
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advies Servicekosten & Schoonmaakprogramma’s 
 



Leiden, 26 april 2013, 
 
 
 
Geachte mevrouw van den Berg, 
 
Er zijn door u twee adviesaanvragen gedaan – de één betreft ‘voorstellen voor 
verbetering afrekening servicekosten’ de ander de schoonmaak van gezamenlijke 
ruimten. In dit advies behandelen wij beide aanvragen samen. Enerzijds omdat 
schoonmaak onder service valt, anderzijds omdat verschillende huurders de 
combinatie-effecten zullen ervaren. 
 
Om met het laatste te beginnen, spreken wij onze zorg uit over de gevolgen voor 
minder draagkrachtige huurders die zich gesteld zien voor de maandelijkse 
extrakosten van portiekschoonmaak, een stijging van de jaarlijkse administratiekosten 
en, indien u uw voornemen tot huurverhoging tegen ons advies doorzet, ook nog eens 
1,5% huurstijging boven inflatie. 
 
Ons inziens dient De Sleutels zich erop te beraden of het invoeren van schoonmaak in 
portiekwoningen/flats niet meer individuele problemen zou kunnen veroorzaken dan 
dat het gezamenlijke problemen oplost. 
 
In een recent antwoord dat wij op ons advies huurverhoging mochten ontvangen stelt 
u: “Wij merken dat het voor veel mensen in de huidige tijd van economische crisis 
niet meevalt om inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. Waar zulke situaties 
leiden tot persoonlijke crisis, doen wij ons uiterste best om oplossingen te vinden. 
Mocht u zulke persoonlijke situaties kennen, dan horen wij dat graag.” 
 
Wij waarderen het aanbod, maar geven u tegelijkertijd aan dat de HBE slechts in 
beperkte mate zicht heeft op individuele gevallen. Hoewel u allicht meer zult 
waarnemen of bevroeden bij de incasso, is ook uw zicht beperkt. Wij evenmin als u 
hebben zicht op wat individuele huurders ’s avonds al of niet op tafel zetten, welke 
kleding ze al of niet dragen. Kortom, geen van ons heeft werkelijk zicht op hun 
inkomsten en uitgaven. 
 
Laat ons juist in deze zaak daarom niet afglijden naar individuele gevallen, maar 
vaststellen dat de samengestelde stijging van woonlasten bij uitvoering van uw 
plannen aanzienlijk zullen drukken op de laagste inkomens. Wij hoeven u niet voor te 
rekenen hoe zwaar een paar tientjes extra maandelijks kunnen rusten op het 
overschietend budget van minvermogenden. Wij vinden dat een sociale verhuurder 
hier een gemotiveerde opvatting over dient te hebben. Dat geldt even sterk in het 
geval van huurverhoging als in het geval van de afwegingen rond 
schoonmaakprogramma’s. 
 
Dit gezegd hebbende, willen wij onze waardering uitspreken voor de inspanningen die 
u in de afgelopen tijd heeft gedaan om de aanzienlijke problemen met de afrekening 
servicekosten op te lossen. Voorgelegde advies aanvraag Servicekosten is hiervan het 
resultaat en wij zien daarin verschillende verbeteringen ten aanzien van 
brandpoortverlichting, doorberekening groenvoorzieningen, onderhoud 
portiekverlichting en de intentie tot het samenstellen van een leesbare afrekening. 



 
Minder vanzelfsprekend vonden wij de bezitsbrede invoering van € 7,50 
administratiekosten per afrekening servicekosten. In kleine portiekwoningen waar de 
servicekosten slechts bestaan uit verlichting door twee spaarlampjes, zouden 
administratiekosten en gemaakte kosten immers niet meer in verhouding kunnen 
staan. 
 
U verwijst er evenwel naar dat de Huurcommissie dit vaste bedrag adviseert. Wij 
hebben dit advies nader bekeken. Daarbij is gebleken dat de Huurcommissie controle 
verwacht op uitvoering en aanbesteding van het contract. Dit laatste wil zeggen dat de 
huurders voor dit bedrag mogen verwachten dat werkzaamheden naar behoren en 
tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding worden uitgevoerd. 
 
Daarin zou vooruitgang kunnen zitten, immers: 

- voor bovenstaand hypothetisch geval van portiekverlichting zou dat betekenen 
dat De Sleutels enerzijds de aanbesteding beperkt (geen duur contract voor die 
paar lampjes, maar (na overeenkomst) gewoon ‘inprikken’ bij een van de 
bewoners van het complex) en de uitvoering (branden de lampjes 
daadwerkelijk?) 

- in het geval van portiekschoonmaak, moet de uitvoering tot volledige 
tevredenheid van de huurders zijn, tevens zal bij aanbesteding de beste prijs 
gerealiseerd moeten worden en de huurder moet dit ook kunnen controleren 
(inzicht in contracten) 

- administratieve missers van De Sleutels (zoals bijvoorbeeld het apart in 
rekening brengen van huismeestertaken – voor zover deze onder de controle 
regeling huurcommissie vallen) zullen ook tot het verleden moeten gaan 
behoren  

 
Wij zullen de bewonerscommissies en huurders op de hoogte stellen van de 
verwachtingen van de Huurcommissie. Er zitten bij nadere beschouwing dus wel de 
nodige lichtpuntjes aan de invoering van de administratiekosten conform het advies 
van de Huurcommissie. Wij zullen op dit punt positief adviseren met de aantekening 
dat De Sleutels met eventuele kritiek/vragen over/op uitvoering en aanbesteding alert 
en correct zal moeten omspringen. 
 
Wij hopen u hiermee duidelijk geadviseerd te hebben. Eventuele vragen 
beantwoorden wij graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Huurderbelangenvereniging De Eendracht 
Elger Niels  


