 Op de woning: in, aan of op de woonruimte of het woongebouw waarvan de woonruimte onderdeel uitmaakt, en de onroe-
rende aanhorigheden daarvan.

3 Energieprestatie: de combinatie van de warmtevraag van de woonruimte en de op de woning duurzaam opgewekte energie.
4 Duurzame energie: energie uit hernieuwbare energiebronnen als bedoeld in artikel 2 van de richtlijn 2009/28/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009.



Beleidsboek Waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte 39

Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, 
het waarderingsstelsel voor woonruimte 
welke een zelfstandige woonruimte vormt.

Energieprestatie	(vervolg)

Daar waar geen energieprestatie volgens bovenstaande methode is bepaald, of indien de geldig-
heidsduur van het energielabel is verstreken, wordt de waardering van de energieprestatie in afwijking 
van vorenstaande tabellen bepaald aan de hand van de volgende tabel:

Bouwjaarklasse Eengezinswoning Meergezinswoning**

2002	en	later Label A Label A

2000	t/m	2001 Label B Label B

1998	t/m	1999 Label C Label C

1992	t/m	1997 Label C Label D

1984	t/m	1991 Label D Label D

1979	t/m	1983 Label E Label E

1977	t/m	1978 Label F Label F

1976	en	ouder Label G Label G

** voor de energieprestatie wordt de duplexwoning gewaardeerd als meergezinswoning

De huurcommissie kan afwijken(3) van de aangegeven puntenwaardering voor de energieprestatie 
horend bij een betere energielabelklasse dan A. Een dergelijke afwijking is uitsluitend mogelijk indien 
de gemaakte kosten om deze energieprestatie te bereiken, aanmerkelijk afwijken van hetgeen als 
gangbaar wordt beschouwd, of indien de energieprestatie aanmerkelijk beter is dan hetgeen als 
gangbaar bij een energielabelklasse A wordt beschouwd.

De tabellen 4.1 en 4.2 bevatten een extra puntentoekenning om rekening te houden met hogere kosten 
om de energieprestatie te bereiken bij woningen met een oppervlakte tot 40m2.

Daar waar een geldig energielabel ontbreekt, wordt volstaan met de waardering van de energie-
prestatie die een woning geacht wordt minimaal te realiseren op grond van de in het bouwjaar 
vigerende bouwnormen. Daardoor leidt het niet aanwezig zijn van een energielabel tot een lager aantal 
punten dan wanneer een energielabel wel is verstrekt. Immers, het waarderen van de energieprestatie 
uitgaande van het bouwjaar van de woning houdt geen rekening met het feit dat de energieprestatie 
van veel woningen door het treffen van energiebesparende voorzieningen in de loop der tijd verbetert. 
Die verbeteringen komen in een energielabel wel tot uitdrukking.
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Nadere uiteenzetting van de in de toelichting 
opgenomen begrippen.

Energieprestatie	(vervolg)

3. Huurcommissie Eigen Oordeel (HEO).
Als de argumentatie van een verzoeker ‘dermate gemotiveerd is’ én een eventuele wijziging van 
het energielabel of een energie-index van invloed is op de huurprijs, heeft de Huurcommissie de 
bevoegdheid een ‘Eigen Oordeel’ tegenover het oordeel van de erkend adviseur te zetten. Een 
bezwaarprocedure tegen de jaarlijkse huurverhoging is hiervan uitgezonderd. In het eigen oordeel 
laat de Huurcommissie onderzoeken wat de energieprestatie van een woning is. Door de huurder 
aangebrachte voorzieningen (ZAV) mogen niet leiden tot een betere energieprestatie.

Let op! Er moet een energielabel of Energie-Index afgegeven zijn voor de woonruimte. Het Eigen 
Oordeel is uitsluitend in de voorliggende zaak van kracht, wordt niet geregistreerd in het 
register van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en komt te vervallen na 
ontbinding van de huurovereenkomst.
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Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, 
het waarderingsstelsel voor woonruimte 
welke een zelfstandige woonruimte vormt.

5. Keuken

De waardering van de keukeninstallatie wordt bepaald naar de lengte van het aanrecht(1). 
De aanrechtlengte dient over het midden van het bovenblad te worden gemeten; daarbij 
dienen ingebouwde spoelbakken te worden meegeteld. Ingebouwde kookplaten dienen niet te 
worden meegeteld.

De keuken dient te zijn voorzien van aan- en afvoer van water en van ten minste één aansluitpunt voor 
koken op gas of elektriciteit. Een aanrecht dient ten minste voorzien te zijn van onderkasten(2). Indien 
dit niet het geval is, worden geen punten toegekend.

Indien de keukenuitrusting en/of -afwerking het niveau(4) overschrijdt dat ten	tijde	van	toepassing	van	
het waarderingsstelsel(3) bij woningwetwoningen gangbaar is, kunnen extra kwaliteitspunten worden 
toegekend tot maximaal het aantal punten dat reeds op grond van de aanrechtlengte is bepaald.

Uitgangspunt daarbij is dat het aantal punten bepaald wordt op grond van de investeringen die gedaan 
zijn om....>

(zie voor vervolg pagina 42)
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Nadere uiteenzetting van de in de toelichting 
opgenomen begrippen.

Keuken	(vervolg)

1. Lengte van het aanrecht: De lengte van een recht aanrecht wordt gemeten over het midden van het 
blad en van een hoekaanrecht volgens het hieronder aangegeven voorbeeld.
Van een (standaard)aanrechtblad dat gedeeltelijk is ingemetseld of waar de wandbetegeling op het 
blad is aangebracht, wordt uitsluitend het bruikbare c.q. zichtbare gedeelte gemeten.
De lengte van een niet direct aan het aanrecht aansluitend werkblad of van een blad dat is 
samengesteld uit een ander materiaal mag bij de lengte worden meegeteld mits zich daaronder kastjes 
bevinden.
Ingebouwde spoelbakken wel mee meten; ingebouwde kookplaten en afzuiginstallaties niet. Een 
aanrecht met spoelbak, waarvan de lengte minder bedraagt dan 1 meter, wordt niet als aanrecht 
gewaardeerd, maar als wastafel.

Voorbeeld hoekaanrecht:
lengte = A + B

Indien een aanrechtblad langer is dan de aanwezige onderkasten met de bedoeling dat er onder het 
langere gedeelte van het aanrechtblad een losstaande koelkast, vaatwasser, wasmachine e.d., kan 
worden geplaatst, dan wordt dit gedeelte van het aanrechtblad mee gemeten mits er onder het blad 
aansluitmogelijkheden aanwezig zijn voor genoemde apparatuur.

2. Onderkasten: Om voor punten in aanmerking te komen, dient een aanrecht ten minste te zijn voorzien 
van twee onderkastjes (van +/- 60 cm breed met deurtjes, laden en/of schuiven). Indien de hiervoor 
genoemde kasten niet aanwezig zijn, dan het aanrecht waarderen als wastafel.

Een ingebouwde (onroerende) koelkast, vaatwasser en/of oven kunnen in de plaats van onderkasten 
worden gesteld, mits daarnaast voldoende vervangende (andere) kastruimte aanwezig is.
Indien er sprake is van onderbouwapparatuur (roerend), dan kan dit niet in de plaats van een onderkast 
worden gesteld en dient er voldoende vervangende (andere) kastruimte aanwezig te zijn. Een 
kastruimte in de vorm van een plank kan niet als zodanig worden aangemerkt.

3. Ten tijde van toepassing van het waarderingsstelsel: afhankelijk van de betreffende procedure wordt 
uitgegaan van de voorgestelde ingangsdatum van de huurprijswijziging, de ingangsdatum van de 
huurovereenkomst of de aanvangsdatum van het huurtoeslag tijdvak.

4. Het niveau: de minimaal vereiste uitrusting van een keuken om in aanmerking te komen voor 
waardering, wat tevens de grens vormt voor het toekennen van extra kwaliteitspunten (waaronder 
inbouwapparatuur, luxe uitvoering etc.):
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• een aanrechtblad met een lengte van minimaal 1 m1 (lengte incl. spoelbakken, excl. afzuiginstallaties 
en 4- en 5-pits inbouwkookplaten);

• én 2 onderkasten met een breedte van ca. 60 cm1;
• én drie rijen wandtegelwerk (of andersoortige waterdichte afwerking) boven het aanrechtblad en in 

de kookhoek vanaf de vloer tot een hoogte van minimaal 1,5 m1.

NB.: Van extra kastruimte kan pas sprake zijn als er een aanrechtblad ≥ 1m1 is en in totaal meer dan 
6 kasten (onder-, boven- of staande), allen met een breedte van ca. 50 - 60 cm1.
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Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, 
het waarderingsstelsel voor woonruimte 
welke een zelfstandige woonruimte vormt.

Keuken	(vervolg)

…de boven het niveau van woningwetwoningen uitgaande extra kwaliteit(5) te realiseren, voor zover deze 
investeringen in redelijke verhouding staan tot de geboden extra kwaliteit.
Per	€	226,89	(ƒ	500,-)	van	de	oorspronkelijke	investering(6) kan 1 punt worden toegekend.
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Nadere uiteenzetting van de in de toelichting 
opgenomen begrippen.

Keuken	(vervolg)

5. Extra	kwaliteit: Indien de keukenuitrusting en/of -afwerking boven het minimale niveau uitsteekt 
(pagina 42, punt 4), is de waardering als volgt:

6. voorziening: aantal	punten:
inbouw kookplaat (gas/elektrisch) 0,5
inbouw kookplaat 5 of 6 pits luxe uitvoering (RVS e.d.) 0,75
inbouw keramische kookplaat 1,25
inbouw inductiekookplaat 1,50
inbouw oven (gas/elektrisch) of magnetron 0,75
inbouw combi oven/magnetron 1,5
inbouw oven inclusief kookplaat (gas/elektrisch) 1,25
inbouw magnetron 0,75
(inbouw) afzuigkap 0,5
(inbouw) luxe uitgevoerde afzuigkap of wasemkap 0,75
inbouw koelkast 0,75
inbouw vrieskist of -kast 0,5
inbouw vries/koelcombinatie 1,25
inbouw vaatwasmachine 1,25
luxe mengkraan (bv. éénhandsbediening) 0,25
thermostatische watermengkraan 0,5
dubbele spoelbak 0,25

extra wandbetegeling per 2 m2 0,25
vloertegels per 2 m2 0,25
extra enkele kast * 0,25
extra dubbele kast * 0,5

algehele luxe uitvoering (hardhouten of natuurstenen aanrechtblad, massief houten frontjes, 
ingebouwde verlichting, luxe wand, vloer
en/of plafondafwerking, etc.) ten hoogste 2

* Als er meer dan 6 kasten aanwezig zijn (enkele kasten van min. 50 -60 cm1 breed) dan wordt per 
extra kastruimte 0,25 punt extra toegekend, tenzij het om vervangende kastruimte gaat voor de 
door inbouwapparatuur in beslag genomen ruimte.

Onder extra kastruimte wordt verstaan: elk gefixeerd element behorende tot de keuken/ het 
keukenblok, voorzien van een kastdeur, klep of lade én ongeacht de hoogte en breedte. Een element 
met twee deuren (bv. een hoekcarrousel) wordt als dubbele kast aangemerkt. Een element voorzien van 
laden wordt gewaardeerd als kast. Kastruimte boven een afzuigkap, waardoor het (lucht)afvoerkanaal 
verloopt, wordt meegeteld als volwaardige kastruimte.
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NB.: Een luxe uitvoering of ingebouwde voorziening/ apparatuur komt voor extra punten in aanmerking, 
ongeacht de onderhoudstoestand daarvan. Als de kosten van desbetreffende voorziening/ apparatuur 
aanzienlijk hoger zijn dan de kosten, die als basis voor bovengenoemde normering zijn gehanteerd, 
dan blijft een afwijkende puntentelling mogelijk. In beginsel wordt altijd uitgegaan van de waardering 
conform bovenstaande lijst.

7.		 Per € 226,89 van de oorspronkelijke investering wordt één punt gegeven. Onder oorspronkelijke 
investering wordt verstaan het bruto investeringsbedrag, dus zonder aftrek van eventuele subsidies.
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Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, 
het waarderingsstelsel voor woonruimte 
welke een zelfstandige woonruimte vormt.

6. Sanitair

De waardering van het sanitair wordt bepaald op grond van de aanwezigheid van bepaalde 
voorzieningen.

Aan een toilet met waterspoeling, geplaatst in een daartoe bestemde ruimte, worden, indien het toilet 
binnen het woongebouw is gelegen(1), 3 punten toegekend.

Als douche moet worden meegeteld iedere door de verhuurder aangebrachte installatie voor het 
nemen van een stortbad(2). Baden worden met 6 punten gewaardeerd, ongeacht de lengte van 
het bad. Indien een bad tevens is voorzien van een (hand)douche, dient het douchegarnituur niet 
afzonderlijk geteld te worden.

Indien in de badruimte behalve het bad tevens een afzonderlijke douche is aangebracht, geldt een 
waardering van 7 punten.

Bij bad- of doucheruimten wordt als voorwaarde voor het toekennen van punten gesteld, dat de 
wand- en vloerafwerking voldoende waterdicht(3) is, dat er aansluitingspunten voor warm en koud 
water(4) zijn, dat de douche tevens is voorzien van douchegarnituur(5). Indien in de bad- of douche-
ruimte een toilet is geplaatst wordt dit toilet volledig gewaardeerd; de oppervlakte van de ruimte wordt 
echter met één vierkante meter verminderd.

Als wastafels(6) worden alle bakken geteld voor wassen en spoelen, die op de waterleiding en op het 
huisriool zijn aangesloten, met uitzondering van die waarboven een douche is aangebracht, en met 
uitzondering van het bad en van de spoelbakken in een keukenaanrecht. Een bidet telt als wastafel. 
Een lavet telt als wastafel(7), tenzij deze is voorzien van aansluitpunten voor warm en koud water en 
van een douchegarnituur; dan vindt een waardering plaats met vier punten.

(zie voor vervolg pagina 48)
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Nadere uiteenzetting van de in de toelichting 
opgenomen begrippen.

Sanitair	(vervolg)

1. De aanwezigheid van bepaalde voorzieningen: hier kan het eventueel ook gaan om voorzieningen 
buiten de woning, maar binnen het woongebouw gelegen. Voor definitie van “binnen het woongebouw 
gelegen” (zie pagina 18, punt 5).

2. Iedere installatie voor het nemen van een stortbad. 
Hieronder valt eveneens:
• een zogenaamde douchecabine, die voldoet aan de voorwaarden, die gelden voor puntentoekenning 

als douche, ook als de cabine in een vertrek of overige ruimte is geplaatst. De oppervlakte van dat 
vertrek of van die overige ruimte wordt in dat geval niet verminderd met de door de douchecabine 
ingenomen oppervlakte;

• een lavet, indien voorzien van aansluitingspunten voor warm en koud water en van een 
douchegarnituur.

3. Vereist is dat de wand- en vloerafwerking voldoende waterdicht zijn. Een bad in een vertrek met een 
niet-waterdichte vloer wordt toch gewaardeerd, omdat het bad zelf als een waterdichte afwerking 
wordt gezien.

NB: Onder bad-/doucheruimte wordt verstaan een (afzonderlijke) ruimte met een vrije hoogte van ten 
minste 2 meter, gemeten vanaf de vloer tot aan het zichtbare plafond. Daarin dient tenminste aanwezig 
te zijn een wastafel of een douche of een bad.
Voor een gecombineerde bad-/douche- en toiletruimte geldt, vanwege de oppervlakte-eis voor toilet-
ruimten, een minimale oppervlakte van 0,64 m2.
Indien een douche- of badruimte, eventueel gecombineerd met een toilet, niet een vrije hoogte heeft 
van 2,00 m, dan wordt de ruimte gewaardeerd als overige ruimte.
Een wastafel in een andere ruimte, bv. een slaapkamer, kan als badruimte worden aangemerkt. 
Een (keuken) aanrecht of een fonteintje in de toiletruimte wordt niet als badruimte aangemerkt.

