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HUUrPrIjSVASTSTELLING, HUUrPrIjZEN EN SErVIcEkOSTEN

77. Contractsvrijheid 
servicekosten geliberaliseerde 
woonruimte afgeserveerd door de 
Hoge Raad 
MR. C. VAN MEURS-JANSSENS 

 

Inleiding

Op 24 april 2020 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen 
waarin de vraag centraal stond hoever de contractsvrij-
heid van partijen reikt bij het sluiten van een huurovereen-
komst voor geliberaliseerde woonruimte.1 Aanleiding voor 
deze cassatiezaak was een in 2018 door het Gerechtshof 
Amsterdam gewezen arrest, waarin het hof – kort samen-
gevat – had geoordeeld dat partijen bij een geliberaliseerde 
huurovereenkomst contractsvrijheid hebben met betrek-
king tot (de hoogte van) de servicekosten.2 Volgens het hof 
hoefde er geen relatie met de werkelijke kosten te bestaan. 
Met dit arrest kwam het hof terug op eerdere rechtspraak 
van eigen hand uit 2015 en 2017.3 In die eerdere recht-
spraak overwoog het hof nog dat de strekking van de wet 
was om de overeengekomen servicekosten zowel bij geli-
beraliseerde als bij niet-geliberaliseerde huur te maximeren 
tot een daarvoor redelijk bedrag. Het arrest was dus een 
vreemde eend in de bijt. In cassatie heeft de Hoge Raad 
het arrest van het hof vernietigd en de zaak naar het hof 
Den Haag verwezen. Interessant is dat het arrest van het 
hof gedurende de periode dat het cassatieberoep liep meer-
dere malen in lagere rechtspraak is genoemd, maar nooit 
is gevolgd.4 

In deze bijdrage zal ik eerst de wettelijke regeling van art. 
7:259 BW omschrijven. Vervolgens zal ik stilstaan bij de 
casus die aan het door de Hoge Raad gewezen arrest ten 

1 Hr 24 april 2020, EcLI:NL:Hr:2020:808. 
2 Hof Amsterdam 30 oktober 2018, EcLI:NL:GHAMS:2018:4030. 
3 Hof Amsterdam 20 oktober 2015, EcLI:NL:GHAMS:2015:5687 en Hof 

Amsterdam 9 mei 2017, EcLI:NL:GHAMS:1761. 
4 Vlg. nt. f.M.j. Verstijlen Hr 24 april 2020, NJ 2020/291: rb. Amsterdam 11 

juni 2019, EcLI:NL:rBAMS:2019:6090, rb. Amsterdam 10 oktober 2019, 
EcLI:NL:rBAMS:2019:7647, Hof Arnhem-Leeuwarden 12 november 2019, 
EcLI:NL:GHArL:2019:9686. 

grondslag lag, waarna ik het oordeel van het hof behan-
del. De uitgebreide en zeer lezenswaardige conclusie van 
A-G Wissink komt aan de orde voordat ik het relatief korte 
arrest van de Hoge Raad bespreek. Ik sluit het artikel af 
met de betekenis van het arrest voor de praktijk.

De wettelijke regeling

Naast de kale huurprijs (art. 7:273 lid 2 BW), kan de 
verhuurder de kosten voor de nutsvoorzieningen met een 
individuele meter en de servicekosten die in verband met 
de bewoning van de woonruimte geleverd worden bij de 
huurder in rekening brengen (art. 7:237 lid 3 BW). Een 
verhuurder mag geen zaken in rekening brengen via de 
servicekosten, waarvoor de huurder al (kale) huur betaalt. 
Denk daarbij aan kosten voor onderhoud van het gebou-
wencomplex en mechanische en elektrische installaties, 
de aanleg van gemeenschappelijke groenvoorzieningen 
en parkeerplaatsen/bestrating, het eigenaarsdeel van de 
onroerende zaakbelasting, rioolrechten en de premie voor 
de opstalverzekering. Deze afbakening tussen servicekosten 
en (kale) huur heeft te maken met de mogelijkheid om de 
huurprijs en de servicekosten te kunnen toetsen.5

