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Samenvatting 

 
In het verslagjaar, 2015, is de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht opge-

richt, in het kort KWRU. Op 1 september is zij officieel van start gegaan met vier corpora-

ties: Woningbouwvereniging Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Woningbouwvereniging Lopik, 

Mitros (Utrecht en Nieuwegein) en Viveste (Houten). Vanaf 1 juli draaide de KWRU al proef 

voor Viveste. 

De commissie ontving in 2015 27 klachten. Hiervan heeft zij er 16 in behandeling genomen. 

Daarnaast had de commissie nog 18 klachten in behandeling van de oude klachtencommis-

sies. De behandeling hiervan was  nog niet afgerond door de oude commissies en is daarom 

voortgezet door de nieuwe, regionale commissie.  

De commissie nam 10 klachten op grond van het klachtenreglement niet in behandeling. 

Meestal omdat de huurder de klacht nog niet schriftelijk had ingediend bij de corporatie. De 

corporatie had hierdoor nog onvoldoende de gelegenheid gehad om de klacht zelf op te los-

sen.  

Klachten gaan over verschillende onderwerpen. Klachten over onderhoud en over de wijze 

waarop huurders door hun corporatie zijn behandeld komen het meeste voor. Bij dat laatste 

gaat het meestal om het niet nakomen van afspraken of het niet reageren op mails of brie-

ven van de huurders.  

De KWRU heeft in 2015 9 adviezen uitgebracht. Hiervan waren er 3 gedeeltelijk gegrond en 

6 ongegrond. Bij 3 klachten heeft de commissie succesvol bemiddeld. In 6 gevallen trok de 

huurder zijn klacht in vóór de mondelinge behandeling, omdat de corporatie en de huurder 

tot overeenstemming kwamen over een oplossing van de klacht. Van de overige klachten 

liep de behandeling door in 2016. 

In het verslagjaar heeft de Klachtencommissie 1 signalering gedaan. 
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Inleiding 
 

In 2015 heeft een aantal corporaties uit de regio Utrecht het initiatief genomen om een re-

gionale klachtencommissie op te richten. De Klachtencommissie Woningcorporaties Regio 

Utrecht, in het kort KWRU, is op 1 september van start gegaan met vier corporaties: Jut-

phaas Wonen (Nieuwegein), Woningbouwvereniging Lopik, Mitros (Utrecht en Nieuwegein) 

en Viveste (Houten). Viveste heeft in de 2 maanden hieraan voorafgaand al, bij wijze van 

pilot, gebruik gemaakt van de KWRU. 

De Klachtencommissie voor Mitros is per 1 september 2015 verder gegaan als KWRU. 

 

In de eerste maanden van 2016 sloten Bo-Ex (Utrecht), Goed Wonen (Benschop), Groen-

West (Woerden), Heuvelrug Wonen (Doorn), Woningbouwstichting Kamerik, Woningbouw-

vereniging Maarn en Woningbouwvereniging Oudewater ook aan. 

 

Dit eerste jaarverslag van de KWRU beslaat dus geen heel jaar, maar slechts 4 maanden 

(en voor Viveste een half jaar). Zaken die nog in behandeling waren bij voorheen bestaande 

klachtencommissies zijn verder behandeld door de KWRU. Deze zijn in dit jaarverslag ook 

opgenomen.  

 

Dit jaarverslag geeft een beeld van de opzet en de werkwijze van de KWRU, de klachten die 

de commissie in het verslagjaar heeft behandeld en de knelpunten die de commissie signa-

leerde.  

 

Het eerste hoofdstuk gaat over de Klachtencommissie, het klachtenreglement en externe 

contacten. In het tweede hoofdstuk wordt de werkwijze van de commissie toegelicht. 

Hoofdstuk 3 geeft een cijfermatig overzicht van het aantal ingediende en het aantal behan-

delde klachten en het aantal bemiddelingen en adviezen. In hoofdstuk 4 wordt de aard van 

de ingediende klachten beschreven. Hoofdstukken 5 en 6 beschrijven de adviezen respec-

tievelijk bemiddelingen van de commissie.  

In hoofdstuk 7 gaat de commissie in op signaleringen en ontwikkelingen, waarbij zij ook 

aandacht besteedt aan ontwikkelingen in het jaar 2016. 
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Hoofdstuk 1  De Klachtencommissie 
 

Samenstelling 

De Klachtencommissie bestaat uit twee leden en een voorzitter. De huurdersorganisaties en 

de directies van de deelnemende corporaties hebben allebei één lid voorgedragen, het zo-

genaamde ‘huurderslid’ en het ‘verhuurderslid’. Beide partijen droegen gezamenlijk een 

voorzitter en een plaatsvervangend lid voor. Alle vier zijn door de gezamenlijke directies 

benoemd. 