4. Met aansluitingspunten voor warm en koud water wordt niet een warmwater apparaat bedoeld. 
De geiser of boiler hoeft niet door de verhuurder te zijn verstrekt.

5. Dat de douche tevens is voorzien van douchegarnituur: Ook een bad dient te zijn voorzien van een 
warm- en koudwaterkraan of een mengkraan.
Indien het aansluitpunt voor warm en koud water bedoeld is voor gecombineerd gebruik van zowel 
een wastafel als de naastgelegen douche of bad (bijvoorbeeld door middel van een zogenaamde 
zwenkarm), wordt uitsluitend de douche of het bad gewaardeerd.
Dus niet én 1 punt voor wastafel én 4 of 6 punten voor douche of lavet, respectievelijk bad.

6. Als wastafel wordt ook gewaardeerd:
• een fonteintje;
• een aanrecht dat niet voor punten in aanmerking komt, aanrechtlengte korter dan 1 meter;

7.	 Een lavet met uitsluitend een koud water aansluiting of zonder douchegarnituur telt als wastafel.
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Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, 
het waarderingsstelsel voor woonruimte 
welke een zelfstandige woonruimte vormt.

Sanitair	(vervolg)

Indien het sanitair en/of de afwerking van de bad- of doucheruimte een kwaliteitsniveau(8) heeft dat het 
ten	tijde	van	de	woningwaardering	bij	woningwetwoningen	gangbare(9) overschrijdt, kunnen extra 
kwaliteitspunten(10) worden toegekend tot maximaal het aantal punten dat reeds voor de douche en/of het 
bad is bepaald. Per	€	226,89	(ƒ	500,-)	van	de	oorspronkelijke	investering(11), die gedaan is om de extra 
kwaliteit te realiseren, voor zover de investering in redelijke verhouding staat tot de geboden extra kwaliteit, 
kan 1 punt worden toegekend.
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Nadere uiteenzetting van de in de toelichting 
opgenomen begrippen.

Sanitair	(vervolg)

8. Het kwaliteitsniveau bij sociale huurwoningen: daarmee wordt bedoeld het uitrustingsniveau van 
nieuwe sociale huurwoningen. Onder “nieuw” wordt verstaan: woningen, niet ouder dan vijf jaar. 
Het kwaliteit-/uitrustingsniveau van de gemiddelde bad- en/of doucheruimte in een nieuwbouwsociale 
huurwoning is:
• een waterdichte vloerafwerking,
• betegeling rondom tot resp. 1,50m hoogte voor badruimte en 1,80m voor doucheruimte,
• en wastafel inclusief mengkraan met spiegel en planchet én
• een douche of bad met aansluitpunten voor warm en koud water en voorzien van douchegarnituur.

9.	 Ten tijde van de woningwaardering bij sociale huurwoningen: afhankelijk van de betreffende procedure 
wordt uitgegaan van de voorgestelde ingangsdatum van de huurprijswijziging, de ingangsdatum van 
de huurovereenkomst of de aanvangsdatum van het huursubsidietijdvak.

10.	 Indien sanitair en/of de afwerking van bad- of doucheruimte boven het niveau van sociale huurwo-
ningen uitsteekt (zie punt 8), is de waardering als volgt:

voorziening: aantal	punten:
extra wandbetegeling per 2 m2 0,25
kastje, waarin ingebouwd een wastafel 0,25
toiletkastje met ingebouwde verlichting 0,25
extra voor een bubbelbad (whirlpool) 2
luxe mengkraan (bv. éénhandsbediening) 0,25
thermostatische watermengkraan 0,5
schuif- of vouwwand met aluminium frame 1
wandcloset/ zwevend toilet (met inbouwreservoir) 0,5
design- / handdoekradiator. 0,25

als wastafel gewaardeerd (pantry) keukenblok van <1m, met inbouw apparatuur, max. 4 punten

algehele luxe uitvoering (luxe plafondafwerking, vloer- of wandafwerking van reliëf- 
of natuursteen, ingebouwde verlichting, etc.) ten hoogste 2 punten

NB.: De desbetreffende voorziening/apparatuur komt voor extra punten in het kader van kwaliteitsbij-
telling in aanmerking, ongeacht de onderhoudstoestand daarvan.

11. Per € 226,89 (ƒ 500,-) van de oorspronkelijke investering wordt één punt gegeven. Onder oorspron-
kelijke investering wordt verstaan het bruto investeringsbedrag, dus zonder aftrek van eventuele 
subsidies.

Indien de kosten van de desbetreffende voorziening/apparatuur veel hoger zijn dan de kosten, die als 
basis voor bovenstaande normering zijn gehanteerd, blijft een afwijkende puntentelling mogelijk.
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Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, 
het waarderingsstelsel voor woonruimte 
welke een zelfstandige woonruimte vormt.

7.	 Woonvoorzieningen	voor	gehandicapten

Voorzieningen als bedoeld in artikel 255, eerste lid, onderdeel a, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

Per € 226,89 van door de verhuurder aan ingrepen(1) in of aan de woonruimte ten behoeve van 
een gehandicapte bestede kosten kan, voor zover deze kosten in een redelijke verhouding staan tot 
de geboden kwaliteit, één punt worden toegekend. Het moet dan wel gaan om ofwel maatwerk-
voorzieningen(2) als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
2015, ofwel ingrepen als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Wet voorzieningen gehandicapten 
(inmiddels ingetrokken) ofwel ingevolge een andere wettelijke regeling gesubsidieerde ingrepen die 
uitsluitend geen woonvoorziening of onderdeel daarvan zijn in de zin van artikel 1, eerste lid, onder 
c, van de Wet voorzieningen gehandicapten, omdat de kosten het in laatstbedoeld artikel genoemde 
bedrag te boven gaan. Met deze waardering verkrijgt de verhuurder in een dergelijk geval een 
redelijke rendementswaarborg voor het door hem geïnvesteerde vermogen (derhalve de kosten van 
de ingrepen, verminderd met de eigen bijdrage van de huurder en de financiële tegemoetkoming van 
gemeente of (bij dure woonvoorzieningen) enige instantie die ingevolge een wettelijke regeling die 
tegemoetkoming verleent).



Beleidsboek Waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte 52

Nadere uiteenzetting van de in de toelichting 
opgenomen begrippen.

Woonvoorzieningen	gehandicapten	(vervolg)

Maatwerkvoorzieningen1 of woningaanpassingen2 als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning en ingrepen als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Wet voorzieningen gehandicapten, Wvg 
(per 1-1-2007 opgegaan in de Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo).

1. Onder ingrepen2 in dit onderdeel wordt bedoeld een op of na 01-04-1994 tot stand gekomen 
bouwkundige en/of woon-technische onroerende voorziening die, op grond van artikel 5 Wet voorzie-
ningen gehandicapten, Wvg of maatwerkvoorzieningen als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, voor een deel door de overheid (gemeente) is gesubsi-
dieerd en die voor “de gehandicapte” specifiek zijn aangebracht.

Om	onderdeel	7	te	kunnen	toepassen	dient	aan	de	volgende	voorwaarden	te	worden	voldaan:
• de ingreep moet hebben plaatsgevonden op of ná 01-04-1994;
• het moet een maatwerkvoorziening1 of woningaanpassing/ ingreep2 zijn als bedoeld in artikel 1.1.1. 

Wmo of art.5, lid 3 Wvg / Wmo;
• de ingreep moet voor een deel zijn gesubsidieerd;
• de ingreep dient voor “de gehandicapte” te zijn aangebracht;
• per € 226,89 (ƒ 500,-) netto investering door de verhuurder (dus het bedrag dat overblijft na aftrek 

van subsidie en eigen bijdrage van de huurder) wordt één punt toegekend;

Na beëindiging van de huurovereenkomst met “de gehandicapte”, vervalt de toepassing van 
onderdeel 7.

Opmerking:
Voor voorzieningen aangebracht vóór 01-04-1994 dient op de “oude” wijze te worden gehandeld, dat 
wil zeggen dat de ingreep niet tot wijziging van het puntenaantal mag leiden, zolang de gehandicapte 
er woont.

Buiten de waardering blijven voorzieningen ten behoeve van een gehandicapte, waarvoor subsidie is 
verstrekt. Extra vloeroppervlakte (als bedoeld in de subsidieregelingen) wordt aangemerkt als gesubsi-
dieerde voorziening.

Het komt voor dat een voorziening slechts ten dele werd beschouwd als een specifieke aanpassing 
voor een gehandicapte en daarom slechts ten dele is gesubsidieerd. In zo’n geval worden alleen die 
onderdelen van de voorziening gewaardeerd, die ook in een vergelijkbare woning als standaardvoor-
ziening voorkomen.

1 Maatwerkvoorziening: op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van 
diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie of 
beschermd wonen en opvang.

2 Woningaanpassing/ ingrepen: een bouwkundige of woontechnische ingreep in of aan een woonruimte.
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Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, 
het waarderingsstelsel voor woonruimte 
welke een zelfstandige woonruimte vormt.

8. Privé-buitenruimten

Privé-buitenruimten zijn tot de woning behorende buitenruimten, waarvan de bewoners van de 
desbetreffende woning krachtens de huurovereenkomst het exclusieve gebruiksrecht(1) hebben. 
Dit kunnen onder meer voor-, zij- of achtertuinen, balkons, platjes of terrassen zijn.

Van deze buitenruimten wordt de gehele onbebouwde oppervlakte gemeten, voor zover de ruimten 
afzonderlijk een diepte en breedte hebben van 1,5 m of meer(2), gemeten loodrecht op de voor-, 
achter of zijgevel. Bij balkons wordt gemeten vanaf de binnenzijde van het balkonhek. Bij (gedeeltelijk) 
inpandige balkons wordt bovendien gemeten ten opzichte van het terug liggende deel van de gevel.

Een carport wordt gewaardeerd met twee punten. De oppervlakte onder de carport wordt niet als 
privé-buitenruimte gemeten.

(zie voor vervolg pagina 54)
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Nadere uiteenzetting van de in de toelichting 
opgenomen begrippen.

Privé-buitenruimten	(vervolg)	

Algemeen
Balkons of dakterrassen krijgen alleen punten als zij:
• zijn voorzien van een beloopbare afwerking als vlonders, tegels e.d.
• en rondom zijn voorzien van een balustrade
• en via een deur toegankelijk zijn
• en een vrije hoogte van 1,50 m hebben.
Indien genoemde voorzieningen bij de aanvang van de huurovereenkomst ontbraken, wordt het 
balkon of dakterras niet aangemerkt als privé-buitenruimte. Dit kan eventueel leiden tot een aftrek van 
5 punten wegens het in het geheel ontbreken van een privé-buitenruimte.
Als de voorzieningen wel bij de aanvang van de huurovereenkomst aanwezig waren, maar later 
zijn verdwenen als gevolg van slecht onderhoud, dan wel waarderen, maar ook rapporteren als 
onderhoudsgebrek.

1. Het exclusieve gebruiksrecht; dit betekent dat uitsluitend de huurder het recht heeft om te bepalen 
welk gebruik hij maakt van de buitenruimten die tot de woning behoren. Het betekent niet dat elke 
desbetreffende buitenruimte van een afscheiding moet zijn voorzien. In voorkomende gevallen is de 
inhoud van de huurovereenkomst van belang.
Onder exclusief gebruiksrecht van privé-buitenruimte kan ook worden verstaan een gebruiksrecht dat 
toekomt aan een collectief van huurders, maar in feite wel exclusief is. Van een dergelijke exclusiviteit 
is sprake, indien huurders het vermogen hebben derden te weren (bij gemeenschappelijk gebruik zie 
blz. 67).

2. Een diepte en breedte van 1,50m of meer; dit betekent dat een privé-buitenruimte met een diepte 
(of breedte) smaller dan 1,50m niet wordt gewaardeerd, ongeacht de breedte (of diepte) ervan. Als de 
vrije hoogte minder dan 1,50m bedraagt, vindt eveneens geen waardering plaats.

De oppervlakte, die wordt ingenomen door een balkonkast (minder dan 2m2) of kolenhok e.d., wordt bij 
de oppervlakte van de desbetreffende privé-buitenruimte meegerekend.

Voorbeeld: 
indien een balkon boven de tuin uitsteekt met tussen de onderzijde van het balkon en de tuin een vrije 
hoogte van 1,50m of meer, wordt de tuin daaronder doorgemeten tot aan de gevel. Is vrije hoogte 
onder het balkon lager dan 1,50m, dan wordt de tuin daaronder niet doorgemeten.

Als het bedoelde balkon tot dezelfde woning behoort en breder én dieper is dan 1,50m, dan het balkon 
meten en afzonderlijk mee waarderen.

Indien het balkon minder dan 1,50m boven de tuin uitsteekt en minder diep en breed is dan 1,50m, 
maar wel door middel van een trap direct toegang biedt tot de tuin, dan dient de tuin volledig te 
worden doorgemeten tot aan de gevel (dus met inbegrip van de oppervlakte van het balkon).
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Waardering van balkon dat door de verhuurder rondom is dichtgezet:
• Indien voorzien van beweegbare ramen en/of deuren in de gevel, maar nog steeds met de bedoeling 

om te worden gebruikt als buitenruimte, dan ook waarderen als buitenruimte;
• Indien een open verbinding is gemaakt met een andere ruimte met de bedoeling deze ruimte te 

vergroten, dan de oppervlakte van het balkon bij deze ruimte tellen. Consequentie kan dan zijn het 
ontbreken van privé-buitenruimte (-5 pnt).

• Als de bestemming is gewijzigd door bijvoorbeeld het plaatsen van een douchebak, dan waarderen 
als doucheruimte;

• Indien zich geen beweegbare delen in de gevels bevinden, dan waarderen als berging. Consequentie 
kan zijn dat er een “tekortkoming” is ontstaan zoals bedoeld in Bijlage II, onderdeel I, categorie A bij 
het Besluit huurprijzen woonruimte, door het ontbreken van een ventilatiemogelijkheid in een 
achterliggend vertrek.
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Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, 
het waarderingsstelsel voor woonruimte 
welke een zelfstandige woonruimte vormt.

Privé-buitenruimten	(vervolg)

Indien de woning in het geheel geen privé-buitenruimte(3) heeft, wordt een aftrek toegepast van 5 punten. 
Franse balkons(4) worden in dit kader niet als privé-buitenruimten beschouwd.

Bij privé-buitenruimten	groter	dan	100	m2(5), kan, indien deze grotere oppervlakte als extra kwaliteit kan 
worden beschouwd ten opzichte van wat ter plaatse gangbaar is, een hogere waardering worden gegeven 
met 2 punten per 25 m2 boven de 100 m2, oplopend tot maximaal 15 punten(6) voor de privé-buitenruimte 
in totaal (excl. carport).
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Nadere uiteenzetting van de in de toelichting 
opgenomen begrippen.

Privé-buitenruimten	(vervolg)

3. In het geheel geen privé-buitenruimte; bij de aanwezigheid van uitsluitend een gemeenschappelijke 
buitenruimte, zonder afdwingbaar exclusief gebruiksrecht door huurders, is geen sprake van enige 
privé-buitenruimte, zodat in dat geval een aftrek van 5 punten geldt.

4. Een Frans balkon is een opening in de gevel met naar binnen draaiende deuren, voorzien van een 
balustrade direct tegen het kozijn of de gevel. Als uitsluitend een Frans balkon aanwezig is, wordt een 
aftrek van 5 punten toegepast wegens het ontbreken van een privé-buitenruimte. 
Als uitsluitend een zogenaamd zeembalkon of een balkon smaller dan 1,50m aanwezig is, dan wordt 
die aftrek niet toegepast, omdat in dat geval het balkon wel als privé-buitenruimte wordt gezien.

5. Privé-buitenruimten groter dan 100m2 krijgen eventueel een hogere waardering, afhankelijk van wat 
ter plaatse gangbaar is.

In het algemeen wordt de volgende waardering toegepast:
100 t/m 125 m2 10 pnt.
126 t/m 150 m2 12 pnt.
151 t/m 175 14 pnt.
176 en meer 15 pnt.