Een verhuurder mag geen zaken 
in rekening brengen via de ser-

vicekosten, waarvoor de huurder 
al (kale) huur betaalt

Art. 7:259 BW geeft de maatstaf voor de betalingsverplich-
ting van de huurder in verband met de kosten met betrek-
king tot de nutsvoorzieningen met een individuele meter en 

5 Asser/Rossel & Heisterkamp 7-II 2017/234.

In 2018 heeft het Gerechtshof Amsterdam een arrest gewezen over de servicekosten bij de huur van 
geliberaliseerde woonruimte. Volgens het hof zou contractsvrijheid het uitgangspunt zijn en hoefde er geen 
relatie met de werkelijke kosten te bestaan. Het hof kwam daarmee terug op eerdere rechtspraak van eigen 
hand. Het arrest werd niet meteen met open armen ontvangen en werd hangende de cassatie niet gevolgd 
in lagere rechtspraak. De Hoge Raad heeft het arrest van het hof vernietigd en heeft daarmee de (zeer 
lezenswaardige) conclusie van de A-G gevolgd. \ 
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de servicekosten. Art. 7:259 BW luidt voor zover relevant 
als volgt:
1. De betalingsverplichting van de huurder met betrekking 

tot kosten voor de nutsvoorzieningen met een indivi-
duele meter en de servicekosten beloopt het bedrag dat 
door de huurder en verhuurder is overeengekomen. Bij 
gebreke van overeenstemming beloopt de betalingsver-
plichting met betrekking tot kosten voor de nutsvoor-
zieningen met een individuele meter het bedrag dat in 
overeenstemming is met de voor de berekening daar-
van geldende wettelijke voorschriften of met hetgeen 
als een redelijke vergoeding voor de geleverde zaken en 
diensten kan worden beschouwd, en met betrekking tot 
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 ka-
lenderjaar in rekening gebrachte kosten voor nutsvoor-
zieningen met een individuele meter en servicekosten, 
met vermelding van de wijze van berekening 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 (…).

Het dwingendrechtelijke art. 7:259 lid 1 BW geeft aldus 
weer welk bedrag door de huurder verschuldigd is voor 
door de verhuurder geleverde diensten en voorzieningen. 
Daarbij is het uitgangspunt dat deze diensten en voorzie-
ningen moeten zijn overeengekomen tussen de huurder en 
de verhuurder. Het artikel bevat in het tweede lid de wijze 
waarop de servicekosten worden vastgesteld en jaarlijks met 
de huurder worden afgerekend. Overigens kent de wet geen 
sanctie op het niet (tijdig) verstrekken van een kostenover-
zicht. Art. 7:261 lid 1 BW bepaalt wel dat de verhuurder 
het voorschot niet mag verhogen als het kostenoverzicht 
niet is verstrekt,6 hetgeen door de verhuurder uiteraard ook 
als onwenselijk zal worden ervaren. 

De casus

De hierna volgende feiten lagen aan het in deze bijdrage 
behandelde arrest van de Hoge Raad van 24 april 2020 ten 
grondslag. 

Tussen een (particuliere) verhuurster en haar huurster 
heeft van 1 augustus 2014 tot 15 november 2016 een 
huurovereenkomst bestaan met betrekking tot een in 
Amsterdam-West gelegen geliberaliseerde woonruimte. De 
huurster was op grond van de huurovereenkomst € 1.500 
verschuldigd voor het gebruik van de woning. Dat totaal-
bedrag was in de huurovereenkomst onderverdeeld in de 
hierna volgende vergoedingen:

6 GS Huurrecht, art. 7:259 BW, aant. 2.15. 

 – € 740 aan kale huurprijs;
 – € 110 voor gas, elektriciteit en internet;
 – € 450 voor meubilering;
 – € 200 voor de servicekosten van de Vereniging van Ei-

genaars (VvE). 