 

De Klachtencommissie bestaat uit: 

  
De heer mr H. Rawee voorzitter 
Mevrouw mr M.J.M. ten Voorde lid (op voordracht van de huurdersorganisaties) 
De heer mr M.R. de Boer lid (op voordracht van de corporaties) 
De heer mr J.W. Koekebakker plaatsvervanger 

 

De heer De Boer en zijn kantoor hebben een zakelijke relatie met enkele corporaties uit de 

regio. Om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, is de heer De Boer daarom 

niet betrokken bij de behandeling van klachten over deze corporaties. Dan neemt de heer 

Koekebakker zijn plaats in de commissie in. Daarnaast is de heer Koekebakker ook in het 

algemeen plaatsvervanger, wat betekent dat hij ook de voorzitter of het huurderslid kan 

vervangen. 

Volgens het reglement zijn leden van de commissie benoemd voor een termijn van 3 jaar 

met de mogelijkheid om 2 keer te worden herbenoemd. Het rooster van aftreden ziet er als 

volgt uit: 

H. Rawee - 1 september 2016 - 1x herbenoembaar 

M.R. de Boer - 1 september 2017 - niet herbenoembaar 

M.J.M. ten Voorde - 1 september 2018 - niet herbenoembaar 

J.W. Koekebakker - 1 september 2018 - 2x herbenoembaar 

Omdat mevrouw Ten Voorde, de heer De Boer en de heer Rawee voordat zij lid werden van 

de KWRU, al lange tijd in de Klachtencommissie voor Mitros hebben gezeten, is bij de op-

richting van de KWRU afgesproken om binnen enkele jaren de commissie te ‘verversen’. 

Daarom is de heer Rawee slechts 1 keer herbenoembaar en zijn mevrouw Ten Voorde en de 

heer De Boer niet herbenoembaar. Voor de heer Koekebakker geldt dit niet.  

Mevrouw S.M. Flesseman is secretaris van de Klachtencommissie. Zij is adviseur directieza-

ken bij Mitros.  

Klachtenreglement 

De KWRU heeft haar reglement gebaseerd op het model-klachtenreglement van Aedes. Het 

reglement is opgenomen in bijlage I van dit jaarverslag.  

De Klachtencommissie is bij haar werkzaamheden tegen 1 knelpunt aangelopen dat voort-

kwam uit het model-klachtenreglement van Aedes.  

 In het reglement is niet opgenomen waar een huurder terecht kan als de directie van 

een corporatie het advies van de commissie niet opvolgt. De commissie gaat hier in 

hoofdstuk 7 verder op in.  
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Overleg met huurdersorganisaties en corporaties  

Omdat de KWRU in 2015 is opgericht, heeft de commissie in 2015 nog geen overleg gehad 

met de huurdersorganisaties en corporaties om haar jaarverslag te bespreken.  

Publiciteit 

De Klachtencommissie maakt haar bestaan op de volgende manieren kenbaar: 

 een eigen website www.kwru.nl, onder andere te vinden via een linkje op de websi-

tes van de aangesloten corporaties; 

 een eigen (digitale) brochure Bent u niet tevreden? Laat het ons weten!  

 het eigen jaarverslag: de Klachtencommissie stuurt haar jaarverslag toe aan onder 

meer de aangesloten corporaties, de huurdersorganisaties van de aangesloten corpo-

raties, Aedes, de Nederlandse Woonbond, de STUW (Stichting Utrechtse Woningcor-

poraties), de RWU (Regioplatform Woningcorporaties Utrecht en omstreken en een 

aantal (regionale) klachtencommissies van andere corporaties in Nederland.  

Bij de oprichting van de KWRU heeft een persbericht in de regionale kranten gestaan en 

heeft het AD een artikeltje geschreven over de nieuw opgerichte commissie. 

 

http://www.kwru.nl/
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Hoofdstuk 2  Werkwijze, behandeling klachten en  

advisering/bemiddeling 
 

Werkwijze, behandeling 

De werkwijze van de commissie is voor een deel vastgelegd in het reglement.  

Stap 1 Binnen twee weken nadat de commissie een schriftelijke klacht heeft ontvangen, 

stuurt de secretaris de huurder een ontvangstbevestiging.  

Stap 2 In de ontvangstbevestiging meldt de Klachtencommissie of zij de klacht in be-

handeling neemt of niet. Als zij de klacht niet in behandeling kan nemen, bij-

voorbeeld als een huurder zijn klacht niet eerder schriftelijk bij zijn corporatie 

heeft ingediend of nog geen maand is verstreken sinds indiening van zijn klacht 

bij de corporatie, stuurt de commissie de klacht door naar de betreffende corpo-

ratie. De commissie vraagt de corporatie dan om deze in behandeling te nemen. 