6. Maximaal 15 punten; eerst de oppervlakte per privé-buitenruimte (op 2 decimalen) afronden en pas 
daarna de oppervlakte van alle privé-buitenruimten bij elkaar optellen. De waardering van de privé-
buitenruimten samen bedraagt maximaal 15 punten.
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Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, 
het waarderingsstelsel voor woonruimte 
welke een zelfstandige woonruimte vormt.

9.	 Punten	voor	de	woz-waarde

Onder WOZ-waarde(1) wordt voor de toepassing van dit onderdeel van de puntenwaardering verstaan: 
de voor een woning laatstelijk vastgestelde waarde op voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering 
onroerende zaken. Voor de puntenwaardering wordt hierbij een minimumwaarde(2) gehanteerd die 
jaarlijks wordt geïndexeerd met de gemiddelde wijziging van de eigenwoningwaarden.

Indien de WOZ-waarde betrekking heeft op een gebouwd eigendom in aanbouw(3) als bedoeld 
in artikel 17, vierde lid, van de Wet waardering onroerende zaken, wordt bij de puntentoekenning 
uitgegaan van de waarde van de woning als ware de bouw voltooid. Daarbij wordt uitgegaan van de 
geobjectiveerde stichtingskosten die op grond van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling 
Wet waardering onroerende zaken ten grondslag heeft gelegen aan de beschikking op grond van 
die wet.

Indien sprake is van een woning tot 40 m2 gebouwd in het kalenderjaar 2018, 2019, 2020, 2021 
of 2022 en die is gelegen in een gemeente, genoemd in bijlage III, geeft onderdeel 9.1 onder a een 
berekeningsmethodiek die leidt tot een hoger puntenaantal.

Indien een woning is gebouwd* in het kalenderjaar 2015, 2016, 2017, 2018 of 2019 en ten aanzien 
daarvan het totaal aantal punten na saldering van de punten van de onderdelen 1 tot en met 8 en 12 
minimaal 110 punten betreft, leidt de berekeningsmethodiek(4) tot een aantal punten voor de WOZ- 
waarde dat minimaal 40 punten bedraagt. De specifieke berekeningsmethodiek, zoals opgenomen in 
9.1 en 9.2, voor woningen gebouwd in het kalenderjaar 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
of 2022 is ook van toepassing indien in de genoemde kalenderjaren sprake is van verbouw waarna de 
woning voldoet aan de op dat moment geldende energieprestatie-eisen, bedoeld in artikel 5.2 van het 
Bouwbesluit 2012 voor nieuwbouwwoningen.

* Met ‘gebouwd(5) in het kalenderjaar’ wordt hier bedoeld het jaar waarin een woning als bouwkundig 
gereed is of wordt opgeleverd. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing wanneer er 
sprake is van verbouw.

Afronding van de oppervlakte op hele vierkante meters vindt plaats na saldering van de oppervlakte 
van alle vertrekken en de overige ruimten; bij 0,5 m2 of meer wordt afgerond naar boven, bij minder 
dan 0,5 m2 naar beneden.

De totale waardering in punten vindt na saldering en afronding plaats. Bij 0,5 punten of meer wordt 
afgerond naar boven op hele punten, bij minder dan 0,5 punten wordt afgerond naar beneden op hele 
punten. Indien met toepassing van 9.3 het puntenaandeel voor de WOZ-waarde wordt beperkt op ten 
hoogste 33%, wordt het aantal punten voor de WOZ-waarde afgerond naar beneden op hele punten.
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Nadere uiteenzetting van de in de toelichting 
opgenomen begrippen.

Punten	voor	WOZ-waarde	(vervolg)

1. WOZ-waarde: WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde geeft de 
geschatte waarde van de woning weer. Deze waarde wordt jaarlijks door de gemeente bepaald en 
vormt de basis voor diverse belastingen en heffingen. Elke huizenbezitter ontvangt daarom jaarlijks 
de WOZ- waarde op een zgn. WOZ-beschikking. De waarde wordt gebaseerd op onder andere de 
ligging, de inhoud en oppervlakte. De WOZ-waarde wordt geschat op 1 januari van het voorafgaande 
kalenderjaar. De WOZ-beschikking van 2021 heeft een waardepeildatum 1 januari 2020 enz.

2. Minimumwaarde: Indien er voor de zelfstandige woonruimte geen aparte gemeentelijke WOZ- 
beschikking is afgegeven, dan worden de WOZ-punten berekend op basis van de wettelijk voorge-
schreven minimumwaarde. De minimumwaarde per 1 juli 2021 bedraagt € 55.888.
In specifieke gevallen, zoals bij een nieuwgebouwde woning en waarvoor er door de gemeente nog 
geen WOZ-beschikking is afgegeven, kan worden afgeweken van de minimumwaarde (zie punt 3).

3. Gebouwd eigendom in aanbouw: Onder een gebouwd eigendom in aanbouw wordt verstaan een 
onroerende zaak of een gedeelte daarvan, waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit 
als bedoeld in artikel 2.1, lid 1a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend en dat 
door bouw nog niet geschikt is voor bewoning. De waarde wordt in die gevallen bepaald op basis van 
de geobjectiveerde stichtingskosten (vervangingswaarde).
In de gevallen waarbij er na het gereedkomen van de bouw, een transformatie of hoogniveau- renovatie 
nog geen WOZ-beschikking door de gemeente is afgegeven, dan dient te worden uitgegaan van de 
minimumwaarde. Wanneer door een gemeente een taxatieverslag ‘objecten in aanbouw’ is opgesteld, 
wordt dat geaccepteerd door de Huurcommissie.

4. Berekeningsmethodiek: Vb. WOZ-waarde € 69.500, woningoppervlakte 30 m2:

Kleine nieuwbouwwoning Amsterdam en 
Utrecht (bouwjaar 2018-2022)

€ 69.500/€ 11.041 = 6,29 punten
€ 69.500/30/ € 73 = 31,74 punten +
Totaal = 38,03 punten

Na afronding 38 punten

Kleine woning overig Nederland

€ 69.500/ € 11.041 = 6,29 punten
€ 69.500/30/ € 172 = 13,63 punten +
Totaal = 19,92 punten

Na	afronding	20	punten

NB. Indien de uitkomst van voorgaande berekening lager is dan 40 punten, geldt voor een woning 
gebouwd in de kalenderjaren 2015-2022 een waardering van minimaal 40 punten, op voorwaarde dat 
het onafgerond totaalaantal punten, gewaardeerd in de rubrieken 1 t/m 8 en 12, na saldering minimaal 
110 punten bedraagt.
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Wijzigingen kengetallen WOZ

Huurrondejaar Minimumwaarde 9.1 9.1a.<	40	m2 A'dam & Utrecht
(bouwjaar 2018-2022) 9.1b

Per	1	juli	2019 € 47.960 € 9.474 € 62 € 147

Per	1	juli	2020 € 52.085 € 10.289 € 68 € 160

Per	1	juli	2021 € 55.888 € 11.041 € 73 € 172

5. Gebouwd: Onder nieuwbouw in de kalenderjaren 2015 tot en met 2022 wordt verstaan: alle nieuw 
gebouwde woningen of ingrijpend gerenoveerde woningen die, inzake de energieprestatie, voldoen aan 
de eisen van het Bouwbesluit 2012 voor nieuwbouwwoningen. Het niveau van de verbeteringen, ten 
aanzien van de energieprestatie, moet blijken uit een energieprestatiecertificaat (Energie-Index). Indien 
de verbeteringen niet hebben geleid tot een energieprestatie op nieuwbouwniveau, dan is er geen 
sprake van nieuwbouw. In die gevallen mogen er voor de renovatie of transformatie punten worden 
berekend op basis van de investering, conform de berekening als omschreven in rubriek 10. Renovatie.
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Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, 
het waarderingsstelsel voor woonruimte 
welke een zelfstandige woonruimte vormt.

10.	 Renovatie

Onder renovatie(1) wordt voor de toepassing van dit onderdeel van de puntenwaardering verstaan: 
een renovatie die heeft geleid tot een investering van minimaal € 10.000.

Deze punten worden niet toegekend indien de renovatie heeft geleid tot een puntenwaardering op 
grond van rubriek 9.2.
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Nadere uiteenzetting van de in de toelichting 
opgenomen begrippen.

Renovatie	(vervolg)

1. Renovatie: Indien er een renovatie heeft plaatsgevonden en de renovatie is gereedgekomen op of 
na 1 oktober 2016, dan worden er punten berekend op basis van het geïnvesteerde bedrag. De 
berekening is van toepassing op renovaties waarbij de energieprestatie niet zodanig verbeterd is, 
dat sprake is van een nieuwbouwwoning (zie pagina 60, punt 5).

Om voor dit onderdeel van de waardering in aanmerking te komen voor punten, dient er een investering 
te zijn gedaan die meer bedraagt dan € 10.000. Per een geïnvesteerd bedrag van € 1.000 wordt 
0,2 punt gewaardeerd. Deze punten kunnen worden doorberekend vanaf het jaar waarin de renovatie 
is gerealiseerd en gedurende de 5 daarop volgende kalenderjaren.
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Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, 
het waarderingsstelsel voor woonruimte 
welke een zelfstandige woonruimte vormt.

12.	 Bijzondere	voorzieningen

Uitsluitend bij zorgwoningen
Onder zorgwoning wordt voor de toepassing van dit onderdeel van de puntenwaardering verstaan: een 
in een woongebouw(1) gelegen woonruimte die een zelfstandige woning vormt, waarbij woongebouw 
en woning geschikt en bestemd zijn voor mensen met een fysieke beperking, hetgeen in ieder geval 
blijkt uit een drempelloze toegankelijkheid en doorgankelijkheid, en waarbij de op deze woonruimte 
betrekking hebbende overeenkomst van huur en verhuur ten minste mede omvat:

a. de aanwezigheid in de woning van een noodoproepinstallatie(2);

b. het gebruik van de tot het woongebouw of zijn onroerende aanhorigheden ten minste behorende 
gemeenschappelijke ruimten voor maaltijden of recreatie, en die voor dit gebruik zijn ingericht.

De drempelloze toegankelijkheid en doorgankelijkheid moet in ieder geval blijken uit een minimale 
breedte van 1,2 meter van alle gangen waar de bewoners doorheen moeten om de eigen woning en 
andere relevante ruimten in het complex te kunnen bereiken. Ook moeten er voorzieningen zijn (liften of 
hellingbanen) bij drempels van 0,02 meter of hoger.
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Nadere uiteenzetting van de in de toelichting 
opgenomen begrippen.

Bijzondere	voorzieningen,	uitsluitend	bij	zorgwoningen

Algemeen: De toeslag van 35 % bij zorgwoningen wordt toegepast op het puntentotaal van de onderdelen 
1 t/m 9.1 en 10 van het WWS. Bij zorgwoningen worden de gemeenschappelijke ruimten conform het WWS 
gewaardeerd en verdeeld over het aantal woningen c.q. verhuurbare wooneenheden.

1. In een woongebouw: hieronder wordt verstaan een in een woongebouw gelegen zelfstandige 
woonruimte.
Als de gemeenschappelijke ruimten voor maaltijden of recreatie niet binnen hetzelfde maar geheel of 
gedeeltelijk in een naastgelegen (woon)gebouw zijn gelegen, dienen deze voorzieningen binnendoor 
(gesloten loopbrug, corridor, etc.) bereikbaar te zijn.

De additionele ruimten dienen wel als een onroerende aanhorigheid van het complex te kunnen 
worden aangemerkt. Dit laatste geldt zowel voor het al dan niet mee waarderen als gemeenschap-
pelijke ruimten in het WWS als bij de beoordeling van wel/geen zorgwoning als bedoeld in onderdeel 
12 WWS.

2. Noodoproepinstallatie: Aan het soort oproepinstallatie worden geen nadere eisen gesteld. De oproep 
dient vanuit de woning plaats te kunnen vinden.
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Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, 
het waarderingsstelsel voor woonruimte 
welke een zelfstandige woonruimte vormt.

14. Beschermd monument

Indien woonruimte bestaat uit of deel uitmaakt van een rijksmonument(1): een beschermd monument 
als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet(2), worden 50 punten extra toegekend.

15 Slotopmerking

Het puntentotaal per woning wordt na eindsaldering(3) (met inbegrip van de bij zorgwoningen 
geldende toeslag) afgerond op hele punten. Bij 0,5 punten of meer wordt afgerond naar boven op hele 
punten, bij minder dan 0,5 punten wordt afgerond naar beneden op hele punten.
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Nadere uiteenzetting van de in de toelichting 
opgenomen begrippen.

1. Volgens artikel 1, 1, van de Erfgoedwet is een Rijksmonument: een monument of archeologisch 
monument dat is ingeschreven in het Rijksmonumentenregister. Hiermee worden monumenten 
bedoeld die als zodanig geregistreerd zijn in het Rijksmonumentenregister van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. Alleen deze monumenten krijgen een toeslag van 50 punten.

Rijksmonumentenregister
Het Rijksmonumentenregister kan door eenieder worden geraadpleegd. Het register bevat gegevens 
over de inschrijving en ter identificatie van de Rijksmonumenten.
http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl

2. Per 1 juli 2016 gelden deze punten voor woonruimte die bestaat of deel uitmaakt van rijksmonument 
als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet; dit is een technische aanpassing door het vervallen van de 
Monumentenwet 1988 (in voorkomende gevallen is overgangsrecht opgenomen).

3. Na eindsaldering: Hierin zijn dus ook begrepen de punten voor eventuele gemeenschappelijke ruimten 
en voorzieningen.

NB: Alle punten worden bij elkaar opgeteld inclusief de punten voor de gemeenschappelijke ruimten en 
voorzieningen waarna wordt afgerond.
De toeslag van 35 % bij zorgwoningen wordt toegepast op het puntentotaal van de onderdelen 1 t/m 
9.1 en 10 van het WWS, pas daarna wordt afgerond.

Meer dan 250 punten:
Bij woonruimte met méér dan 250 punten wordt de maximale huurprijsgrens als volgt berekend: 
Elk punt boven de 250 wordt vermenigvuldigd met het verschil tussen de bedragen, genoemd in de 
huurprijstabel bij 249 en 250 punten. Het verkregen bedrag wordt vervolgens opgeteld bij de maximale 
huurprijsgrens die volgens de huurprijstabel behoort bij 250 punten.

http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/
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Gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen

Alle gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen, waarvan het (mede-)gebruik is inbegrepen in de 
huurovereenkomst, worden gewaardeerd conform Bijlage I onder A van het Bhw en zoals toegelicht in de 
rubrieken 1 t/m 8 van deze handleiding.

De op deze wijze verkregen punten worden verdeeld over het aantal wooneenheden die gebruik kunnen 
maken van de betreffende ruimten en voorzieningen.

Wat waarderen bij gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen:

• Alle gemeenschappelijke vertrekken en ruimten (recreatiezaal, hobbyruimte, bibliotheek, eetruimte, 
logeerkamers, wasruimte, berging, etc.) die in de huurovereenkomst van de woning zijn inbegrepen 
c.q. waarvan de huurder contractueel gebruik kan maken.*

• Indien het verstrekken van warme maaltijden onderdeel vormt van de huurovereenkomst dan wordt 
ook de aanwezige gem. keuken/ spoelkeuken en bijbehorende opslagruimte in de waardering 
meegenomen (alleen de oppervlakte en aanwezige warmte-isolatie**, verwarming, e.d. de vergoe-
ding voor de inrichting is veelal in de vaste maaltijdkosten begrepen)

• Buitenruimte (tuin, terras, parkeervoorziening, etc.). Oppervlakte bij elkaar optellen en waarderen 
conform onderdeel 8 (maximaal 15 punten). Dus punten en niet de oppervlakte delen door het 
aantal gebruikers.

• Alle voorzieningen in de gemeenschappelijke vertrekken en ruimten en logeerkamers (verwarming, 
keuken/pantry uitrusting, sanitair, etc.)** worden gewaardeerd conform de onderdelen 3 en 5 t/m 8.

De punten worden vervolgens per onderdeel bij elkaar opgeteld en verdeeld over het aantal 
wooneenheden dat gebruik kan maken van de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen, 
ongeacht de grootte van de betreffende woning.