Gedurende de looptijd van de huurovereenkomst kwam de 
huurster haar verplichtingen keurig na en betaalde zij de 
verhuurster maandelijks het overeengekomen bedrag van 
€  1.500. De verhuurster heeft tijdens de looptijd van de 
huurovereenkomst noch daarna een afrekening verstrekt 
van de maandelijks door de huurster betaalde bedragen 
aan meubilering. 

Enkele weken nadat de huurovereenkomst tussen partijen 
was geëindigd, heeft de huurster middels een brief van haar 
gemachtigde aanspraak gemaakt op terugbetaling door de 
verhuurster van € 16.843,75 aan betaalde VvE-bijdragen 
en meubileringskosten. Volgens de huurster was dit bedrag 
onverschuldigd door haar betaald. De verhuurster heeft 
geen gehoor aan het verzoek tot terugbetaling gegeven en 
partijen troffen elkaar in een procedure bij de kantonrech-
ter.7 In die procedure vorderde de huurster de verhuurster te 
veroordelen tot betaling aan huurster van € 11.055,28 aan 
onverschuldigd betaalde (service)kosten voor meubilering 
en € 5.500 aan onverschuldigd betaalde VvE-bijdragen. 

In de procedure stelde de huurster dat de verhuurster zich 
niet aan de op haar rustende wettelijke plicht had gehou-
den om de betaalde voorschotbedragen jaarlijks en bij het 
eindigen van de huurovereenkomst af te rekenen. De huur-
ster had ook geen inzage gekregen in stukken die aan een 
afrekening ten grondslag lagen. Verder stelde de huurster 
dat de VvE-bijdrage niet aan haar kon worden doorbere-
kend, omdat deze bijdrage geen betrekking had op een aan 
haar geleverde levering of dienst. 

Doordat partijen afspraken hadden 
gemaakt over de servicekos-

ten, hoefden deze servicekosten 
niet meer aan de redelijkheid te 
worden getoetst, aldus het hof

Volgens de verhuurster handelde de huurster in strijd 
met de redelijkheid en billijkheid. In dat kader voerde de 
verhuurster aan dat de totale huurprijs marktconform was 
en dat de maandelijkse kosten van de woning zo hoog 
waren dat de huurinbrengsten nauwelijks volstonden om 
die kosten te dekken. Volgens de verhuurster klopte de 
uitleg van de huurovereenkomst door de huurster verder 
niet, had de huurster niet tijdig geklaagd en maakte de 
huurster misbruik van recht.

7 rb. Amsterdam 18 augustus 2017, EcLI:NL:rBAMS:2017:6075. 
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De kantonrechter stelde de huurster in het gelijk en sloot 
daarmee aan bij de hiervoor aangehaalde rechtspraak van 
het hof uit 2015 en 2017. 

Het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 
30 oktober 20188

Het hof heeft het vonnis van de kantonrechter vernietigd 
en de vorderingen van de huurster afgewezen. Het hof nam 
contractsvrijheid ten aanzien van (de hoogte van) de ser-
vicekosten als uitgangspunt bij de huur van geliberaliseerde 
woonruimte. Volgens het hof moest de letterlijke tekst van 
art. 7:259 lid 1 BW zo worden uitgelegd. Het hof overwoog 
daarover (r.o. 3.7):

‘De betalingsverplichting van de huurder ten aanzien van 
de servicekosten beloopt het bedrag dat ter zake is overeen-
gekomen, zo bepaalt immers bedoeld artikellid.’

Het hof verwees daarbij naar de toelichting van de wetgever 
op de wijziging van art. 7:259 lid 1 BW van 1 juli 2014.9 

Doordat partijen afspraken hadden gemaakt over (de 
hoogte van) de servicekosten, hoefden deze servicekosten 
niet meer aan de redelijkheid te worden getoetst, aldus het 
hof. Volgens het hof waren partijen alleen ten aanzien van 
de vergoeding van € 110 in verband met de nutsvoorzie-
ningen overeengekomen dat verrekening volgde en had dus 
alleen dit bedrag het karakter van een voorschot. De vergoe-
ding voor de meubilering en de bijdrage in de VvE-kosten 
dienden volgens het hof te worden gezien als vaste bedra-
gen, zonder dat afrekening daarvan aan de hand van de 
werkelijke kosten plaatsvond. Bovendien gold volgens het 
hof met betrekking tot de bijdrage in de VvE-kosten dat dit 
geen kosten waren waarop art. 7:259 BW betrekking had 
en dat het partijen aldus vrijstond daarover af te spreken 
dat deze kosten voor rekening van de huurster kwamen. 
Het hof ging aldus uit van een vergaande contractsvrijheid.