Een of twee maanden later vraagt de Klachtencommissie bij de huurder na of hij 

tevreden is of dat hij wil dat de commissie zijn klacht alsnog in behandeling 

neemt. 

Stap 3 Neemt de Klachtencommissie de klacht wel in behandeling, dan stuurt zij de 

klacht door naar de corporatie met het verzoek om binnen veertien dagen een 

schriftelijke reactie op de klacht te geven. Zodra de Klachtencommissie deze re-

actie heeft ontvangen, krijgt de huurder daar een kopie van.  

Stap 4 Vervolgens wordt de klacht besproken tijdens een bijeenkomst met de Klachten-

commissie. Hiervoor zijn zowel de huurder als de corporatie uitgenodigd. Deze 

hoorzitting vindt in principe plaats op het kantoor van de betreffende corporatie 

(tenzij hierover met de corporatie andere afspraken zijn gemaakt). Zo kost het 

de huurder en de medewerker(s) van de corporatie geen extra reistijd. 

Tijdens de bijeenkomst kan de huurder zijn klacht mondeling toelichten en uit-

leggen wat er aan de hand is. De vertegenwoordiger van de corporatie kan het 

standpunt van de corporatie toelichten. De commissie kan beide partijen nog 

vragen stellen om duidelijk te krijgen waar de klacht om draait. 

Bemiddeling/advisering 

Over het algemeen probeert de Klachtencommissie tijdens de bijeenkomst eerst te bemid-

delen tussen de huurder en de corporatie. Bemiddeling is een goede manier om ontstane 

plooien glad te strijken. Het stimuleert zowel de corporatie als de huurder om samen naar 

oplossingen te zoeken. Zo kan het onderlinge vertrouwen (weer) worden versterkt en kun-

nen partijen afspraken maken waardoor een snelle en bevredigende oplossing wordt be-

reikt.  

De KWRU bevestigt vervolgens schriftelijk naar beide partijen de gemaakte afspraken. De 

huurder trekt zijn klacht in (óf tijdens de mondelinge behandeling óf na een afgesproken 

termijn) en de commissie hoeft geen advies meer te geven. Een enkele keer is nog een 

tweede hoorzitting nodig voordat overeenstemming is bereikt. 

Soms lukt het niet om via bemiddeling de klacht op te lossen of stelt de huurder er toch 

prijs op dat de Klachtencommissie een advies uitbrengt. Sommige klachten lenen zich ook 

niet voor bemiddeling. In die gevallen stelt de commissie een advies op. In dit advies wor-

den de feiten op een rij gezet en oordeelt de commissie of de klacht gegrond is. 
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Bij de beoordeling of een klacht gegrond of ongegrond is, beantwoordt de commissie onder 

meer de volgende vragen: 

 Is de huurder getroffen in zijn belang door het handelen of nalaten van de corporatie 

(en/of personen die in opdracht van de corporatie werkzaamheden verrichten)?  

 Heeft de corporatie in deze situatie juist gehandeld?  

 Is het handelen van de corporatie juridisch juist en in overeenstemming met het beleid 

van de corporatie en is de uitkomst hiervan redelijk en billijk? 

 Hoe is de behandeling van de huurder geweest? 

 Heeft de commissie aanbevelingen voor de behandeling van de huurder en de afhande-

ling van de klacht? 

De commissie brengt het advies uit aan de directie (of het bestuur) van de corporatie. Dit 

moet volgens het reglement binnen drie maanden nadat de Klachtencommissie de klacht 

heeft ontvangen. De huurder ontvangt een kopie van het advies. De termijn van drie maan-

den wordt niet altijd gehaald, vooral in zaken waarin de commissie eerst een bemiddelings-

poging onderneemt. De commissie schrijft in deze gevallen pas een advies als blijkt dat de 

bemiddeling niet is gelukt. Hier kunnen soms enkele maanden overheen gaan.  

De directie neemt vervolgens binnen een maand een beslissing naar aanleiding van de 

klacht en het gegeven advies. Zij stuurt de beslissing naar de huurder en verstrekt een ko-

pie aan de Klachtencommissie. De directie is niet verplicht het advies op te volgen, maar 

kan slechts om zwaarwegende redenen afwijken van het advies. Als zij het advies niet over-

neemt moet zij dit goed motiveren aan de huurder en aan de Klachtencommissie.  

Gelet op de ervaringen uit het verleden verwacht de commissie dat de directie het advies 

vrijwel altijd zal volgen. 
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Hoofdstuk 3  Het verslagjaar in cijfers 
 

In 2015 heeft de KWRU 27 klachten ontvangen. Hiervan zijn er 16 (59%) in behandeling 

genomen.  