* Met “waarvan de huurder gebruik kan maken” wordt bedoeld dat het vertrekken of ruimten moeten 
zijn die, als onderdeel van de huurovereenkomst, door de huurder, zijn gezinsleden en gasten 
gebruikt kunnen worden. 
Uitgesloten zijn vertrekken en ruimten waarvoor door derden een vergoeding/huurprijs wordt 
betaald alsmede vertrekken en ruimten die door de eigenaar/verhuurder in gebruik zijn (bijv. kantoor-
ruimte, opslagruimte, e.d.)

** Het onderdeel isolatie is wegens de toepassing van waardering voor het afgegeven energielabel 
of Energie-Index vervallen. Energielabels worden per woning afgegeven en gemeenschappelijke 
ruimten krijgen geen label.

Standaard waardering:
De ervaring leert dat bij het waarderen van de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen in een 
zorgwoning of woon/zorgcomplex de waardering per woning veelal uitkomt op een totaal van ongeveer 
3 punten.

Om arbeidsintensief meetwerk te voorkomen wordt, in geval er sprake is van een standaard 
situatie, een basiswaardering van 3 punten aangehouden.
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ARTIKEL 5, LID 2, Besluit huurprijzen 
woonruimte

De huurcommissie kan, indien de aard van de woonruimte daartoe aanleiding geeft, de kwaliteit van 
woonruimte beoordelen in afwijking van het in het eerste lid bepaalde.

Nieuwe toepassingen in de woningbouw.
De Huurcommissie wordt regelmatig geconfronteerd met moderne voorzieningen in woningen. 
Deze nieuwe ontwikkelingen zijn in het huidige waarderingsstelsel (daterend van 1979) niet opgenomen. 
De Huurcommissie heeft besloten de volgende voorzieningen in punten te waarderen:

huistelefoon met video 0,25 punt
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ARTIKEL 8a Besluit huurprijzen woonruimte

Voor woningen, niet zijnde Rijksmonument, binnen beschermd stads- of dorpsgezicht geldt geen toeslag van 
50 punten. Wel geldt een 15% hogere maximale huurprijs indien:

a. die woonruimte behoort tot een beschermd stads- en dorpsgezicht als bedoeld in artikel 1, onder g, van 
de Monumentenwet 1988,

b. die woonruimte is gebouwd voor 1945, en
c. door de verhuurder noodzakelijkerwijs gelden zijn besteed voor de instandhouding van de monumentale 

waarde van die woonruimte.

Een woning gebouwd voor 1945 en gelegen in een Rijksbeschermd stads- en dorpsgezicht kan dus, als aan 
bepaalde voorwaarden is voldaan, een toeslag van 15% op de maximale huurprijsgrens krijgen.

De Huurcommissie hanteert voor beschermde stads- en dorpsgezichten een passief beleid. Dit betekent 
dat het aan de verhuurder is om aan te tonen dat de woonruimte is gelegen binnen een beschermd stads- 
en dorpsgezicht en/of hier deel van uitmaakt. Er dient te worden aangetoond dat in een recent verleden 
en noodzakelijkerwijs1 investeringen zijn gedaan voor instandhouding van de monumentale waarde. De 
verhuurder dient middels facturen aan te tonen dat investeringen2 zijn gedaan op de beeldbepalende 
elementen én geen sprake is van noodzakelijke vervanging/ onderhoud of reguliere onderhoudswerk-
zaamheden. Alleen in die gevallen kan de commissie besluiten om de volgens waarderingsstelsel berekende 
maximale huurprijs, met 15% te verhogen. De beoordeling kan per situatie verschillen.

De berekende maximale huurprijs incl. 15% toeslag resulteert in de wettelijk maximale huurprijs. Indien de 
investeringen niet aantoonbaar zijn, dan wordt de 15% toeslag niet berekend.

1 Onder noodzakelijkerwijs wordt verstaan: De uitvoering van restauratiewerkzaamheden ter voorkoming van verval en waarbij 
het karakter van het monument niet wordt veranderd. Dit kan dus gelden voor zowel het planmatig onderhoud als voor 
specifieke restauratiewerkzaamheden buiten het planmatig onderhoud om.

2 Afhankelijk van de bouwstijl, detaillering en de toegepaste bouwmaterialen, zullen voor de instandhouding “extra kosten” 
(boven standaard) gemaakt moeten worden. Denk hierbij aan bv. toepassen van monumentenglas (i.p.v. dubbelglas), het 
aanbrengen van een snijvoeg in schoon metselwerk of toepassing van een bepaald type natuursteen. Die meerkosten worden 
beschouwd als investering.
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Bijlage III bij het Besluit huurprijzen 
woonruimte

Gemeenten	als	bedoeld	in	bijlage	I,	onderdeel	A,	onder	rubriek	9.1a

Aalsmeer
Amersfoort 
Amstelveen 
Amsterdam 
Baarn 
Beemster 
Bunnik 
Bunschoten 
De Bilt
De Ronde Venen 
Diemen
Edam-Volendam 
Eemnes
Graft-De Rijp 
Haarlemmermeer 
Houten 
IJsselstein 
Landsmeer 
Leusden
Lopik 
Montfoort 
Nieuwegein 
Oostzaan 
Ouder-Amstel 
Oudewater 
Purmerend 
Renswoude 
Rhenen
Soest
Stichtse Vecht 
Uithoorn 
Utrecht
Utrechtse Heuvelrug 
Veenendaal
Vianen 
Waterland
Wijk bij Duurstede 
Woerden 
Woudenberg
Zeist
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Overzicht van de huurliberalisatiegrenzen

Interim	maatregel	per	1	juli	1989 Datum: Huurprijs	per	maand:

eerste bewoning op/na 1 juli 1989 > ƒ 750,- (€ 340,34)

eerste bewoning op/na 1 juli 1990 > ƒ 775,- (€ 351,68)

eerste bewoning op/na 1 juli 1991 > ƒ 820,- (€ 372,10)

eerste bewoning op/na 1 juli 1992 > ƒ 865,42 (€ 392,71)

eerste bewoning op/na 1 juli 1993 > ƒ 913,33 (€ 414,45)

Nieuwe	maatregel	per	1	juli	1994 Datum: Huurprijs	per	maand:

ingang huurovereenkomst op/na 1 juli 1994 > ƒ 963,75

ingang huurovereenkomst op/na 1 juli 1995 > ƒ 1.007,50

ingang huurovereenkomst op/na 1 juli 1996 > ƒ 1.047,92

ingang huurovereenkomst op/na 1 juli 1997 > ƒ 1.085,00

ingang huurovereenkomst op/na 1 juli 1998 > ƒ 1.085,00

ingang huurovereenkomst op/na 1 juli 1999 > ƒ 1.107,00

ingang huurovereenkomst op/na 1 juli 2000 > ƒ 1.149,00

ingang huurovereenkomst op/na 1 juli 2001 > ƒ 1.193,00 € 541,36

ingang huurovereenkomst op/na 1 juli 2002 > € 565,44

ingang huurovereenkomst op/na 1 juli 2003 > € 585,24

ingang huurovereenkomst op/na 1 juli 2004 > € 597,54

ingang huurovereenkomst op/na 1 juli 2005 > € 604,72

ingang huurovereenkomst op/na 1 juli 2006 > € 615,01

ingang huurovereenkomst op/na 1 juli 2007 > € 621,78

ingang huurovereenkomst op/na 1 juli 2008 > € 631,73

ingang huurovereenkomst op/na 1 juli 2009 > € 647,53

ingang huurovereenkomst op/na 1 juli 2010 > € 647,53

ingang huurovereenkomst op/na 1 jan 2011* > € 652,52

ingang huurovereenkomst op/na 1 jan 2012 > € 664,66

ingang huurovereenkomst op/na 1 jan 2013 > € 681,02

ingang huurovereenkomst op/na 1 jan 2014 > € 699,48

ingang huurovereenkomst op/na 1 jan 2015 > € 710,68

ingang huurovereenkomst op/na 1 jan 2016 > € 710,68

ingang huurovereenkomst op/na 1 jan 2017 > € 710,68

ingang huurovereenkomst op/na 1 jan 2018 > € 710,68

ingang huurovereenkomst op/na 1 jan 2019 > € 720,42
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Nieuwe	maatregel	per	1	juli	1994 Datum: Huurprijs	per	maand:

ingang huurovereenkomst op/na 1 jan 2020 > € 737,14

ingang huurovereenkomst op/na 1 jan 2021 > € 752,33

*) Een jaargang loopt telkens van 1 juli tot 1 juli. Dus jaargang 1989 betekent van 1 juli 1989 tot 1 juli 1990. 
Met ingang van 1 januari 2011 loopt een jaargang steeds van 1 januari tot 1 januari.
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Versiebeheer

Publicatiedatum Aanpassing

1	juli	2016 Deze versie vervangt de handleiding van 1 juli 2013. Het beleidsboek is op onderstaande 
punten gewijzigd:

• Grenzen aangepast voor halvering aftrek geluidsoverlast van weg- spoor en 
industrielawaai.

• Verduidelijking toelichting voor de waardering van eigen en gemeenschappelijke 
voorzieningen. Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet vervallen en overgegaan in de 
Erfgoedwet.

5	oktober	2016 Deze versie vervangt het beleidsboek van 1 juli 2016. Het beleidsboek is op 
onderstaande punten gewijzigd:

• Ter verduidelijking van het beleid voor beschermde stads- en dorpsgezichten, inzake 
het toekennen van de 15% toeslag bovenop de maximale huurprijs, is artikel 8a 
voorzien van extra toelichting.

1	juni	2017 Deze versie vervangt het beleidsboek van 1 oktober 2016. Het beleidsboek is op 
onderstaande punten gewijzigd:

• In rubriek 6. Kwaliteitsfactoren is het beleid voor de waardering van buitenruimten 
gewijzigd. Voorheen was de oppervlakte van de grootste buitenruimte (privé of 
gemeenschappelijk) maatgevend. Het nieuwe beleid schrijft voor dat, bij aanwezigheid 
van zowel een privé- als een gemeenschappelijke buitenruimte, de privé- buitenruimte 
op de eerste plaats dient te worden gewaardeerd.

1	juni	2018 Deze versie vervangt het beleidsboek van 1 juni 2017. Het beleidsboek is aangevuld met 
onderstaande informatie:

In het beleidsboek is een toelichting opgenomen over de wetgeving en het uitvoerings-
beleid, betreffende de verlengde indieningstermijn voor de toetsing aanvangshuurprijs 
bij tijdelijke huurovereenkomsten (art. 7:249 lid 2 BW).

1	augustus	2021 Deze versie behelst een aanvulling in verband met de verzoekschriftprocedure toetsing 
van de aanvangshuurprijs (artikel 7:249 BW).
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Voorwoord

De Huurcommissie gebruikt dit beleidsboek als aanvulling op bijlage I van het Besluit huurprijzen 
woonruimte. Het uit de praktijk ontstane beleidsboek heeft bewezen antwoord te geven op interpreta-
tievragen van de Huurcommissie. De Huurcommissie verwacht dat dit beleidsboek zal bijdragen tot een 
verhoging van de kwaliteit en uniformiteit bij de behandeling van zaken.

Tevens verwacht de Huurcommissie dat het beleidsboek het aantal onnodige geschillen zal doen 
verminderen en het overleg tussen huurders en verhuurders (de gebruikers van het waarderingsstelsel) 
zal bevorderen.

Wet	doorstroming	huurmarkt	2015
Op 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt 2015, met als doel de flexibiliteit op de woningmarkt te 
bevorderen, in werking getreden. Met deze nieuwe wetgeving zijn ook de toetsingsmogelijkheden van de 
aanvangshuurprijs verruimd (art. 7:249 BW). Omdat in de praktijk is gebleken dat het voor partijen niet altijd 
duidelijk is wanneer sprake is van een tijdelijke huurovereenkomst en wanneer van een reguliere huurover-
eenkomst, wordt in dit beleidsboek voorafgaande aan de basishandleiding daarop een toelichting gegeven 
en wordt het toetsingskader van de Huurcommissie geschetst.

Het bestuur van de Huurcommissie 
Den Haag, Augustus 2021
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Wet doorstroming huurmarkt 2015; 
tijdelijke huurovereenkomsten

Wanneer	is	sprake	van	een	tijdelijke	huurovereenkomst?

Met het inwerking treden van de Wet doorstroming huurmarkt 2015 is het mogelijk geworden om 
kortdurende huurovereenkomsten te sluiten. Op grond van artikel 7:271 lid 1 BW kunnen verhuurders 
en huurders een tijdelijke huurovereenkomst aangaan. Deze tijdelijke overeenkomsten dienen aan enkele 
voorwaarden te voldoen.

Kenmerken tijdelijke huurovereenkomst onzelfstandige woonruimte
• Voor de duur van maximaal 5 jaar (deze termijn moet in de huurovereenkomst staan);
• Eindigt niet door opzegging, maar wanneer de termijn is verstreken (indien de huurder zekerheid wenst 

over de beëindiging van de huurovereenkomst na het verstrijken van de termijn, doet hij er goed aan om 
de huur toch op te zeggen tegen die einddatum);

• De huurder mag de tijdelijke huurovereenkomst altijd tussentijds opzeggen tegen een voorde betaling van 
de huurprijs overeengekomen dag;

• Uiterlijk 1 maand voor afloop van de termijn (maar niet eerder dan 3 maanden) stuurt verhuurder een 
kennisgeving aan huurder (indien dit niet of niet tijdig gebeurt dan ontstaat er na het verstrijken van de 
termijn een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd).

Bij de behandeling en beoordeling van een verzoekschrift dient de Huurcommissie aan deze voorwaarden 
en kenmerken te toetsen om te kunnen bepalen of sprake is van een tijdelijke huurovereenkomst in de zin 
van artikel 7:271 lid 1 BW. Indien de huurovereenkomst niet aan de voorwaarden voldoet, is sprake van een 
reguliere huurovereenkomst. De Huurcommissie neemt hierbij een taalkundige uitleg tot uitgangspunt. In 
voorkomend geval aangevuld met verklaringen van partijen dienaangaande.

Het is op grond van de wet overigens niet toegestaan om een reeks tijdelijke huurovereenkomsten aan te 
gaan met dezelfde huurder. De tweede tijdelijke huurovereenkomst geldt als een verlenging van de huurover-
eenkomst voor onbepaalde tijd.

Van de tijdelijke huurovereenkomst moet worden onderscheiden de zogenoemde “overeenkomst naar zijn 
aard van korte duur”. Op basis van de wet is de Huurcommissie niet bevoegd indien het een dergelijke 
overeenkomst betreft.1 De Huurcommissie hanteert hier overeenkomstig de bedoeling van de wetgever een 
strikte interpretatie: alleen in geval er geen enkele twijfel over bestaat dat geen sprake is van een tijdelijke 
overeenkomst in de zin van artikel 7:271 lid 1 BW, zal de Huurcommissie zich onbevoegd verklaren en het 
verzoek niet-ontvankelijk. De zogenoemde short stay-overeenkomsten zullen ook op deze manier worden 
beoordeeld.

1 Zie artikel 2 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte: “Deze wet is niet van toepassing op overeenkomsten van 
huur en verhuur van woonruimte die een gebruik betreffen, dat naar zijn aard slechts van korte duur is”.
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Toetsing	aanvangshuurprijs	tijdelijke	huurovereenkomsten	(art.	7:249	lid	2	BW)

Wanneer het om tijdelijke huurovereenkomsten gaat kan een huurder tot uiterlijk 6 maanden na afloop 
van de huurovereenkomst voor de duur van 2 jaar of korter de Huurcommissie verzoeken een uitspraak te 
doen over de redelijkheid van de overeengekomen huurprijs. In dat geval is het redelijk te stellen dat het 
niet meer mogelijk is om met enige mate van zekerheid te bepalen wat de toestand van de woonruimte 
was bij aanvang van de huurovereenkomst en of de verhuurder bekend was met eventueel geconstateerde 
gebreken. De termijn tussen toetsing (lees: onderzoek in de woonruimte) en het aangaan van de huurover-
eenkomst kan immers enkele jaren bedragen. Dat geldt zeker voor een huurder van de (bijv. wegens het 
achterwege blijven van de kennisgeving) voor onbepaalde tijd verlengde huurovereenkomst die de huurprijs 
laat toetsen. Uit de wettekst volgt overigens niet tot wanneer deze huurders een toetsing kunnen aanvragen.

