
 

 

 

NOTITIE AFREKENING SERVICEKOSTEN 
Wat	zijn	servicekosten?	
Het begrip servicekosten is gedefinieerd als: "Onder servicekosten wordt verstaan de vergoeding voor 
de overige zaken en diensten die geleverd worden in verband met de bewoning van de woonruimte"1. 
Die overige zaken en diensten zijn limitatief aangewezen en omvatten o.a. (gemeenschappelijke) 
warmtevoorzieningen, elektriciteit, gas en water maar ook roerende zaken die in gebruik zijn gegeven 
en diensten. De diensten mogen o.a. omvatten: kleine herstellingen2, afvoer van huisvuil, huismeester, 
signaallevering, verzekering of fondsvorming en administratiekosten3. De kosten voor 
nutsvoorzieningen met een individuele meter maken formeel geen deel (meer) uit van de 
servicekosten4. 

De servicekosten zijn te onderscheiden in kosten die naar aard en/of afspraak bij de afrekening wel of 
niet worden verrekend met het betaalde voorschot. Bij kosten voor nutsvoorzieningen zal het 
daadwerkelijke verbruik en daarmee de hoogte van de kosten pas achteraf vast te stellen zijn. Ook de 
hoogte van servicekosten voor diensten kan in de regel pas achteraf definitief worden vastgesteld als 
leveranciers tussentijdse prijswijzigingen mogen doorvoeren en/of extra werkzaamheden 
('meerwerk') moeten verrichten. Voor servicekosten als verzekering of fondsvorming en afname van 
roerende zaken zal het begrote voorschot in de regel gelijk zijn aan het vooraf vastgestelde tarief. 

Uitgangspunt is dat alle toegerekende servicekostencomponenten moeten zijn overeengekomen 
tussen huurder en verhuurder5. Die overeenkomst ontstaat in de regel door het tekenen van de 
huurovereenkomst maar het is ook mogelijk -voor zowel huurder als verhuurder- om 
servicekostencomponenten nadien toe te voegen, dan wel te verwijderen mits beide partijen daarmee 
instemmen. Voor de levering van zaken of diensten die slechts aan een aantal huurders gezamenlijk 
geleverd kan worden is het mogelijk de kosten in rekening te brengen bij alle huurders, indien 70% van 
de huurders hiermee expliciet instemt ('opt-in')6. 

                                                             
1 artikel 237, lid 3 van Burgelijk Wetboek Boek 7 
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&artikel=237 
2 Besluit kleine herstellingen 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014931/ 
3 Besluit servicekosten 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014932/ 
4 Beleidsboek servicekosten en nutsvoorzieningen, Huurcommissie 
https://www.huurcommissie.nl/uploads/media/Beleidsboek_servicekosten_1_februari_2016__definitief_.pdf 
5 artikel 259, lid 1 van Burgelijk Wetboek Boek 7 
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&artikel=259 
6 artikel 261, lid 2 van Burgelijk Wetboek Boek 7 
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&artikel=261 



 

 

Afrekening	servicekosten	
Basis voor de afrekening van de servicekosten zijn facturen van leveranciers en de boekhouding van 
de verhuurder. In de regel ontvangt de bewonerscommissie kopieën van facturen en een overzicht 
waarin de bedragen uit de facturen zijn verwerkt tot een totaalbedrag per servicekostencomponent 
voor alle huurders gezamenlijk van een (administratief) complex. In het administratieve systeem van 
de verhuurder wordt vervolgens het totaalbedrag voor elke servicekostencomponent omgeslagen 
over de huurders en per huurder verrekend met het ontvangen voorschot. Het uiteindelijke saldo van 
alle servicekostencomponenten wordt tenslotte bij een overschot terugbetaald aan- dan wel bij een 
tekort (vanaf € 5,-) nagevorderd van elke huurder. Een overzicht met de omslag van de verrekenbare 
servicekostencomponenten en saldering ontvangt elke individuele huurder van de verhuurder. 

Een eerste stap in het proces van de verificatie van de afrekening servicekosten, is een verkenning van 
de facturen. Het gaat dan om de vaststelling of alle voor de verificatie benodigde stukken aanwezig 
zijn, de kopieën van de facturen leesbaar zijn en of de opgevoerde kosten inderdaad toerekenbaar zijn 
aan de huurders van het complex. 

Nutsvoorzieningen	
Een volgende stap is verificatie of de verbruikscijfers en bedragen, zoals deze staan vermeld op de 
facturen, juist zijn overgenomen op de component bladen in het overzicht. Het gaat dan om de 
verbruikscijfers van elektriciteit (hoog/normaal/piek = dag- en laag/dal = nachttarief), gas en water bij 
gebruik van gezamenlijke meters, de kosten van levering, de kosten van transport en de kosten voor 
de meetdiensten. Door de splitsing in de energiesector is er sprake van een aparte leverancier voor de 
levering (GDF Suez), het transport (Stedin Netbeheer) en de bemetering (Stedin Meetbedrijf). De 
kosten van de meetdiensten worden met een jaarnota gefactureerd en staan daardoor als 'dertiende 
maand' in het overzicht van de verhuurder. De kosten van water (Evides) worden eveneens met een 
jaarnota gefactureerd. 

