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Dwars door het recht
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt 
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben. 
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Nieuwe importregels
Voor 1 juli was er een vrijstel-
ling van btw-invoerkosten. 
Dat gold voor webshops 
buiten de Europese Unie bij 
bestellingen tot en met e 22,-. 
Webshops als AliExpress en 
Wish betaalden daarvóór geen 
btw aan EU-lidstaten, dus hun 
producten waren goedkoper. 
De Britse webshop Asos valt 
door de Brexit ook onder web-
shops buiten de EU.
EU-webshops moesten wel 
invoer btw betalen als zij 
producten verkochten aan 
consumenten in andere 
EU-lidstaten. Dus kochten 
consumenten in de EU liever 
buiten de EU.

Eenloketsysteem
Sinds 1 juli 2021 betalen alle 
webshops invoer-btw door 
de nieuwe importregels over 

E-commerce van de EU. Veel 
webshops buiten de EU zul-
len de btw-kosten nu door-
berekenen in de prijs, zoals 
EU-webshops dat ook doen 
(ook wel ‘éénloketsysteem’ 
genoemd). Hebben ze dat niet 
gedaan, dan moet u de btw 

Wordt uw pakketje van buiten de EU duurder?

betalen aan het bedrijf dat uw 
pakket afhandelt, bijvoorbeeld 
PostNL.

Inklaringskosten
Door de nieuwe regeling zal 
het hoesje nu duurder zijn. 
Naast de btw kunnen er ook 

De enige kosten voor de cv 
die nog wel doorberekend 
mogen worden aan huurders 
zijn de kosten voor de 24-uur-
storingsdienst, die gebeld 
kan worden als de installatie 
niet werkt. De hoogte van dit 
bedrag zal in de meeste geval-
len niet veel meer dan 2 euro 
per maand bedragen. Let dus 
goed op als u de afrekening 
servicekosten krijgt! Mocht er 
een te hoog bedrag voor cv-
onderhoud doorberekend zijn, 
dan kunt u uw verhuurder 
verzoeken dit uit de afreke-
ning te halen, en uiteraard 
ook uit de maandelijks te be-
talen servicekosten. Indien de 
verhuurder hier geen gehoor 
aan geeft dan kunt u, als u een 
sociale huurwoning huurt, 
een procedure afrekening 
servicekosten starten bij de 

Huurcommissie. Ook huur-
ders van vrije sectorwoningen 
kunnen naar de Huurcommis-
sie, maar alleen samen met 
de verhuurder en dan alleen 
voor een advies (dus geen 
uitspraak). #

Twijfelt u of u ten onrechte 
voor cv-onderhoud betaalt, of 
heeft u hulp nodig bij het 
benaderen van uw verhuurder 
of het starten van een huur-
commissieprocedure, neem 
dan contact met ons op. Wij zijn 
te bereiken op 020-5230150 of 
via oost@wooninfo.nl

Het hoesje van uw telefoon is stuk, u bestelt online een nieuwe hoes bij 
AliExpress en denkt goedkoop af te zijn. Nee hoor. Voorheen betaalde u geen 
invoer-btw over ‘kleine’ bestellingen, sinds 1 juli is dat veranderd. 

inklaringskosten bijkomen, 
zoals afhandelingskosten en 
invoerrechten. Maar invoer-
rechten hoeft u niet te betalen 
bij een zending onder de 
e 150,-.
Nu betaalt u afhandelingskos-
ten aan het koeriersbedrijf. 
Als u ze niet betaalt, krijgt u 
uw bestelling niet overhan-
digd. U hoeft echter geen 
afhandelingskosten te betalen 
als de webshop waar u het 
product bestelt, geregistreerd 
staat in het éénloketsysteem 
van de EU. Dan worden 
alle afhandelingskosten en 
btw-kosten aan de webshop 
betaald.

Eerst controleren 
Wat verandert er nu precies 
voor u? De invoer-btw be-
draagt voortaan 21% van de 
volledige prijs van uw bestel-
ling. De btw wordt niet alleen 
berekend over de prijs maar 
ook over de verzendkosten en 
eventuele invoerrechten.