1. Tot wanneer kan de huurder van een voor onbepaalde tijd verlengde huurovereenkomst een toetsingsaan-
vraag bij de Huurcommissie indienen?

Indien een tijdelijke huurovereenkomst wordt voortgezet (omdat bijv. de verhuurder geen of niet tijdig een 
kennisgeving heeft verzonden aan huurder) dan geldt deze huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. In dat 
geval kan een huurder tot uiterlijk 6 maanden na afloop van de tijdelijke huurovereenkomst, en dus binnen 
6 maanden na aanvang van de voor onbepaalde tijd geldende overeenkomst, een verzoek tot toetsing van de 
aanvangshuurprijs indienen bij de Huurcommissie.

2. Welk toetsingskader hanteert de Huurcommissie ingeval van eventueel geconstateerde gebreken bij een 
toetsing van de huurprijs?

a. Indien de huurovereenkomst reeds is beëindigd, spreekt de Huurcommissie in beginsel geen huurverla-
ging uit in verband met eventuele gebreken. De wetgever heeft met de Wet doorstroming huurmarkt 
2015 en de verruiming van de toetsingsmogelijkheden immers niet bedoeld om tevens de kwaliteit van de 
woning bij aanvang te toetsen. Een tijdelijke verlaging van de huurprijs vanwege gebreken heeft boven-
dien tot doel de verhuurder aan te sporen om de geconstateerde gebreken te herstellen. Wanneer de 
huurovereenkomst reeds is beëindigd heeft de huurder geen belang meer bij herstel van eventuele 
gebreken. De Huurcommissie kan uitsluitend een verlaging in verband met gebreken uitspreken indien de 
huurder kan bewijzen dat het gebrek al aanwezig was bij aanvang van de huurovereenkomst en dat 
verhuurder hiermee bekend was. Een eventuele verlaging van de huurprijs zal in dat geval ingaan tot 
maximaal 6 maanden voorafgaande aan het indienen van het verzoek bij de Huurcommissie (in aansluiting 
op artikel 7:257 lid 3 BW).

b. Indien de tijdelijke huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt voortgezet spreekt de Huurcommissie in 
beginsel geen huurverlaging uit in verband met gebreken tenzij de huurder kan bewijzen dat het gebrek al 
aanwezig was bij aanvang van de huurovereenkomst en dat verhuurder hiermee bekend was. Een 
eventuele verlaging van de huurprijs zal in dat geval ingaan tot maximaal 6 maanden voorafgaande aan 
het indienen van het verzoek bij de Huurcommissie (in aansluiting op artikel 7:257 lid 3 BW).
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Hoe hanteert u deze basishandleiding?

Eerst leest u de letterlijke tekst van Bijlage I onder B, bij het Besluit huurprijzen woonruimte. Daarna vindt u 
op de linker (even) paginanummers steeds een gedeelte van de letterlijke tekst van Bijlage I, onder B.

In deze delen ziet u, dat bepaalde delen vet gedrukt en onderstreept zijn én voorzien zijn van een nummer. 
Dit nummer verwijst naar de (oneven) pagina direct rechts. Daar staat onder hetzelfde nummer een 
toelichting of nadere beschrijving.

Belangrijk!

(1) Belangrijk

De letterlijke tekst van Bijlage I, onder B, maakt geen onderscheid in “niet een zelfstandige woonruimte” 
en “onzelfstandige woonruimte”.
In de nadere uiteenzetting wordt uitsluitend het begrip “onzelfstandige woonruimte” gebruikt.

(2) Belangrijk!

Voordat u met het punten waarderingssysteem aan het werk gaat, is het goed om van het volgende op de 
hoogte te zijn:
Van onzelfstandige woonruimte is sprake indien:
a. men wezenlijke voorzieningen (keuken en/of toilet) gemeenschappelijk moet gebruiken;

• Het voorzieningenniveau in de woonruimte bij het aangaan van de huurovereenkomst is bepalend voor de 
waardering, dus inclusief de voorzieningen/verbeteringen, die een vorige huurder heeft aangebracht.

• Als de nieuwe huurder met instemming van de verhuurder voorzieningen/verbeteringen van de vorige 
huurder heeft overgenomen, worden deze niet gewaardeerd.

• Wijzigingen, die na het aangaan van de huurovereenkomst door partijen zijn overeengekomen, tellen 
alleen maar mee als deze niet door of namens de huurder zijn betaald.

• Verbeteringen, die de huurder op eigen kosten heeft aangebracht, tellen alleen maar mee als de verhuur-
der hiervoor aan de huurder een vergoeding heeft verstrekt, die redelijk is in relatie tot de gemaakte 
kosten.
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BIJLAGE I bij het Besluit huurprijzen 
woonruimte

B. Het waarderingsstelsel voor woonruimte welke niet een zelfstandige woning vormt. Punten

1. Oppervlakte

 (1) van kamer(s) en van een keuken, behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte per m2 5

Oppervlakte van verwarmde, gemeenschappelijke verblijfsruimten, waaronder 
begrepen een woonkeuken, van minstens 15 m2 per m2  5, te delen door het  
 aantal woonruimten

2. Verwarmingsmogelijkheden

• Bij aanwezigheid van CV, per m2(2)	oppervlakte verwarmde kamer(s) en keuken, 
behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte  ¾

• Bij aanwezigheid van een gasaansluiting en tevens een schoorsteen of rookgasafvoerkanaal 
voor gaskachel(s) 3

• Bij aanwezigheid van uitsluitend een bruikbare schoorsteen 0

3. Kookgelegenheid

• Een keuken(3) in een afzonderlijk vertrek, behorende uitsluitend tot de onzelfstandige 
woonruimte, of een keuken(3) in een woonvertrek, behorende uitsluitend tot de 
onzelfstandige woonruimte, indien dit vertrek tenminste 25 m2 (2) meet 20

• Een keuken(3) in een woonvertrek, behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte, 
indien dit vertrek minder dan 25 m2 (2), doch meer dan 15 m2 (2) meet 10

• Een keuken(3), behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte, doch gelegen in 
een gemeenschappelijk vertrek 10

• Een gemeenschappelijke keuken(3), behorende bij niet meer dan 5 wooneenheden 4
• Een gemeenschappelijke kookgelegenheid, behorende bij meer dan 5 wooneenheden 0
• Een kookgelegenheid die niet aan de vereisten van een keuken(3) voldoet 0

4. Toilet

• Een w.c., behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte 12
• Een gemeenschappelijke w.c., behorende tot niet meer dan 5 wooneenheden 2
• Een gemeenschappelijke w.c., behorende tot meer dan 5 wooneenheden 0
• Een w.c. die alleen via de buitenlucht is te bereiken 0
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BIJLAGE I onder B (vervolg)

5. Wasgelegenheid
 Punten

• Een douche of bad, behorende tot de onzelfstandige woonruimte 15
• Een gemeenschappelijke douche of bad, behorende tot niet meer dan 8 wooneenheden 3
• Een gemeenschappelijke douche of bad, behorende tot meer dan 8 wooneenheden 0
• Een wastafel (of een niet als keuken meegeteld aanrecht) gelegen binnen de onzelfstandige 

woonruimte of in een ruimte behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte 10
• Een wastafel (géén aanrecht, of fonteintje in toilet) in een gemeenschappelijke, 

maar afsluitbare ruimte, behorende bij niet meer dan 5 wooneenheden 2
• Een wastafel behorende tot meer dan 5 wooneenheden 0

6. Kwaliteitsfactoren

Bij: Punten
a.  Bij aanwezigheid van thermostatische regelknoppen op de radiatoren van de CV 3
b.  Bij aanwezigheid van een buitenruimte (balkon, plaatsje, tuin, terras e.d.) uitsluitend 

behorende tot de onzelfstandige woonruimte: 
 - groter dan 10 m2 9
 - van 4 tot 10 m2 3

c.  Bij aanwezigheid van een buitenruimte voor gemeenschappelijk gebruik: 
 - groter dan 10 m2 6
 - van 4 tot 10 m2 2

d. Bij aanwezigheid van een fietsenberging, behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte 6
e. Bij aanwezigheid van een gemeenschappelijke fietsenberging 3

Af: 4) Punten
f. Wanneer de totale vloeroppervlakte van woon- en slaapvertrek minder is dan 10 m2 -10
g. Bij extreme omstandigheden in de woonomgeving van het pand, die ernstige overlast opleveren -15
h. Indien de onzelfstandige woonruimte of de w.c. uitsluitend via een woon- of slaapvertrek van 

een niet tot het huishouden van de huurder behorende persoon bereikbaar is -10
i. Bij situering van het woonvertrek op de 5e verdieping of hoger zonder lift - 5
j. Bij een ruitoppervlakte in het (hoofd)woonvertrek van minder dan 0,75 m2 -10
k. Wanneer het laagste raamkozijn van het (hoofd)woonvertrek meer dan 1,60 m boven de vloer is -10
l. Wanneer tegenover het (grootste) raam van het (hoofd)woonvertrek een gevelwand ligt 

binnen een afstand van 5 meter -10
m. Indien in de onzelfstandige woonruimte en bovendien in de gemeenschappelijke ruimten 

geen warme maaltijden mogen worden bereid. -20

(1)  Als oppervlakte van een vertrek met een (ten dele) hellend of verlaagd plafond geldt dat gedeelte, 
waarboven het plafond tenminste 1.50 m hoog is.

(2) Afronding bij 0,5 m2 of meer naar boven, bij minder dan 0,5 m2 naar beneden.
(3)  Onder “keuken” te verstaan een aanrecht van minstens 1 meter lengte met onderkast, warm en koud 

water, plaatsingsmogelijkheid en aansluiting voor een kooktoestel en plaatsingsmogelijkheid en geaarde 
aansluiting voor een koelkast, het geheel voorzien van een ventilatiemogelijkheid.

(4) In totaal kan niet meer worden afgetrokken dan 50% van alle positieve punten.

7. Beschermd monument

• Indien de onzelfstandige woonruimte bestaat uit of deel uitmaakt van een beschermd 
monument als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Monumentenwet 1988 50
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Letterlijke	tekst	van	bijlage	1,	onder	B,	het	waarderingsstelsel	voor	woonruimte	
welke niet een zelfstandige woonruimte vormt

1. Oppervlakte Punten

• Oppervlakte(1) van kamer(s)(2) en van een keuken(2) behorende(3)	uitsluitend tot de 
onzelfstandige woonruimte per m2 5

(zie hierna, volgende pagina, voor toelichting)
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Nadere	uiteenzetting	van	de	in	bijlage	1,	onder	B,	opgenomen	begrippen

Oppervlakte

1. Oppervlakte van kamers en keukens wordt op dezelfde wijze bepaald als bij zelfstandige woonruimte t.w.:

• De meting geschiedt van muur tot muur. Als er sprake is van een pui wordt de binnenzijde van die pui 
(het kozijn) genomen. Een erker wordt meegerekend indien deze inwendig een vrije hoogte heeft van 
ten minste 1,50m.

• Indien er sprake is van een zgn. entresol (tussenverdieping) dan dient de oppervlakte onder en/of boven 
deze entresol te worden meegerekend, indien de vrije hoogte ten minste 1,50m bedraagt.

• De ruimte onder radiatoren wordt meegeteld.
• De oppervlakte van tot de vertrekken behorende vaste kasten kleiner dan 2m2 telt mee (de plaats van 

de deur van de kast bepaalt bij welk vertrek de kast behoort).
• Indien zich in (een kast in) een vertrek een energiemeter bevindt, wordt de oppervlakte gewaardeerd 

onder aftrek van 30 cm x 60 cm.  
(30 cm x 60 cm betreft de minimale afmeting van een meterkast).

• Voor een schoorsteenmantel en/of rookkanaal (die naar boven of beneden breed kan uitlopen) is de 
oppervlakte op 1,50m-hoogte bepalend.

• De oppervlakte die wordt ingenomen door standleidingen (verticale leidingen) wordt niet meegeteld.
• De oppervlakte, die wordt ingenomen door grondleidingen (horizontale leidingen), wordt wel 

meegeteld.

Twee vertrekken, die met elkaar in verbinding staan, worden als één vertrek gewaardeerd als zich tussen 
die twee vertrekken een opening bevindt, die breder is dan 50% van de muur, waarin deze opening zich 
bevindt (zie schets). Het moet hierbij gaan om een niet afsluitbare opening, die doorloopt tot aan de vloer. 
De muur wordt gemeten in het vertrek, waarin de tussenwand het smalst is.

Als X ≥ 50% van Y, dan zijn 1 en 2 
één vertrek.

Als X < 50% van Y, dan zijn 1 en 2 
afzonderlijke vertrekken

2. Criteria voor kamer of keuken:

• de vloer moet begaanbaar zijn;
• en de muren/wanden dienen uit “vast” materiaal te bestaan;
• en om een ruimte als kamer of keuken aan te merken dient deze:

 - over de volle lengte ten minste 1,50m breed te zijn;
 - en een oppervlakte te hebben van minimaal 4m2;
 - en over ten minste 50% van de gemeten** oppervlakte een vrije hoogte te hebben van ten minste 

2,10m.

**  onder gemeten vloeroppervlakte wordt dat gedeelte van de oppervlakte verstaan dat een vrije hoogte 
heeft van 1,50m of meer.
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Letterlijke	tekst	van	bijlage	1,	onder	B,	het	waarderingsstelsel	voor	woonruimte	
welke niet een zelfstandige woonruimte vormt

1.	Oppervlakte	(vervolg)	 Punten

• Oppervlakte van verwarmde,	gemeenschappelijke	verblijfsruimten(4), 
waaronder begrepen een woonkeuken, van minstens 15 m2 per m2 5, te delen door het  
 aantal woonruimten
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Nadere	uiteenzetting	van	de	in	bijlage	1,	onder	B,	opgenomen	begrippen

Oppervlakte 

3. Per m2: eerst de oppervlakte per privévertrek op 2 decimalen afronden en pas daarna de oppervlakte van 
alle privévertrekken salderen en afronden op hele vierkante meters. Dit aantal m2 wordt vermenigvuldigd 
met 5.

Voorbeeld:
kamer:  lengte 3,76m x breedte 4,12m = 15,4912m2, afgerond: 15,49m2

keuken:  lengte 2,95m x breedte 3,81m = 11,2395m2, afgerond: 11,24m2

 Totaal: 26,73m2

Afronding op hele m2: 27m2 27m2 x 5 punten = 135 punten.

4. Verwarmde gemeenschappelijke verblijfsruimten: aan verwarmde, gemeenschappelijke ruimten worden 
ook punten toegekend, indien deze ruimten afzonderlijk elk kleiner zijn dan 15 m2, maar in totaal tenmin-
ste 15 m2 beslaan (bijvoorbeeld gemeenschappelijke woonkamer van 14 m2 en gemeenschappelijke 
keuken van 12 m2). Voorts dient e.e.a. te zijn bestemd voor langer (recreatief) verblijf zoals woonkamer, 
woonkeuken, recreatieruimte e.d. (geen verkeersruimte). De wijze van verwarming moet een centrale 
verwarmingsinstallatie zijn waaraan gekoppeld elementen als: radiatoren, vloerverwarming of uitstroom-
openingen voor hete lucht.

• Een ketel is geen verwarmingselement.
• Een moederhaard of verdikte leiding geldt als verwarmingselement indien deze als zodanig herken-

baar is.
• Gevelkachels en gashaarden worden als roerende zaken aangemerkt. Vertrekken en ruimten met een 

gevelkachel of gashaard worden dan ook niet als verwarmde gemeenschappelijke verblijfsruimten 
gewaardeerd.