De conclusie van A-G Wissink10

Zoals in de inleiding van deze bijdrage al aan de orde 
kwam, heeft A-G Wissink een zeer lezenswaardige conclu-
sie geschreven, waarin hij uiteindelijk concludeerde tot 
vernietiging en verwijzing.11 

Wettelijke regeling
De A-G vangt aan met een bespreking van de wettelijke 
regeling en zet uiteen waar de geldelijke betalingsverplich-
ting van een huurder uit kan bestaan. Daarbij wordt onder-
scheid gemaakt tussen onder andere de hierna volgende 
betalingsverplichtingen:12

8 Hof Amsterdam 30 oktober 2018, EcLI:NL:GHAMS:2018:4030. 
9 Kamerstukken II, 2012/13, 33 698, nr. 3. 
10 Parket bij de Hoge raad 24 april 2020, EcLI:NL:PHr:2019:1396.
11 Parket bij de Hoge raad 24 april 2020, EcLI:NL:PHr:2019:1396. 
12 De energieprestatievergoeding laat ik in deze bijdrage buiten beschou-

wing. 

de (kale) huurprijs voor het enkele gebruik van de woonruimte;
de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter 
voor de levering van elektriciteit, gas en water;
de servicekosten, zijnde de vergoeding voor overige zaken en 
diensten die geleverd worden in verband met de bewoning van 
de woonruimte (art. 7:237 lid 3 BW). 

Kosten meubilering
De vergoeding voor de meubilering kan tot de servicekosten 
worden gerekend, voor zover het gaat om een vergoeding 
voor roerende zaken (zie de bijlage bij het Besluit Service-
kosten). De Huurcommissie hanteert een beleid waarbij 
ervan uit wordt gegaan dat roerende zaken vijf of tien jaar 
meegaan en jaarlijks 20% respectievelijk 10% van het 
aankoopbedrag wordt afgeschreven en in rekening aan de 
huurder mag worden gebracht. Als een roerende zaak volle-
dig is afgeschreven, kan dus geen vergoeding meer bij de 
huurder in rekening worden gebracht. 

VvE-kosten 
Met betrekking tot de VvE-kosten geldt dat alleen kosten-
bijdragen voor zaken of diensten die in verband met de 
bewoning van de woonruimte worden geleverd, als ser-
vicekosten door de verhuurder bij de huurder in rekening 
kunnen worden gebracht (voor zover partijen dat overeen 
zijn gekomen). De A-G noemt als voorbeelden schoon-
maakkosten voor de gemeenschappelijke ruimtes door een 
huismeester of de kosten voor glasbewassing van ruiten die 
voor de huurder bereikbaar zijn. Kosten die samenhangen 
met de eigendom van de woning kunnen daarentegen niet 
als servicekosten in rekening worden gebracht.

Wetsgeschiedenis art. 7:259 BW
Hoe verhoudt het voorgaande zich nu tot art. 7:259 BW? 
Aangezien in de onderhavige zaak is uitgesplitst welke 
kosten verschuldigd zijn als i) kale huurprijs, ii) voor nuts-
voorzieningen met een individuele meter en iii) als service-
kosten, komt het vervolgens aan op de regeling van art. 
7:259 BW. De A-G gaat zeer uitvoerig in op de wetsgeschie-
denis van deze bepaling van 1979 tot en met de wijziging 
per 1 juli 2014. 