Nu een rekenvoorbeeld. 
U koopt een telefoonhoesje 
van AliExpress, de prijs is 

e 15,-, verzendkosten e 2,- en 
u betaalt geen invoerrechten. 
AliExpress is aangesloten op 
het éénloketsysteem van de 
EU, dus u betaalt geen afhan-
delingskosten. 
De meeste koeriersbedrijven 
hebben de afhandelingskos-
ten duidelijk op hun website 
staan. Als u bestelt bij een 
webshop die niet geregi-
streerd is bij het éénloket-
systeem, is het handig om 
van tevoren te controleren 
hoeveel afhandelingskosten 
u moet betalen. Dan staat 
u niet voor een verrassing 
wanneer uw pakket wordt 
afgeleverd!

En verder?
Medewerkers van HJS staan 
voor u klaar om al uw vragen 
omtrent belastingkwesties, 
juridische- en maatschappelij-
ke kwesties te beantwoorden. 
Als blijkt dat het niet mogelijk 
is om uw vraag te beantwoor-
den, dan verwijzen wij u door 
naar een van onze samen-
werkingspartners. #

Meer info: www.hva.nl/hjs

Verhuurder betaalt 
onderhoud cv
Sinds 2013 al is het verhuurders niet meer toege-
staan de kosten voor cv-onderhoud door te bereke-
nen in de huur. Toch zien wij met enige regelmaat 
dat dit nog steeds gebeurt, zeker bij particuliere 
verhuurders.

Wij zien bijvoorbeeld vaak dat 
er discussie ontstaat tussen 
huurder en verhuurder na 
een lekkage in de woning. Het 
is niet altijd meteen duidelijk 
wie  de schuldige is aan een 
lekkage. 

Is het achterstallig onderhoud, 
een bouwtechnisch gebrek of 
is de lekkage veroorzaakt door 
de bewoners zelf, of misschien 
door de buren? Daarom wordt 
soms lang gewacht met het 
verhelpen van de schade. De 
oorzaak wordt dan meestal 
wel snel verholpen door de 
verhuurder, maar de gevolg-
schade vaak niet. 

Als de schuldige niet duidelijk 
is, is het immers ook niet altijd 
duidelijk of de kosten op de 
verhuurder verhaald kunnen 

worden. Het gaat vaak om 
behoorlijke kosten; niet alleen 
de schade aan  goederen maar 
vaak ook herstel van de in-
richting, het inhuren van een 
professioneel schoonmaakbe-
drijf of zelfs het regelen van 
tijdelijk vervangend verblijf. 
Vaak worden deze kosten wel 
gedekt door de inboedelverze-
kering. 

Alleen als volkomen duidelijk 
is dat de problemen zijn 
ontstaan door nalatigheid van 
de verhuurder weigert
de verzekering soms te 
betalen. De verhuurder wil 
dan vaak een bewijs van 
de inboedelverzekering heb-
ben met uitspraak dat de 
verzekeringsmaatschappij 
niet of niet volledig gaat 
uitkeren. Alleen in dat geval 

Heeft u al een inboedel-
verzekering?
Een inboedelverzekering is een verzekering waarmee u spullen en meubels 
in de woning verzekert in geval van schade door brand, water, diefstal of 
storm. Lang niet iedereen heeft een inboedelverzekering. Dat is niet zo gek, 
want het is geen verplichte verzekering. Maar een inboedelverzekering kan 
wel een hoop problemen voorkomen als er iets mis gaat.

wil de verhuurder dan op-
nieuw bekijken of zij toch 
nog gaan vergoeden aan 
bewoners.

Zeker in geval van lekkages 
is een snelle aanpak vereist. 
Nat materiaal moet zo snel 
mogelijk drogen of meteen 
verwijderd worden. Dit om te 
voorkomen dat de boel gaat 
schimmelen en de schimmel 
vervolgens gaat uitbreiden in 
de woning. Schimmel brengt 
gezondheidsrisico’s met zich 
mee. 

Daarom en om andere 
redenen raden wij kopers én 
huurders altijd aan een in-
boedelverzekering te nemen. 
Een inboedelverzekering is 
voor minder dan een tientje 
per maand al af te sluiten. #

De medewerkers van HJS staan voor u klaar