Opmerking:
Om als gemeenschappelijke ruimte(n) te worden meegeteld dient te zijn voldaan aan de gestelde criteria 
als genoemd bij punt 2 op pagina 11.
De totale oppervlakte (minstens 15 m2) dient te worden gedeeld door het aantal wooneenheden dat 
daarvan gebruik mag maken.
De verkregen oppervlakte per eenheid wordt vervolgens afgerond op twee decimalen achter de komma 
en geteld bij de oppervlakte van eigen vertrekken.
Na saldering vindt afronding op hele m2 plaats. 
Dit aantal m2 wordt vermenigvuldigd met 5.



Beleidsboek Waarderingsstelsel onzelfstandige woonruimte 14

Letterlijke	tekst	van	bijlage	1,	onder	B,	het	waarderingsstelsel	voor	woonruimte	
welke niet een zelfstandige woonruimte vormt

2.	Verwarmingsmogelijkheden	 Punten

• Bij aanwezigheid van CV, per m2 oppervlakte(1) verwarmde kamer(s) en keuken, 
behorende uitsluitend(2) tot de onzelfstandige woonruimte 3/4

• Bij aanwezigheid(3) van een gasaansluiting en tevens een schoorsteen of rookgasafvoerkanaal 
voor gaskachel(s) 3

• Bij aanwezigheid van uitsluitend een bruikbare schoorsteen(4) 0
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Nadere	uiteenzetting	van	de	in	bijlage	1,	onder	B,	opgenomen	begrippen

Verwarmingsmogelijkheden

1. Per m2 oppervlakte*: eerst de oppervlakte per privévertrek mét cv op 2 decimalen afronden en pas 
daarna de oppervlakte van alle privévertrekken mét cv salderen en afronden op hele vierkante meters. 
Dit aantal m2 wordt vermenigvuldigd met 3/4.

Voorbeeld:
kamer:  lengte 3,76m x breedte 4,12m = 15,4912m2, afgerond: 15,49m2

keuken: lengte 2,95m x breedte 3,81m = 11,2395m2, afgerond: 11,24m2

 Totaal: 26,73m2

Afronding op hele m2: 27m2 27m2 x 3/4 punten = 20,25 punten.

* voor berekening van de oppervlakte zie pagina 11 bij punt 1.

2. Uitsluitend behorende tot de onzelfstandige woonruimte wil zeggen dat de oppervlakte van een 
verwarmde gemeenschappelijke verblijfsruimte (voor wat betreft de toekenning van punten voor 
verwarming) hier dus niet wordt meegeteld. 

3. Aanwezigheid van een gasaansluiting en tevens een schoorsteen of rookgasafvoerkanaal:

• aanwezigheid van gasaansluiting mét schoorsteen of rookgasafvoer wordt slechts eenmaal per 
woonruimte gewaardeerd; dus de waardering is hier maximaal 3 punten.

• heeft reeds een waardering plaatsgevonden als verwarmd vertrek, dan vindt geen waardering meer 
plaats voor een aparte schoorsteen met gasaansluiting.

4. Bruikbare schoorsteen; hieronder wordt niet begrepen een rookgasafvoer door de gevel achter een 
gevelkachel.
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Letterlijke	tekst	van	bijlage	1,	onder	B,	het	waarderingsstelsel	voor	
woonruimte welke niet een zelfstandige woonruimte vormt

3. Kookgelegenheid Punten

• Een keuken(1) in een afzonderlijk vertrek, behorende uitsluitend tot de onzelfstandige 
woonruimte, of een keuken in een woonvertrek, behorende uitsluitend tot de 
onzelfstandige woonruimte, indien dit vertrek tenminste 25 m2 (2) meet 20

• Een keuken(1) in een woonvertrek, behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte, 
indien dit vertrek minder dan 25 m2, doch meer dan 15 m2 (3) meet 10

• Een keuken(1), behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte, doch gelegen in 
een gemeenschappelijk vertrek 10

• Een gemeenschappelijke keuken(1), behorende bij niet meer dan 5 wooneenheden 4
• Een gemeenschappelijke kookgelegenheid(4), behorende bij meer dan 5 wooneenheden  0
• Een kookgelegenheid die niet aan de vereisten van een keuken(1), voldoet 0
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Nadere	uiteenzetting	van	de	in	bijlage	1,	onder	B,	opgenomen	begrippen

Kookgelegenheid

Algemene	opmerking:

Waardering van “kookgelegenheid” vindt slechts éénmaal plaats per wooneenheid. Dit betekent dat als er 
naast de eigen kookgelegenheid ook nog een gemeenschappelijke kookgelegenheid is, waardering van de 
gemeenschappelijke voorziening achterwege blijft.

1. Keuken	(definitie); dient te bestaan uit tenminste (minimaal): een werkblad van minstens 1 meter lengte 
mét spoelbak, én een onderkast, én warm en koud water, én plaatsingsmogelijkheid én aansluiting voor 
een kooktoestel én plaatsingsmogelijkheid én geaarde aansluiting voor een koelkast én de ruimte waarin 
de keuken zich bevindt dient te zijn voorzien van een ventilatiemogelijkheid met de buitenlucht (beweeg-
baar raam, ventilatiekanaal, ventilator in raam e.d.).

2. Tenminste	(minimaal)	25 m2: 
Dus een keuken in een privéwoonvertrek van 25m2 of meer krijgt (indien ze voldoet aan de definitie van 
keuken) 20 punten. 
Een keuken in een privéwoonvertrek van 24,99m2 krijgt 10 punten.

3. Meer dan 15 m2: 
Dus een keuken in een privéwoonvertrek van 15,01m2 krijgt (indien ze voldoet aan de definitie van een 
keuken) 10 punten.

4. Kookgelegenheid	(definitie): hiermede wordt eveneens keuken bedoeld. Kookgelegenheid moet dus 
voldoen aan de definitie van een keuken (zie hierboven onder punt 1).

Opmerking:
• indien niet wordt voldaan aan de vereisten van een keuken, wordt een aanrecht met spoelbak gewaar-

deerd als wastafel;
• zie voor berekening van de oppervlakte pagina 11, punt 1.
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Letterlijke	tekst	van	bijlage	1,	onder	B,	het	waarderingsstelsel	voor	woonruimte	
welke niet een zelfstandige woonruimte vormt

4. Toilet Punten

• Een w.c., behorende uitsluitend(1) tot de onzelfstandige woonruimte 12
• Een gemeenschappelijke	w.c.(2), behorende tot niet meer dan 5 wooneenheden 2
• Een gemeenschappelijke w.c., behorende tot meer dan 5 wooneenheden 0
• Een w.c. die alleen via de buitenlucht(3) is te bereiken 0
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Nadere	uiteenzetting	van	de	in	bijlage	1,	onder	B,	opgenomen	begrippen

Toilet

Algemene	opmerking:

Waardering van “toilet” vindt slechts éénmaal plaats per wooneenheid. Dit betekent dat als er naast het 
eigen toilet ook nog een gemeenschappelijk toilet is, waardering van de gemeenschappelijke voorziening 
achterwege blijft.

1. Uitsluitend behorende tot; hiermee wordt bedoeld dat huurder het alleen gebruik heeft van een toilet en 
dit dus niet behoeft te delen met anderen.

2. Gemeenschappelijke	w.c.; In de praktijk blijkt het veelal niet mogelijk om te bepalen voor hoeveel verhuur-
bare eenheden een bepaald toilet is bedoeld. Daarom wordt in dat geval gekozen voor het delen van het 
totaal aantal toiletten door het totaal aantal verhuurbare wooneenheden.

Voorbeeld 1:
2 toiletten ten behoeve van 9 wooneenheden;
2 toiletten : 9 wooneenheden = 1 toilet ten behoeve van 41/2 wooneenheden ofwel 
1 toilet voor maximaal 5 wooneenheden = 2 punten

Voorbeeld 2:
3 toiletten ten behoeve van 16 wooneenheden;
3 toiletten : 16 wooneenheden = 1 toilet ten behoeve van 51/3 wooneenheden ofwel 
1 toilet voor meer dan 5 wooneenheden = 0 punten

3. Alleen via de buitenlucht te bereiken: hiermee wordt bedoeld dat de bewoner het pand moet verlaten om 
via de buitenlucht het toilet te kunnen bereiken.

Opmerking:
• het toilet dient te zijn voorzien van waterspoeling én te zijn aangesloten op de riolering;
• het ontbreken van een toilet of als het gebruik ervan contractueel is uitgesloten, is een tekortkoming als 

bedoeld in Bijlage II, onderdeel 1, categorie A, punt 4b;
• een chemisch toilet is als een roerende zaak aan te merken, zodat bij de enkele aanwezigheid daarvan 

sprake is van het ontbreken van een toilet.
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Letterlijke	tekst	van	bijlage	1,	onder	B,	het	waarderingsstelsel	voor	woonruimte	
welke niet een zelfstandige woonruimte vormt

5. Wasgelegenheid Punten

• Een douche of bad, behorende tot de onzelfstandige woonruimte(1) 15
• Een gemeenschappelijke douche of bad, behorende tot niet meer dan 8 wooneenheden(2) 3
• Een gemeenschappelijke douche of bad, behorende tot meer dan 8 wooneenheden 0
• Een wastafel(3) (of een niet als keuken meegeteld aanrecht) gelegen binnen de onzelfstandige 

woonruimte of in een ruimte behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte 10
• Een wastafel (géén aanrecht, of fonteintje in toilet) in een gemeenschappelijke, 

maar afsluitbare ruimte, behorende bij niet meer dan 5 wooneenheden 2
• Een wastafel behorende tot meer dan 5 wooneenheden 0
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Nadere	uiteenzetting	van	de	in	bijlage	1,	onder	B,	opgenomen	begrippen

Wasgelegenheid

Algemene	opmerking:

Waardering van “wasgelegenheid” vindt slechts éénmaal plaats per factor en per wooneenheid. Dit betekent 
dat als er naast een eigen wastafel en/of douche/bad ook nog een gemeenschappelijke wastafel en/of 
douche/bad is, waardering van de gemeenschappelijke voorziening(en) achterwege blijft.

1. Behorende tot de onzelfstandige woonruimte: hiermee wordt bedoeld dat huurder het alleen gebruik 
heeft van douche of bad en dat douche of bad zich in een eigen ruimte bevindt. 
De eigen doucheruimte komt (bij onzelfstandige woonruimte) niet in aanmerking voor oppervlaktewaarde-
ring. De waardering van 15 punten - zoals voorgeschreven - doet al voldoende recht aan de voorziening 
die als zodanig niet met anderen behoeft te worden gedeeld.

2. Behorende tot niet meer dan 8 wooneenheden: In de praktijk blijkt het veelal niet mogelijk om te bepalen 
voor hoeveel verhuurbare wooneenheden een bepaalde douche of bad is bedoeld. Daarom wordt in dat 
geval gekozen voor het delen van het totaal aantal douches en baden door het totaal aantal verhuurbare 
wooneenheden.

Voorbeeld:
2 douches ten behoeve van 7 wooneenheden;
2 douches : 7 wooneenheden = 1 douche ten behoeve van 3½ wooneenheden ofwel 
1 douche voor maximaal 8 wooneenheden = 3 punten per wooneenheid.

3. Wastafel: waardering vindt slechts plaats voor ten hoogste één wastafel. Indien er naast de eigen 
wastafel(s) ook nog één of meer gemeenschappelijke wastafels aanwezig zijn, vindt dus slechts waarde-
ring plaats voor één eigen wastafel. De waardering van de eventueel overige eigen en/of gemeenschappe-
lijke wastafels blijft dan achterwege.

In de praktijk blijkt het veelal niet mogelijk om te bepalen voor hoeveel eenheden een bepaalde wastafel is 
bedoeld. Daarom wordt in dat geval gekozen voor het delen van het totaal aantal wastafels door het totaal 
aantal verhuurbare wooneenheden.

Voorbeeld:
2 wastafels ten behoeve van 7 wooneenheden;
2 wastafels : 7 wooneenheden = 1 wastafel ten behoeve van 3½ wooneenheden ofwel 
1 wastafel voor maximaal 5 wooneenheden = 2 punten per wooneenheid.

Opmerking: het ontbreken van wasgelegenheid is een ernstige tekortkoming als bedoeld in Bijlage II, 
Categorie A, punt 5b
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Letterlijke	tekst	van	bijlage	1,	onder	B,	het	waarderingsstelsel	voor	woonruimte	
welke niet een zelfstandige woonruimte vormt

6. Kwaliteitsfactoren Punten

Bij:

a. Bij aanwezigheid van thermostatische regelknoppen(1)	op de radiatoren van de CV  3
b. Bij aanwezigheid van een buitenruimte(2) (balkon, plaatsje, tuin, terras e.d.) uitsluitend 

behorende tot de onzelfstandige woonruimte: groter dan 10 m2 9 
van 4 tot 10 m2 3

c. Bij aanwezigheid van een buitenruimte(2) voor gemeenschappelijk gebruik: groter dan 10 m2 6 
van 4 tot 10 m2 2

d. Bij aanwezigheid van een fietsenberging(3), behorende uitsluitend tot de onzelfstandige woonruimte 6
e. Bij aanwezigheid van een gemeenschappelijke fietsenberging(3)

7.	Beschermd	monument

Indien woonruimte bestaat uit of deel uitmaakt van een Rijksmonument(4): een beschermd monument(4) 
als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet(5).

 bij: 50 punten
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Nadere	uiteenzetting	van	de	in	bijlage	1,	onder	B,	opgenomen	begrippen

Algemene	opmerking:

Waardering van “kwaliteitsfactoren” vindt slechts eenmaal plaats per factor.

1. Thermostatische regelknoppen; waardering voor de regelbaarheid van de temperatuur door middel van 
thermostatische ventielen vindt maar eenmaal plaats en alleen als deze zijn aangebracht op alle 
radiatoren in tenminste het hoofdwoonvertrek.

2. Buitenruimte; indien er sprake is van balkons of dakterrassen, dan krijgen deze alleen punten als deze:

 - zijn voorzien van een beloopbare afwerking zoals vlonders, tegels e.d.
 - en rondom zijn voorzien van een balustrade
 - en via een deur toegankelijk zijn
 - en een vrije hoogte van 1,50 m hebben

Als de voorzieningen wel bij de aanvang van de huurovereenkomst aanwezig waren, maar later 
zijn verdwenen als gevolg van slecht onderhoud, dan wel waarderen, maar ook rapporteren als 
onderhoudsgebrek.

Waardering voor buitenruimte vindt slechts éénmaal plaats. Op de eerste plaats wordt de eigen 
buitenruimte gewaardeerd, mits er wordt voldaan aan de gestelde criteria. Dit betekent dat indien er 
naast	de	eigen	buitenruimte	ook	een	gemeenschappelijke	buitenruimte	is,	waardering	van	de	gemeen-
schappelijke	voorziening	achterwege	blijft.

3. Fietsenberging; hieronder wordt verstaan een afsluitbare, overdekte bergplaats, niet zijnde een portiek, 
trap, gang, hal en dergelijke.

Opmerking: een fietsenberging wordt alleen gewaardeerd:
 - als deze binnen het woongebouw ligt of tot de onroerende aanhorigheden behoort
 - én als de oppervlakte, na deling door het aantal wooneenheden, per wooneenheid minstens 2m2 

bedraagt.

Waardering	voor	fietsenberging	vindt	slechts	éénmaal	plaats.	Indien	er	naast	de	eigen	fietsenberging	
ook	nog	een	gemeenschappelijke	fietsenberging	aanwezig	is	blijft	waardering	daarvoor	achterwege.

4. Volgens artikel 1, 1, van de Erfgoedwet is een Rijksmonument: een monument of archeologisch monu-
ment dat is ingeschreven in het Rijksmonumentenregister. Hiermee worden monumenten bedoeld die als 
zodanig geregistreerd zijn in het Rijksmonumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Alleen deze monumenten krijgen een toeslag van 50 punten.