Kort samengevat heeft de wetgever met de verandering van 
de tekst van art. 7:259 lid 1 BW nooit de bedoeling gehad 
om bij geliberaliseerde woonruimte volledige contractsvrij-
heid te laten bestaan ten aanzien van (de hoogte van) de ser-
vicekosten. Dat de formulering van bedoeld artikel in dat 
kader terechte vragen oproept, is al vroegtijdig gesignaleerd 
doch heeft niet geleid tot een aanpassing van de wettekst.13 
Hoe dan ook werd met de wijzigingen van de wet per 1 juli 
2014 slechts een vereenvoudiging van de werkwijze van de 
Huurcommissie beoogd en was het niet de bedoeling van 
de wetgever om de maximering van de servicekosten los te 
laten en partijen volledige contractsvrijheid te verschaffen. 

13 Dozy & jacobs, Hoofdstukken Huurrecht, 1999, sub. 7. 
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De contractsvrijheid wordt 
dus niet voorop gesteld

De A-G komt tot het standpunt dat art. 7:259 lid 1 BW niet 
letterlijk dient te worden uitgelegd, maar zo moet worden 
begrepen dat daarin is bepaald dat bij gebreke van over-
eenstemming tussen de verhuurder en de huurder over de 
periodieke afrekening van de servicekosten, de betalings-
verplichting van de huurder met betrekking tot de service-
kosten het bedrag beloopt dat bij ministeriële regeling is 
vastgesteld (in dit geval € 12 per jaar) of een bedrag dat 
als redelijke vergoeding voor de geleverde diensten kan 
worden beschouwd. Het is dus niet zo dat de bewoordingen 
luidende dat de betalingsverplichting van de huurder met 
betrekking tot kosten voor de nutsvoorzieningen met een 
individuele meter en de servicekosten het bedrag beloopt dat 
door de huurder en verhuurder is overeengekomen, partijen 
bij een geliberaliseerde woonruimte volledige contractsvrij-
heid hebben en zij in dat kader alles mogen afspreken wat 
hen – of liever gezegd de verhuurder – belieft. Dat betekent 
ook dat partijen niet kunnen afspreken dat VvE-bijdragen 
die betrekking hebben op eigenaarslasten, of andere bedra-
gen die volgens de wet geen servicekosten zijn (art. 7:237 
lid 3 BW), bij de huurder als ‘servicekosten’ in rekening 
kunnen worden gebracht. 

De A-G concludeert gezien het voorgaande tot vernietiging 
en verwijzing. 

Het arrest van de Hoge Raad van 24 april 2020

In cassatie wordt geklaagd dat:
het hof is uitgegaan van een te ruime reikwijdte van de con-
tractsvrijheid bij de huur van geliberaliseerde woonruimte 
en mede daardoor heeft miskend dat art. 7:259 lid 1, tweede 
volzin, BW ook van toepassing is als partijen bij het sluiten van 
de huurovereenkomst overeenstemming hebben bereikt over 
de servicekosten;
het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat tussen de ten tijde 
van het sluiten van de huurovereenkomsten overeengekomen 
servicekosten en de werkelijke kosten geen relatie hoeft te 
bestaan. 

De Hoge Raad heeft de A-G gevolgd. Volgens de Hoge Raad 
is de uitleg die het hof aan art. 7:259 BW heeft gegeven 
onjuist. De Hoge Raad overweegt in dat kader (r.o. 3.1.3):

‘De zinsnede in de eerste volzin van art. 7:259 lid 1 BW “dat 
de betalingsverplichting (…) het bedrag beloopt dat door de 
huurder en de verhuurder is overeengekomen” moet aldus 
begrepen worden dat deze verwijst naar overeenstemming 
tussen de huurder en de verhuurder naar aanleiding van de 
jaarlijks (lid 2) of na beëindiging van de huurovereenkomst 
(lid 3) door de verhuurder te verstrekken specificatie van 
de kosten voor de nutsvoorzieningen met een individuele 
meter en de servicekosten. Bij gebreke van overeenstem-
ming over deze kosten op dat moment, geldt dat de beta-