Energiebelasting	
Voor een complex met een gezamenlijke meter voor elektriciteit én zelfstandige verhuureenheden is 
er sprake van een aanvullende verrekening van de energiebelasting. Er wordt energiebelasting en 
'opslag duurzame energie' (ODE) geheven op zowel elektriciteit als gas7. Er is sprake van een degressief 
tarief met schijven, en een heffingskorting op elektriciteit per zelfstandige woning waardoor effectief 
een verbruik van 2600 kWh is vrijgesteld. De leverancier van elektriciteit (GDF Suez) rekent op basis 
van één aansluiting voor één zelfstandige 'woning' (lees: complex) maar éénmaal de heffingskorting, 
10 MWh in de eerste schijf, 40 MWh in de tweede schijf en het resterende verbruik in de derde schijf. 

                                                             
7 Energiebelasting, Belastingdienst 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/
belastingen_op_milieugrondslag/energiebelasting/ 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/inhoud/energiebelasting 



 

 

Door de Belastingdienst wordt DUWO gezien als energieleverancier en daarom maakt DUWO een 
herberekening van de energiebelasting. Voor elke zelfstandige verhuureenheden wordt een 
heffingskorting opgevoerd (€ 311,84 voor 2015). Het geschatte jaarverbruik per zelfstandige 
verhuureenheid (1800 kWh) wordt belast tegen het tarief voor de eerste schijf (€ 0,1196 per kWh voor 
20158). Het resterende verbruik van onzelfstandige verhuureenheden en gemeenschappelijke ruimten 
wordt op dezelfde manier belast als de leverancier van elektriciteit (GDF Suez) heeft gedaan voor één 
fictieve woning (zonder heffingskorting, vanaf 2015). 

Correctie	energiebelasting	–	voorbeeld	250	vhe	zelfstandig	
voorbeeld: 500 vhe, waarvan 250 vhe zelfstandig met een totaalverbruik van 1000 MWh per jaar voor het hele 
complex en 10% gemeenschappelijke energie (tarieven 2015, excl. BTW). 

Berekening energieleverancier GDF Suez: 
1x € -311,84 + 10x € 119,60 + 40x € 46,90 + 950x € 12,50 = € 14.635,16 

Berekening energieleverancier DUWO: 
250x € -311,84 + 250x1,8x € 119,60 + 10x € 119,60 + 40x € 46,90 + 500x € 12,50 = € -14.818,00 

Correctie energiebelasting: € -15.088,00 - € 14.635,16 = € -29.453,16 

Correctie	energiebelasting	–	voorbeeld	500	vhe	zelfstandig	
voorbeeld: 500 vhe, waarvan 500 vhe zelfstandig met een totaalverbruik van 1000 MWh per jaar voor het hele 
complex en 10% gemeenschappelijke energie (tarieven 2015, excl. BTW). 

Berekening energieleverancier GDF Suez: 
1x € -311,84 + 10x € 119,60 + 40x € 46,90 + 950x € 12,50 = € 14.635,16 

Berekening energieleverancier DUWO: 
500x € -311,84 + 500x1,8x € 119,60 + 10x € 119,60 + 40x € 46,90 + 50x € 12,50 = € -44.583,00 

Correctie energiebelasting: € -44.583,00 - € 14.635,16 = € -59.218,16 

Het saldo tussen de door beide energieleveranciers berekende energiebelasting wordt in rekening 
gebracht, waardoor defacto de door GDF Suez reeds in rekening gebrachte energiebelasting wegvalt. 

	
 	

                                                             
8 Tabellen tarieven milieubelastingen, Belastingdienst 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/
belastingen_op_milieugrondslag/tarieven_milieubelastingen/tabellen_tarieven_milieubelastingen 



 

 

Belastingen	
Voor onzelfstandige verhuureenheden en shortstay (vanaf 2016/2017) verzorgt DUWO de inning van 
belastingen van gemeente (afvalstoffenheffing, rioolafvoer) en hoogheemraadschap 
(ingezetenenomslag, zuiveringsheffing). De reguliere huurders van zelfstandige verhuureenheden 
ontvangen de aanslag voor deze belastingen zelf. 

Afvalstoffenheffing	
De afvalstoffenheffing is een vast bedrag (€ 209,45 voor 2015, eenpersoonshuishouden) per 
verhuureenheid voor de afvoer en verwerking van huisvuil vanaf het complex. Aan onzelfstandige 
verhuureenheden wordt ongeveer 66% van het tarief in rekening gebracht. 

Rioolheffing	
Het rioolafvoerrecht (rioolheffing) is een vast bedrag per aansluiting (€ 45,43 voor 2015, 
gebruikersdeel ≤ 500 m³) voor aansluiting op de gemeentelijke riolering per zelfstandige 
verhuureenheid. Voor de omslag stelt DUWO het aantal (fictieve) aansluitingen op het aantal (logische) 
groepen van onzelfstandige verhuureenheden. Het totaal van het aantal (fictieve) aansluitingen maal 
het vaste bedrag per aansluiting wordt evenredig omgeslagen over alle onzelfstandige 
verhuureenheden. 

