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Veel gestelde vragen over afrekening servicekosten 2019 
November 2020 

 

Wat zijn servicekosten? 

Als huurder van Omnia Wonen betaalt u niet alleen huur, maar mogelijk ook servicekosten voor 

gemeenschappelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld gebruik van de lift, verlichting in de hal of 

het schoonmaken van uw complex. In uw huurcontract is vastgelegd welk bedrag u betaalt voor de 

servicekosten. Omdat de kosten niet voor ieder woongebouw hetzelfde zijn, kunnen de 

servicekosten per complex verschillen. 

 

Hoe worden servicekosten met mij afgerekend? 

Servicekosten zijn extra kosten naast de kale huur. U betaalt de servicekosten per maand. Dat is 

een voorschot. Eén keer per jaar rekenen wij de servicekosten met u af. U ontvangt dan van ons 

een brief met daarbij de afrekening. In die brief leggen wij uit hoe de afrekening is opgebouwd en 

of er nog bijzonderheden zijn. Ook als wij het voorschot aanpassen, leest u dat in die brief.  

Op dit moment heeft Omnia Wonen te maken met een achterstand ten aanzien van het afrekenen 

van de servicekosten. Hierop gaan we hieronder nader in.  

 

Ik heb (nog) geen afrekening ontvangen. Hoe kan dat? 

Wij hebben inmiddels landelijk zo’n 75% van de afrekeningen verstuurd. De afrekeningen zijn in 

sommige gemeenten helemaal afgerond, zoals Elburg, Den Haag, Arnhem, Assen, Amstelveen en 

Utrecht.  

U heeft echter nog geen afrekening ontvangen. Onderliggende redenen hiervoor zijn dat wij te 

maken hebben met het wegwerken van achterstanden, de impact van corona op onze 

bedrijfsvoering en een nieuw computersysteem. Dit zorgt er helaas voor dat wij achterlopen met 

het verwerken en versturen van de afrekening van de servicekosten. Wij vinden dit heel vervelend; 

wij onderkennen het belang van een juiste en tijdige afrekening absoluut! We begrijpen dat u zo 

snel mogelijk overzicht wilt hebben over wat u wel/niet moet betalen. Dat is niet meer dan logisch 

en terecht. Wij ‘balen’ hier dan ook flink van en gaan alle zeilen bijzetten om u zo snel mogelijk de 

afrekening te sturen. 

 

Wanneer krijg ik de afrekening dan wel? 

Ondanks eerdere uitspraken en genoemde data kunnen we geen concrete uitspraken doen over 

wanneer u uw afrekening servicekosten ontvangt. Wij vinden dit heel vervelend en bieden onze 

excuses aan voor de opgelopen vertraging. Wat we helaas niet kunnen, is een concrete datum 

noemen. Wat we wél kunnen, is transparant benoemen welke stappen we op dit moment nemen en 

in welke volgorde van gemeenten we de nog resterende afrekeningen gaan sturen. Zodat u onze 

werkwijze als huurder kunt volgen. Wij zullen op onze website de voortgang melden. Ook zijn we 

met regelmaat met onze huurderorganisatie de SHOW in gesprek over de voortgang van het 

wegwerken van de achterstand. 

 

Welke stappen nemen jullie om de afrekening zo snel mogelijk aan de huurders te 

versturen? 

Om zo snel mogelijk een inhaalslag te kunnen maken, hebben we het team dat zich met de 

servicekosten bezighoudt, al enige tijd geleden uitgebreid. Meer mensen kunnen meer immers 

werk verzetten. Daarnaast hebben we een volgorde van gemeenten bepaald waarin we de 

servicekosten gaan afrekenen. Zodat we niet versnipperd met één complex of één straat in 

verschillende gemeenten bezig zijn, maar echt één gemeente tegelijkertijd in zijn geheel oppakken 

en afronden. Dit verhoogt de efficiëntie waardoor we sneller kunnen werken. Helaas betekent dit 

dat de gemeenten en huurders van de complexen die later aan de beurt zijn ook langer moeten 

wachten. Wij vinden dit heel vervelend en bieden onze excuses aan voor de opgelopen vertraging. 

Toch hopen wij op uw begrip voor deze werkwijze om op deze manier onze achterstanden zo snel 

mogelijk maar ook zorgvuldig weg te werken. 
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Welke volgorde hanteren jullie bij het afrekenen van de servicekosten?  

Wij zijn inmiddels begonnen met de complexen in Amersfoort. Daarna gaan we verder met 

achtereenvolgens Harderwijk, Nunspeet, Steenwijk, Oldebroek, Woudenberg en ons BOG-bezit. 

We verwachten dat de eerste afrekeningen binnen twee weken op de mat vallen. Helaas zullen de 

laatste afrekeningen nog in 2021 verstuurd worden.  

 

Kan ik bezwaar maken tegen deze gang van zaken? 

Wettelijk gezien moeten de servicekosten vóór 1-7-2020 afgerekend zijn door woningcorporaties. Als 
dit niet gedaan wordt dan kunt u bezwaar maken bij de huurcommissie. Zij kijken dan of Omnia 
Wonen verplicht is om u een afrekening te verstrekken. Wij weten dat wij hiertoe verplicht zijn en 
zullen een uitspraak van de huurcommissie hierover opvolgen.  
 

Vragen wanneer de afrekening servicekosten bekend is bij de huurder 

 

Ik zie in Mijn Omnia Wonen een bedrag aan servicekosten staan, maar ik heb (nog) geen 

afrekening ontvangen. Hoe kan dat? 

Op het moment van afrekenen is het bedrag binnen Mijn Omnia Wonen gelijk zichtbaar. De 

afrekening zelf ontvangt u enkele dagen later per post. 

 

Kan ik uitleg krijgen over de afrekening servicekosten? 

Ja, dat kan als u de afrekening service- en/of verwarmingskosten met de bijbehorende toelichting 

niet voldoende vindt. Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier op onze website 

o.v.v. afrekening servicekosten. 

N.B. De afrekening service- en verwarmingskosten voldoet aan de eisen die de Huurcommissie 

hiervoor heeft opgesteld. 

 

De afrekening servicekosten ziet er dit jaar anders uit. Wat is er veranderd? 

Het klopt dat er iets is gewijzigd aan de opmaak van de afrekening servicekosten. Dit komt doordat 

we gebruik maken van een nieuw computersysteem. 

 

Anders in 2020 

Het rekenen van administratiekosten van 5% is niet nieuw. Dat deden we de voorgaande jaren ook 

al. Wat wél is veranderd, is dat deze vanaf dit jaar apart worden vermeld op uw afrekening. In de 

voorgaande jaren werden ze niet apart getoond, maar waren de administratiekosten al in de totale 

kosten verwerkt. 
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