Rijksmonumentenregister
Het Rijksmonumentenregister kan door eenieder worden geraadpleegd. Het register bevat 
gegevens over de inschrijving en wordt gebruikte ter identificatie van de Rijksmonumenten. 
http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl

5. Per 1 juli 2015 gelden deze punten voor woonruimte die bestaat of deel uitmaakt van rijksmonument als 
bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet; dit is een technische aanpassing door het vervallen van de 
Monumentenwet 1988 (in voorkomende gevallen is overgangsrecht opgenomen).

http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/
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Letterlijke	tekst	van	bijlage	1,	onder	B,	het	waarderingsstelsel	voor	
woonruimte welke niet een zelfstandige woonruimte vormt

Af:	(4)

f. Wanneer de totale vloeroppervlakte (1) van woon- en slaapvertrek minder is dan 10 m2 -10
g. Bij extreme omstandigheden in de woonomgeving (2) van het pand,  

die ernstige overlast opleveren -15
h. Indien de onzelfstandige woonruimte of de w.c. uitsluitend via een woon- of slaapvertrek  

van een niet tot het huishouden van de huurder behorende persoon bereikbaar is -10
i. Bij situering van het woonvertrek op de 5e verdieping of hoger zonder lift - 5
j. Bij een ruitoppervlakte in het (hoofd)woonvertrek van minder dan 0,75 m2 -10
k. Wanneer het laagste raamkozijn van het (hoofd)woonvertrek meer dan 1,60 m boven de vloer is -10
l. Wanneer tegenover het (grootste) raam van het (hoofd)- woonvertrek een gevelwand ligt  

binnen een afstand van meter -10
m. Indien in de onzelfstandige woonruimte en bovendien in de gemeenschappelijke ruimten  

geen warme maaltijden mogen worden bereid. -20

(1) Als oppervlakte van een vertrek met een (ten dele) hellend of verlaagd plafond geldt dat gedeelte, 
waarboven het plafond tenminste 1.50 m hoog is.

(2) Afronding bij 0,5 m2 of meer naar boven, bij minder dan 0,5 m2 naar beneden.

(3) Onder “keuken” te verstaan een aanrecht van minstens 1 meter lengte met onderkast, warm en koud 
water, plaatsingsmogelijkheid en aansluiting voor een kooktoestel en plaatsingsmogelijkheid en geaarde 
aansluiting voor een koelkast, het geheel voorzien van een ventilatiemogelijkheid.

(4) In totaal kan niet meer worden afgetrokken dan 50% van alle positieve punten.
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Nadere	uiteenzetting	van	de	in	bijlage	1,	onder	B,	opgenomen	begrippen

1. Totale vloeroppervlakte; de “niet afgeronde” oppervlakte van woon- en slaapvertrek(ken), niet de keuken, 
wordt hier bij elkaar opgeteld waarbij 9,99m2 kleiner is dan 10m2 en dus leidt tot aftrek. De oppervlakte 
van een ruimte waarin de keuken is opgesteld behoort niet tot de totale vloeroppervlakte, tenzij de keuken 
is opgesteld in het woon- of slaapvertrek (> 4m2).

2. Woonomgeving; hier wordt bedoeld dat aftrek wordt gegeven voor het feit dat de onzelfstandige woon-
ruimte direct ligt boven of grenst aan een lawaaiig garagebedrijf, café, plaatwerkerij of soortgelijke 
bronnen van overlast.

Ook vindt aftrek van 15 punten plaats indien:

 - een eigen kamer of eigen keuken grenst aan een gevel of dak waarop een geluidsbelasting plaatsvindt 
van 59 dB of hoger tengevolge van wegverkeer* of ten gevolge van spoorweglawaai;

 - een kamer of keuken grenst aan een gevel of dak waarop een geluidsbelasting plaatsvindt van 
51 dB(A) of hoger tengevolge van industrielawaai;

 - er sprake is van ernstige hinder ten gevolge van vliegverkeer als de woonruimte gelegen is binnen een 
geluidszone van 41 ke of hoger.

* exclusief de aftrek op grond van artikel 110g Wet geluidhinder.

Indien de verhuurder aantoonbaar geluidwerende maatregelen heeft getroffen om de geluidsoverlast van 
weg- spoor- of industrielawaai binnen de woning te beperken wordt de aftrek van 15 punten gehalveerd.
De maatregelen dienen zodanig te zijn dat het geluidsniveau binnen de woning is terug gebracht tot de 
daarvoor geldende wettelijke grenzen.

Deze grenzen zijn:
 - voor weg- en spoorweglawaai: 43 dB
 - voor industrielawaai: 33 dB(A)

NB: Halvering van de puntenaftrek is niet mogelijk bij overlast tengevolge van vliegverkeerslawaai.

Opmerking:
Bij hinder van meer dan één extreme omstandigheid in de woonomgeving wordt slechts een keer een aftrek 
van 15 punten toegepast.
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ARTIKEL 8a Besluit huurprijzen woonruimte

Per 1 juli 2016 gelden deze punten voor woonruimte die bestaat of deel uitmaakt van rijksmonument 
als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet; dit is een technische aanpassing door het vervallen van de 
Monumentenwet 1988 (in voorkomende gevallen is overgangsrecht opgenomen).

Artikel 8a

Voor woningen, niet zijnde Rijksmonument, binnen beschermd stads- of dorpsgezicht geldt geen toeslag van 
50 punten. Wel geldt een 15% hogere maximale huurprijs indien:

a. die woonruimte behoort tot een beschermd stads- en dorpsgezicht als bedoeld in artikel 1, onder g, van 
de Monumentenwet 1988

b. die woonruimte is gebouwd voor 1945, en
c. door de verhuurder noodzakelijkerwijs gelden zijn besteed voor de instandhouding van de monumentale 

waarde van die woonruimte.

Een woning gebouwd voor 1945 en gelegen in een Rijksbeschermd stads- en dorpsgezicht kan dus, als aan 
bepaalde voorwaarden is voldaan, een toeslag van 15% op de maximale huurprijsgrens krijgen.

De Huurcommissie hanteert voor beschermde stads- en dorpsgezichten een passief beleid. Dit betekent 
dat het aan de verhuurder is om aan te tonen dat de woonruimte is gelegen binnen een beschermd stads- 
en dorpsgezicht en/of hier deel van uitmaakt. Er dient te worden aangetoond dat in een recent verleden 
en noodzakelijkerwijs2 investeringen zijn gedaan voor instandhouding van de monumentale waarde. 
De verhuurder dient middels facturen aan te tonen dat investeringen3 zijn gedaan op de beeldbepalende 
elementen én geen sprake is van noodzakelijke vervanging/ onderhoud of reguliere onderhoudswerk-
zaamheden. Alleen in die gevallen kan de commissie besluiten om de volgens waarderingsstelsel berekende 
maximale huurprijs, met 15% te verhogen. De beoordeling kan per situatie verschillen.

De berekende maximale huurprijs incl. 15% toeslag resulteert in de wettelijk maximale huurprijs. Indien de 
investeringen niet aantoonbaar zijn, dan wordt de 15% toeslag niet berekend.

2 Onder noodzakelijkerwijs wordt verstaan: De uitvoering van restauratiewerkzaamheden ter voorkoming van verval en waarbij 
het karakter niet wordt veranderd. Dit kan dus gelden voor zowel het planmatig onderhoud als voor specifieke restauratie-
werkzaamheden buiten het planmatig onderhoud om.

3 Afhankelijk van de bouwstijl, detaillering en de toegepaste bouwmaterialen, zullen voor de instandhouding “extra kosten” 
(boven standaard) gemaakt moeten worden. Denk hierbij aan bv. toepassen van monumentenglas (i.p.v. dubbelglas), het 
aanbrengen van een snijvoeg in schoon metselwerk of toepassing van een bepaald type natuursteen. Die meerkosten worden 
beschouwd als investering.
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Versiebeheer

Publicatiedatum Aanpassing

februari	2009 Er zijn aanpassingen gedaan in de tekst vanwege wijzigen van de wet voorzieningen 
gehandicapten in Wmo.

De tekst is aangepast t.a.v. het toe te passen rentepercentage, omdat CBS hierover geen 
publicaties meer doet.

Door voortschrijdend inzicht en verbeteringen van bouwmaterialen zijn een aantal aanpas-
singen noodzakelijk gebleken. Met name de lijst met verbeteringen is daarom uitgebreid en 
de looptijd op een aantal onderdelen aangepast.

september	2016 Er heeft een tekstuele aanpassing plaatsgevonden, waarbij isverduidelijkt dat de 
berekening in het rapport van vooronderzoek gebruikt wordt om het huurverhogings-
voorstel op redelijkheid te toetsen en dat de berekening van de huurcommissie dus niet 
daarvoor in de plaats komt.

1	juni	2017 Deze versie van het beleidsboek vervangt de versie van september 2016 en bevat de 
volgende wijzigingen:

• Het te hanteren gemiddelde rentepercentage is gewijzigd. Voorheen werd uitgegaan 
van het gemiddelde percentage, in het kalenderjaar waarin de werkzaamheden zijn 
aangevangen. Vanaf 1 juni wordt uitgegaan van het gemiddelde rentepercentage van 
het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de werkzaamheden zijn aangevangen.

• De lijst met de afschrijftermijnen is uitgebreid met twee nieuwe onderdelen. Dit betreft 
de aanleg van mechanische ventilatiesystemen incl. toebehoren. Ten tweede is het 
onderdeel zonnepanelen in de lijst opgenomen.

1	juni	2018 Deze versie van het beleidsboek vervangt de versie van juni 2017 en bevat de 
volgende wijziging:

• Ter verduidelijking van de werkwijze over de rekenmethodiek die in deze procedure 
gehanteerd wordt, is er een nieuwe omschrijving opgenomen met uitleg over de 
berekening. De uitleg is nader toegelicht met een reken- voorbeeld. De berekening zelf is 
niet gewijzigd.
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Voorwoord

De Huurcommissie behandelt zaken over de huurverhoging na woningverbetering. In dit beleidsboek 
wordt uitgelegd hoe in de praktijk de zaken worden behandeld en hoe de Huurcommissie de betreffende 
wetgeving interpreteert.

De Huurcommissie verwacht dat het beleidsboek zal bijdragen tot een verhoging van de kwaliteit en unifor-
miteit bij de behandeling van zaken. Tevens verwacht zij dat dit beleidsboek het aantal onnodige geschillen 
zal doen verminderen.

Het bestuur van de Huurcommissie 
Den Haag, juni 2018
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Regelgeving

Regeling	artikel	7:255	BW

Omschrijving	van	de	procedure
Dit artikel behandelt de verhoging van de huurprijs van een woonruimte naar aanleiding van een verbetering 
aan de woning die door de verhuurder is aangebracht. De verhuurder heeft dan de mogelijkheid de door hem 
gemaakte kosten (deels) door te berekenen aan de huurder door middel van een verhoging van de huurprijs.

Deze kunnen zijn:
• Het niet-gesubsidieerde kostendeel als voorzieningen zijn aangebracht die verband houden met een 

maatregel die gericht is op het opheffen of verminderen van beperkingen die een gehandicapte bij 
normaal gebruik van de woonruimte ondervindt. Voorwaarde is dat ingevolge een wettelijke regeling een 
financiële tegemoetkoming is verleend.

• Woningverbeteringen die de huurder meer woongenot opleveren.

Zowel huurder als verhuurder kunnen de Huurcommissie verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid 
van de huurprijs na verbetering.

Termijn	van	indienen	verzoekschrift
• Bij individueel aangebrachte verbeteringen aan een enkel perceel (bijv. 1, 2 of 3 hoog) of aan een 

enkele woning: 
 - Binnen drie maanden, gerekend vanaf de eerste van de maand volgend op de dag waarop de verbete-

ringen gereed zijn gekomen.
• Bij complexgewijze verbeteringen:

 - Binnen drie maanden gerekend vanaf de eerste van de maand volgend op de dag waarop de verbete-
ringen in de laatste woning van het complex gereed zijn gekomen.

Onder datum van gereedkoming wordt verstaan de dag waarop de werkzaamheden klaar zijn. Dit is het 
moment dat huurder het genot heeft van de voorziening, nadat de verbeteringen zijn opgeleverd.

Beoordeling door de Huurcommissie
De Huurcommissie beoordeelt of de huurverhoging in redelijke verhouding staat tot de gemaakte kosten ter 
verbetering van het woongerief.

Om de zittingscommissie een leidraad te geven zal in ‘het rapport van voorbereidend onderzoek’ een 
berekening worden gemaakt op bais van eenheidsprijzen, zie verder onder het kopje ‘De berekening’.

De nieuwe huurprijs mag niet hoger zijn dan de maximale huurprijsgrens bij de nieuwe puntenwaardering 
nadat de verbeteringen zijn aangebracht.
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De verschillende begrippen

Onderhoud

Het huurderonderhoud is geregeld in art 7:217 BW en in het Besluit ‘kleine herstellingen’ (Besluit 8 april 
2003, Stb. 168). Al het onderhoud dat niet tot het huurderonderhoud kan worden gerekend geldt in beginsel 
als verhuurderonderhoud. Voor verhuurderonderhoud is, met name in dringende gevallen, geen toestemming 
van de huurder nodig. De huurder moet de door verhuurder voorgenomen dringende reparaties gedogen. 
Voor verhuurderonderhoud kan geen extra huurverhoging worden doorberekend.

Verhuurderonderhoud betreft bijvoorbeeld: buitenschilderwerk, repareren of vervangen van dak of dakgoten, 
vervangen van kozijnen, het deugdelijk houden van elektrische bedrading, water- en gasleidingen en 
ophogen van verzakte tuin.

Grootonderhoud

De term grootonderhoud wordt in de verhuurpraktijk vaak gebruikt in geval van complexgewijs uitgevoerde 
onderhouds- of verbeteringswerkzaamheden. Met grootonderhoud wordt dus meestal verhuurderonderhoud 
bedoeld en het kan dus dezelfde werkzaamheden omvatten als hierboven bij onderhoud is beschreven. 
Grootonderhoud wordt ook wel planmatig onderhoud genoemd. Er hoeft niet altijd sprake te zijn van 
verbetering van het woongenot.

Grootonderhoud betreft bijvoorbeeld:
• onderhoud en herstel van funderingen, gevels, trapportalen, galerijen en balkons, onderhoud van lift of CV;
• vervangen van buitenkozijnen inclusief ramen en deuren en alle hiermee verband houdende 

werkzaamheden;
• opheffen van vochtproblemen die het gevolg zijn van fouten in de bouwkundige constructie;
• vervangen van dakconstructies inclusief bedekking, goten en HW-afvoeren;
• vervangen van rioleringen, gas-, water- en elektraleidingen;
• het vervangen van sanitair, keuken en elektrische installatie in de bestaande omvang of tot het vereiste 

minimum niveau.

De hiervoor genoemde (groot-)onderhoudswerkzaamheden kunnen geen verhoging van de huurprijs tot 
gevolg hebben als bedoeld in artikel 7:255 BW.

Woningverbetering

Onder woningverbetering wordt verstaan: alle uitgevoerde werkzaamheden die een verhoging van het 
woongerief tot gevolg hebben, niet zijnde onderhoud of grootonderhoud.

Dit zijn:
• voorzieningen die voor het aanbrengen niet aanwezig waren;
• voorzieningen die wel al aanwezig waren, maar zijn uitgebreid en/of aangepast aan de huidige maatsta-

ven, denk hierbij aan bijvoorbeeld elektrische installaties;
• luxe voorzieningen, dus meer dan het uitvoeringsniveau in de sociale woningbouw.
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Overeengekomen werkzaamheden

De partijen dienen vooraf tot een overeenstemming te komen m.b.t. de voorzieningen die aangebracht 
zullen worden en welke van die voorzieningen aangemerkt zullen worden als woningverbetering. Over het 
algemeen wordt ervan uitgegaan dat deze overeenstemming schriftelijk is vastgelegd en dat de huurder een 
akkoordverklaring getekend heeft.

In de praktijk blijkt echter dat veelal sprake is van een mondelinge overeenkomst m.b.t. de aan te brengen 
voorzieningen en is ook vaak onduidelijk welke afspraken gemaakt zijn over de geriefsverbetering. Een 
mondelinge overeenkomst is ook een overeenkomst en dus rechtsgeldig. Voor het uitvoeren van die 
geriefsverbetering heeft de verhuurder de toestemming van de huurder nodig. Als de geriefsverbetering 
reeds is aangebracht, dan gaat de huurcommissie ervanuit dat de huurder toestemming verleend heeft. Bij 
complexgewijs (10 of meer woningen) uitgevoerde verbeteringen kan de huurder verplicht worden hiermee 
in te stemmen mits meer dan 70% van de huurders er wel mee instemt. Dit moet door de verhuurder 
worden aangetoond.