lingsverplichting moet worden vastgesteld overeenkomstig 
hetgeen is bepaald in de tweede volzin van art. 7:259 lid 1 
BW. Uit een en ander volgt dat de betalingsverplichting met 
betrekking tot kosten voor de nutsvoorzieningen met een 
individuele meter en de servicekosten in relatie moet staan 
tot de werkelijke kosten. Een hiermee vergelijkbaar stelsel 
gold al onder het voor 1 juli 2014 geldende huurrecht. Niet 
is gebleken dat de wetgever hiervan heeft willen afwijken 
bij de wijziging van art. 7:259 lid 1 BW per 1 juli 2014. Dit 
volgt ook niet uit de toelichting op die wijziging.’

De contractsvrijheid wordt dus niet voorop gesteld. Was 
dat wel het geval, dan zou de verplichting die de verhuurder 
ingevolge art. 7:259 lid 2 en lid 3 BW heeft om een specifi-
catie te verstrekken van de kosten zinledig zijn bij de huur 
van geliberaliseerde woonruimte. Bovendien zou die uitleg 
afbreuk doen aan de aan de huurder in art. 7:249 BW en 
art. 7:259 BW geboden bescherming. 

De Hoge raad heeft duidelijkheid ge-
schapen en voorkomt zo dat cowboys 

op de woningmarkt de servicekostenre-
geling aangrijpen om torenhoge bedra-
gen bij huurders in rekening te brengen

Om te voorkomen dat een huurder door instemming te 
onthouden kan bewerkstelligen dat de betalingsverplichting 
kan worden beperkt tot € 12 (zoals bij ministeriële regeling 
is bepaald), voegt de Hoge Raad toe dat een redelijke uitleg 
van art. 7:259 lid 1 BW meebrengt dat bij gebreke van 
overeenstemming een redelijke vergoeding verschuldigd is 
die in verhouding staat met de daadwerkelijke kosten van 
de overeengekomen services. 

Het arrest van de Hoge Raad sluit aan bij het onder het 
oude recht gewezen arrest van 3 oktober 1997, waarin aan 
de orde was dat de huurovereenkomst een vaste vergoeding 
voor de servicekosten vermeldde en de Hoge Raad even-
eens oordeelde dat art. 12-14 HPW (oud) ertoe strekken de 
huurder tegen een overschrijding van het in art. 12 HPW 
(oud) gegeven maximum te beschermen.14 

Conclusie

De Hoge Raad heeft duidelijkheid geschapen en voorkomt 
zo dat cowboys op de woningmarkt de servicekostenre-
geling aangrijpen om torenhoge bedragen bij de huurders 
in rekening te brengen. Toch vraagt Six-Hummel zich in 
haar noot bij het arrest mijns inziens terecht af of hier niet 
sprake is van een geval ‘lood om oud ijzer’.15 Zodra de kale 
huurprijs van een woning voldoende woningwaarderings-
punten heeft om in het geliberaliseerde stelsel te vallen, 
hebben partijen volledige contractsvrijheid met betrek-

14 Hr 3 oktober 1997, NJ 1998/129. 
15 Hr 24 april 2020, WR 2020/75, m.nt. Six-Hummel. 
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king tot de hoogte van de (kale) huurprijs. Eventuele (on)
kosten kan de verhuurder vervolgens in die kale huurprijs 
opvoeren, voor zover die kosten niet in de servicekosten 
kunnen worden doorberekend aan de huurder. Dat deze 
vaste (on)kosten kunnen dalen of stijgen behoort, aldus 
nog steeds Six-Hummel, tot het ondernemersrisico en kan 
tot op zekere hoogte worden ondervangen door de huur-
prijsindexeringsclausule. Ik kan niet anders dan mij bij deze 
opvatting aansluiten. Alleen de verhuurder die twijfelt of de 
woning voldoende woningwaarderingspunten heeft om als 

geliberaliseerd te kunnen worden aangeduid, loopt risico 
bij het opnemen van dergelijke kosten in de kale huurprijs.

Dit artikel is afgesloten op 29 april 2021.
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Advocaat te Haarlem bij köster Advocaten en lid van de redactie 
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