Ingezetenenomslag	
De watersysteemheffing (ingezetenenomslag) is een vast bedrag (€ 116,16 voor 2015) per zelfstandige 
verhuureenheid. Aan onzelfstandige verhuureenheden wordt dit tarief niet in rekening gebracht. 

Zuiveringsheffing	
De zuiveringsheffing (verontreinigingsheffing) is een vast bedrag (€ 94,38 voor 2015, 1 
vervuilingseenheid à 44 m³) voor de zuivering van afvalwater per zelfstandige verhuureenheid. Basis 
voor de zuiveringsheffing voor onzelfstandige verhuureenheden is het waterverbruik waarbij het 
fictieve verbruik van de zelfstandige verhuureenheden (44 m³ bij eenpersoons- of 132 m³ vanaf 
tweepersoons verhuureenheid) in mindering wordt gebracht. Het resterende waterverbruik wordt 
omgerekend naar vervuilingseenheden à 44 m³. Het aantal vervuilingseenheden wordt 
vermenigvuldigd met het tarief en evenredig omgeslagen over alle onzelfstandige verhuureenheden. 

	

	
	
 	



 

 

Diensten	
De diensten in de servicekosten zijn in de regel (gemeenschappelijke) taken waarvoor huurders in 
beginsel verantwoordelijk zijn en die om reden van efficiency, kwaliteit, continuïteit en/of gemak door 
derden worden verricht. Door opname in de servicekosten kopen huurders deze taken gezamenlijk af. 
Het omgekeerde is ook vaak waar. Wanneer huurders bepaalde taken onmogelijk zelf kunnen of 
mogen verrichten zal het in de regel ook zo zijn dat de kosten hiervoor uit de kale huur moeten worden 
bestreden en niet in de servicekosten kunnen worden ondergebracht. 

In het algemeen geldt het hoge btw-tarief (21%) voor ingehuurde dienstverlening. Een uitzondering 
vormt regulier schoonmaakwerk binnen woningen, waartoe tevens gemeenschappelijke ruimten 
worden gerekend, voor zover die toegankelijk zijn voor bewoners. Hiervoor geldt het lage btw-tarief 
(6%)9. 

Verzamelblad	en	administratiekosten	
Na verificatie van verbruikscijfers en bedragen op de facturen volgt er per servicekostenpost een 
totaalbedrag inclusief btw. Deze totaalbedragen worden getransporteerd naar een verzamelblad in 
het overzicht en verhoogd met administratiekosten. Voor levering van warmte geldt 2% 
administratiekosten (en 1% bij individuele bemetering). Voor alle andere servicekosten geldt 5% 
administratiekosten10. 

 	

                                                             
9 Omzetbelasting, toelichting Tabel I, post B20, Belastingdienst 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035530/#Circulaire.divisie5_Circulaire.divisieB20_Circulaire.divisie2 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijs
tellingen/diensten_6_btw/werkzaamheden_aan_woningen/schoonmaken_in_woningen 
10  Beleidsboek servicekosten en nutsvoorzieningen, Huurcommissie 
https://www.huurcommissie.nl/over-de-huurcommissie/publicaties/ 
https://www.huurcommissie.nl/uploads/media/Beleidsboek_servicekosten_1_februari_2016__definitief_.pdf 



 

 

Omslag	en	servieckosteneenheid	(SKE)	
De totaalbedragen per servicekostenpost inclusief BTW en administratiekosten worden tenslotte 
omgeslagen over de huurders en verrekend met het individueel samen met de huur betaalde 
voorschot. De kosten voor diensten worden in de regel evenredig per verhuureenheid omgeslagen. De 
kosten voor de nutsvoorzieningen gas en elektriciteit bij een gemeenschappelijke meter worden 
omgeslagen op basis van de servieckosteneenheid (SKE). De servieckosteneenheid is een 
kostenverdeelsystematiek11 op basis van de vloeroppervlakte van de verhuureenheid: 
1.0    bij <20 m² 
1.2    bij 20-28 m² 
1.4    bij 28-40 m² 
1.6    bij 40-56 m² 
1.8    bij 56-76 m² 
2.0    bij >76 m² 
3.0 bij een 5-kamerwoning 

De factor van de servieckosteneenheid staat per verhuureenheid vermeld in de 
servicekostenbegroting. Op basis van de totaalbedragen per servicekostenpost, de 
servieckosteneenheid en de bedragen uit de servicekostenbegroting kan er voor elk type 
verhuureenheid (onzelfstandig, zelfstandig, SKE's) een proefomslag worden gemaakt. Deze resultaten 
kunnen later vergeleken worden met de omslag van de servicekosten bij de individuele afrekening. De 
resultaten vormen tevens een basis voor een volgende begroting van het voorschot voor de 
servicekosten. 
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11 artikel 8a, lid 2 van Warmtewet 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0033729/#Hoofdstuk2_Paragraaf2.1_Artikel8a 



 

 

 
 

 