Overeengekomen bedrag

De huurcommissie gaat ervan uit dat, net als de aan te brengen geriefsverbeteringen, ook het bedrag voor 
die verbeteringen door huurder en verhuurder is overeengekomen voordat de ingrepen of voorzieningen tot 
stand zijn gekomen.

Is dit niet het geval dan kan de redelijkheid van de huurverhoging voor de aangebrachte voorzieningen toch 
ter beoordeling worden voorgelegd aan de huurcommissie. 

De huurprijs inclusief de verhoging na verbetering, mag in ieder geval niet boven de maximale huurprijsgrens 
voor de betreffende woning uitkomen.
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Rekenmethode Huurcommissie

De Huurcommissie toetst de door de verhuurder voorgestelde huurverhoging op redelijkheid aan de hand 
van een berekening. Als het door verhuurder voorgestelde bedrag voor de huurverhoging niet hoger is dan 
dit berekende bedrag, dan staat de Huurcommissie in beginsel het voorstel van de verhuurder toe.

De berekening is hetzelfde voor alle soorten woonruimten. Dus de berekening geldt voor zelfstandige en 
onzelfstandige woonruimte, voor woonwagens en voor standplaatsen.

De Huurcommissie bepaalt de redelijkheid van de huurverhoging aan de hand van 4 stappen:
1. Uitrekenen kosten voor geriefsverbetering
2. In mindering brengen eventuele subsidie
3. Uitrekenen wat het zou kosten als het bedrag via een hypotheek wordt geleend
4. Beoordelen redelijkheid voorgestelde huurverhoging 

Deze stappen worden hieronder toegelicht.

1. Uitrekenen kosten voor geriefsverbetering

Eerst worden de zuivere kosten voor de zgn. geriefsverbetering vastgesteld, waarbij het gaat om de 
totale kosten, exclusief de kosten voor het onderhoud. Het gaat om de werkelijk gemaakte kosten voor de 
uitvoering van de werkzaamheden.

Als een aannemer is ingeschakeld, bestaan de werkelijke kosten uit de aanneemsom, inclusief meer- en 
minderwerk, minus de kosten voor onderhoud. Dit kan betekenen dat de aanneemsom gesplitst wordt in 
een bedrag voor geriefsverbetering en een bedrag voor onderhoud. Deze splitsing geldt ook voor mogelijke 
bijkomende kostenposten binnen de aanneemsom, zoals algemene bouwplaatskosten, algemene bedrijfs-
kosten, loon- en materiaalprijsstijgingen; verzekeringen en kosten voor voorbereiding en toezicht.

Meer informatie over het begrip ‘onderhoud’ is te vinden op “Onderhoud” op pagina 6.

Als er geen facturen zijn, dan bepaalt de Huurcommissie de werkelijke kosten aan de hand van zgn. 
eenheidsprijzen op basis van daarvoor bestemde calculatiesoftware. De Huurcommissie maakt gebruik van 
ArchiCalc. Dit geldt ook als verhuurder een gespecificeerde calculatie kan overleggen.

De eenheidsprijzen zijn over het algemeen exclusief BTW. Over het bedrag van geriefsverbetering wordt 
daarom 21% BTW bijgeteld.

2.	 In	mindering	brengen	eventuele	subsidie(s)

Als subsidie is verleend dan moet de subsidie in mindering worden gebracht op het bedrag.

3. Uitrekenen wat het zou kosten als het bedrag via een hypotheek 
wordt geleend

Er mag rente in rekening worden gebracht. Om de kosten te berekenen wordt berekend wat de kosten 
zouden zijn als het geld geleend wordt via een hypotheek. Het maakt dus niet uit of het geld daadwerkelijk 
geleend wordt, al dan niet via een hypotheek.
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De Huurcommissie hanteert daarbij de volgende hypotheekvorm:
• Obvion Basis Hypotheek
• Annuïtair
• Zonder NHG
• Rentevaste periode van 10 jaar
• Marktwaarde ≤ 101%

Rentepercentage
Voor het berekenen van de rentekosten per maand is een rentepercentage nodig. Voor het bepalen van 
het rentepercentage wordt (beleidswijziging per 1 juni 2017) uitgegaan van de jaargemiddelde rente over 
voorgaand kalenderjaar. Als bijvoorbeeld in januari 2018 de renovatie is gestart, dan geldt het gemiddelde 
rentepercentage over het kalenderjaar 2017.

Dit percentage wordt door de Huurcommissie verkregen door het gemiddelde van alle rentepercentages 
in dat jaar te berekenen. Daarbij gaat het dus om de rentepercentages van genoemde Obvion Basis 
Hypotheek. In de maanden waarin het rentepercentage niet door Obvion gewijzigd is, wordt het percentage 
aangehouden van de maand daarvoor. Deze percentages worden door de Huurcommissie bijgehouden 
door raadpleging van de actuele rentepercentages op de website van Obvion: https://www.obvion.nl/
Hypotheekrente/Actuele-hypotheekrente-Obvion.htm

Renovatie gestart Berekening 
rentepercentage

Rentepercentage 
per jaar

Rentepercentage 
per maand

Tussen	1	juli	2017	en	
1	januari	2018

Gemiddeld rentepercentage 
over 2016

2,29% 0,191%

Tussen	1	januari	2018	en	
1	januari	2019

Gemiddeld rentepercentage 
over 2017

2,47% 0,206%

In 2017 zijn de hypotheekregels gewijzigd. Daarom wordt het gemiddelde rentetarief over 2017 berekend 
op basis van zowel de maximale hypotheek tot en met 100% van de executiewaarde (EW) als de maximale 
hypotheek tot en met 101% van de marktwaarde (MW). In de overzichten van Obvion heeft de overgang van 
EW naar MW plaatsgevonden in april 2017.

4.	 Beoordelen	redelijkheid	voorgestelde	huurverhoging

Als de werkelijke kosten bekend zijn, wordt beoordeeld of de voorgestelde huurverhoging per maand 
hoger is dan de hierboven berekende kosten per maand. Als dit zo is, dan is de huurverhoging volgens de 
Huurcommissie niet redelijk. Wel redelijk is een huurverhoging van het bedrag aan de berekende kosten.

Bij verbeteringen aan gemeenschappelijke voorzieningen wordt op het eindbedrag een verdeelsleutel 
toegepast naar rato van het aantal wooneenheden. Het kan zijn dat bij een vereniging van eigenaren een 
andere verdeelsleutel aangehouden wordt. In die gevallen kan deze mogelijk aangehouden worden, e.e.a. 
afhankelijk van het type verbetering.

https://www.obvion.nl/Hypotheekrente/Actuele-hypotheekrente-Obvion.htm
https://www.obvion.nl/Hypotheekrente/Actuele-hypotheekrente-Obvion.htm
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Voorbeeldberekening

Maand Rente	2017

januari 2,19 %

februari 2,19 %

maart 2,14 %

april 2,49 %

mei 2,49 %

juni 2,49 %

Juli 2,69 %

augustus 2,69 %

september 2,59 %

oktober 2,54 %

november 2,54 %

december 2,54 %

Jaargemiddelde = totaal rentepercentages / 12 
Maandrente = jaargemiddelde / 12

Jaargemiddelde	2017
29,58 / 12 = 2,47 %

Maandrente	2017
0,0247 / 12 = 0,00206 = 0,206 %

Aangebrachte verbeteringen: Vervangen Vr-ketel voor HR Cv-combiketel

Bedrag van de verbeteringen: € 1170,20

Bij: 21% BTW € 245,74 +
 € 1.415,94

Af: Subsidie € 0,00 - 
Totale verbeteringskosten € 1.415,94

Gemiddeld rentepercentage 2017: 2,47 %
Maandrente: 0,206 % (0,0247/12)**
Looptijd/afschrijvingstermijn: 15 jaar
 180 maanden 

Maandbedrag huurverhoging:* € 9,42 per maand

*Berekening	maandbedrag	huurverhoging:

Vb. € 1415,94

= maandbedrag

= € 9,42

(1- (( 1 + maandrente ) ^ - afschrijvingstermijn in maanden)))

(1 - (( 1 + 0,00206 ) ^ - 180 )))

Maandrente**

0,00206

Verbeteringskosten x
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Afschrijvingstermijn

Bij de berekening van die maandelijkse lasten wordt uitgegaan van het te berekenen bedrag en van een 
redelijke afschrijvingstermijn voor de diverse verbeteringen. Het aantal jaren van de lening is afhankelijk van 
de afschrijvingstermijn. In de tabel onder woningverbetering staat achter ieder voorbeeld van woningverbe-
tering de looptijd (=afschrijvingstermijn) genoemd.

De afschrijvingstermijnen zijn richtlijnen, een en ander is mede afhankelijk van de kwaliteit van het materiaal 
en het uitvoeringsniveau. De rapporteur kan hiervan dus afwijken.

Woningverbetering Toelichting Looptijd

CV

Aanleggen van een niet 
aanwezige cv-installatie, al of 
niet met combiketel.

Alle materiaal en loonkosten voor het plaatsen van de cv- ketel en 
expansievat.

15

Totale kosten voor de cv-installatie en noodzakelijke voorzie-
ningen zoals thermostaat, aanpassen van elektra, riolering en 
rookgasafvoer.

30

Collectieve cv-installatie 
vervangen door individueel

De meerkosten van de individuele installatie per woning 
uitrekenen en kosten voor het vervangen van de bestaande 
installatie, omgeslagen per woning, hierop in mindering brengen.

30

CV-ketel	en	(huur)geiser	
vervangen door combiketel

VR-ketel: de totale meerkosten voor een combiketel t.o.v. een 
VR-ketel zonder warmwaterdeel.

15

HR-ketel: de totale meerkosten voor een HR-combiketel t.o.v. 
een VR-ketel zonder warmwaterdeel, o.a. de kosten voor aan- en 
afvoerleidingen, rookgasafvoer enz.

CV-ketel vervangen door een 
HR-ketel

De meerkosten (materiaal- en loonkosten) t.o.v. een VR- ketel. 15

Alternatieve verwarming

Aanleggen van een verwar-
mingssysteem op elektriciteit

De totale materiaal- en loonkasten voor het aanbrengen van 
verwarmingselementen, mits:

• De verwarmingselementen samen de hoofdverwarming 
vormen.

• De elementen naar aard en gebruik nagelvast aan het gebouw 
verbonden zijn.

• Regelbaar door thermostaat.

Bijvoorbeeld elektrische radiatoren of infrarood panelen.

20

Isolatie	en	kozijnen

Enkel glas vervangen door 
isolerende beglazing in 
bestaande	kozijnen.

Alle materiaal- en loonkosten voor het plaatsen van de dubbele 
beglazing in bestaande kozijnen.

25

Aanbrengen van isolerende 
voorzieningen

Alle vormen van thermische isolatie, zoals bijvoorbeeld gevel-, 
spouw- vloer of dakisolatie.

25
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Woningverbetering Toelichting Looptijd

Kozijnen	met	enkel	glas	
vervangen	door	kozijnen	met	
dubbel glas

Alle materiaal- en loonkosten voor het plaatsen van de dubbele 
beglazing.

25

Vervangen van kozijnen is onderhoud, alleen dure aanpassingen 
en eventueel extra beveiligingen meetellen.

25

Zijn kozijnen vervangen omdat deze niet geschikt waren voor 
dubbel glas, ondanks dat deze in goede staat waren, en is dubbel 
glas op uitdrukkelijk verzoek van huurder geplaatst, dan ook het 
vervangen van de kozijnen meetellen.

25

Ventilatieroosters Het aanbrengen van ventilatieroosters, die er voorheen niet waren, 
in kozijnen is woningverbetering.

25

Sanitaire ruimten en –installaties

Vervangen sanitair Meerkosten voor het vervangen en uitbreiden van sanitair, tegels, 
kranen e.d. voor zover zij het woongenot verhogen. Bereken de 
kosten van de verbetering door totale kosten te verminderen met 
de kosten voor het vervangen van de oude situatie.

25

Aanleg niet aanwezige bad- of 
douchegelegenheid

De totale kosten voor de nieuwe badkamer inclusief alle 
bouwkundige voorzieningen.

25

Uitbreiden badkamer Bij het vergroten van een bestaande badruimte de meerkosten 
t.o.v. het vervangen van bestaande situatie.

25

Vervangen keukeninstallatie Meerkosten voor het vervangen en uitbreiden van de keuken voor 
zover zij het woongenot verhogen. Bereken de kosten van de 
verbetering door totale kosten te verminderen met de kosten voor 
het vervangen van de oude situatie.

15

Standaardpot vervangen door 
hangend toilet

Er is bij het vervangen van een standaardpot door hangend toilet 
wel sprake van verbetering, er is echter nauwelijks sprake van 
meerkosten. Alleen in afwijkende gevallen kan er sprake zijn van 
meerkosten.

15

Geluidwering

Geluidswerende maatregelen De kosten voor geluidswerende voorzieningen in of aan de 
woonruimte

25

Geluidsisolatie	bij	
woningsplitsing

Een gedeelte van de vaak verplicht gestelde (vloer)isolatie bij 
woningsplitsing. Rond de 30%, afhankelijk van de situatie ter 
plaatse.

25

Installaties

Vervangen en uitbreiden van 
elektrische installatie

Totale kosten berekenen, vervolgens verminderen met het 
vervangen van de bestaande groepen, bijvoorbeeld van 2 naar 5 
groepen is 3/5 van totale kosten

30

Aanbrengen liftinstallatie Totale kosten omslaan per woning. Vervangen van bestaande lift 
is onderhoud.

Bij woningen op de begane grond niet doorberekenen als de eigen 
entree is gelegen buiten de centrale hal. Komt de voordeur wel uit 
in de centrale hal, dan wel meetellen.

25

Mechanische ventilatie Kosten voor een nieuw aangebrachte mechanische ventilatie 
inclusief aanpassingen, zoals het aanbrengen van toevoerroosters 
in buitenkozijnen of gevels, aan- en afvoerkanalen, koven etc.

15

Schotelantenne	(centraal) Een door verhuurder aangebrachte schotelantenne voor meerdere 
woningen wordt aangemerkt als zijnde onroerend en woningver-
betering (nagelvast en er wordt meer geleverd).

15
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Woningverbetering Toelichting Looptijd

Zonnepanelen Zonnepanelen die roerend van aard zijn worden niet gezien 
als een woningverbetering. Hiervoor kan de verhuurder via de 
servicekosten een gebruiksvergoeding bij de huurder in rekening 
brengen.

n.v.t.

Diverse werkzaamheden

Totaal renovatie Ingrijpende verbouwing met zowel verbetering als (groot) 
onderhoud, zgn. update van de woning. Niet alle onderdelen 
apart berekenen per afschrijvingstermijn, maar in één calculatie. 
Afhankelijk van de situatie ter plaatse wordt een bepaalt 
percentage doorberekend als woningverbetering.

25

Balkon vervangen Vervangen door een even groot balkon is, ongeacht het materiaal-
gebruik, geen verbetering

25

Bij het vervangen door een groter balkon de meerkosten t.o.v. 
vervangen van het bestaande balkon uitrekenen.

25

Update casco en uitbreiding Een uitbreiding van de nuttige vloeroppervlakte van vertrekken, 
door interne verbouwing, en zgn updaten van het casco, door 
comfort/indeling vergelijkbaar met nieuwbouw. Bereken een 
aantal procenten van de totale kosten, verminderd met het bedrag 
dat al voor het berekenen van de individuele verbeteringen is 
meegenomen.

25

De woningwaardering

Bij het rapport wordt ook als bijlage de woningwaardering toegevoegd, van de situatie zoals deze is nadat de 
verbeteringen zijn aangebracht. Dit om na te gaan of de huurprijs, inclusief het bedrag voor de verbeteringen, 
niet boven de maximale huurprijsgrens uitkomt.
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