Daarnaast heeft de commissie de behandeling voortgezet van klachten die nog bij de oude, 

opgeheven klachtencommissies liepen. Het ging hierbij om 17 klachten van de Klachten-

commissie voor Mitros en 1 van de klachtencommissie van Viveste. De betreffende huurders 

zijn hierover geïnformeerd.  

Dit betekent dat de KWRU in totaal in de maanden juli t/m december 2015 34 klachten in 

behandeling had. De Klachtencommissie is in die periode 5 keer bijeen geweest, 4 keer bij 

Mitros en 1 keer bij Viveste. 

Aantal ontvangen klachten 

De KWRU heeft in 2015 geen klachten ontvangen van Jutphaas Wonen en Woningbouwver-

eniging Lopik, maar alleen van Mitros en Viveste. 

 
 Mitros Viveste Totaal 

Totaal aantal ingedien-
de klachten 

21 6 27 

In behandeling genomen 13 3 16 

Nog in behandeling van 
oude klachtencommis-
sie(s) 

17 1 18 

Totaal in behandeling 
in verslagjaar 

30 4 34 

 

Ontvankelijkheid 

Van de ingediende klachten heeft de Klachtencommissie er 10 op grond van het klachtenre-

glement niet in behandeling genomen. Meestal was dit omdat de huurder de klacht niet eer-

der schriftelijk had ingediend bij de corporatie. Volgens het klachtenreglement moet de cor-

poratie eerst in de gelegenheid gesteld worden binnen een redelijke termijn zelf de klacht 

op te lossen. De Klachtencommissie hanteert hiervoor 1 maand. Pas daarna kan de Klach-

tencommissie, mocht dat dan nog nodig zijn, een klacht in behandeling nemen. De huurder 

hoeft de klacht niet zelf opnieuw in te dienen bij de corporatie. De Klachtencommissie stuurt 

deze door aan de corporatie en bevestigt dat ook aan huurder. Zij legt de huurder uit waar-

om zij de klacht nog niet kan behandelen. 

Soms is het voor een huurder een hele stap om een klacht bij de Klachtencommissie in te 

dienen. Als zijn klacht vervolgens niet in behandeling genomen wordt, kan dat ontmoedi-

gend zijn. Hij zou hierdoor het gevoel kunnen hebben van het kastje naar de muur te wor-

den gestuurd. Daarom blijft de KWRU deze niet ontvankelijk verklaarde klachten volgen. 

Dat betekent dat de commissie één of twee maanden later bij de huurder navraagt of zijn 

klacht door de corporatie goed is opgepakt. Of dat hij er nog behoefte aan heeft dat de 

commissie zijn klacht alsnog in behandeling neemt. Slechts een enkele keer leidt dit ertoe 

dat de huurder de Klachtencommissie vraagt zijn klacht alsnog te behandelen.  

De Klachtencommissie ziet zichzelf, in lijn met de nieuwe Woningwet, als een laagdrempeli-

ge voorziening voor huurders die een klacht hebben. Er zijn daarom voor de huurder geen 

kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij de commissie. Ook probeert de com-

missie de criteria voor ontvankelijkheid niet al te streng toe te passen. Op die manier hoopt 
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de commissie te voorkomen dat huurders met klachten ontmoedigd raken en de handdoek 

voortijdig in de ring gooien. 

Wijze van afhandeling 

De commissie heeft 9 adviezen geschreven. Drie klachten heeft zij door bemiddeling tussen 

de huurder en de corporatie kunnen oplossen. Daarbij werden afspraken gemaakt tussen 

partijen. Huurders trokken hun klacht in.  

Voor 6 klachten was geen mondelinge behandeling nodig, omdat de huurder nog vóór de 

bijeenkomst met de Klachtencommissie al met de corporatie tot overeenstemming was ge-

komen. 

Van 16 klachten liep de behandeling nog door in 2016. 

 

2015 Mitros Viveste Totaal 

Advies 8 1 9 

Bemiddeling 2 1 3 

Ingetrokken zonder hoorzitting 6 0 6 

Nog in behandeling in volgend ka-

lenderjaar 

14 2 16 

Totaal behandelde klachten 30 4 34 

 

De Klachtencommissie probeert zoveel mogelijk te bemiddelen. Dit draagt meer bij aan her-

stel van de relatie tussen de huurder en de verhuurder dan een advies. Als bemiddeling niet 

blijkt te lukken, schrijft de commissie alsnog een advies. Een enkele keer geeft één van de 

partijen de voorkeur aan een advies om een principiële uitspraak te krijgen. 

De Klachtencommissie heeft 3 klachten gedeeltelijk gegrond verklaard en 6 zijn er onge-

grond verklaard. Geen enkele klacht was geheel gegrond (zie grafiek). 
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Volgens het klachtenreglement moet de commissie haar advies uitbrengen binnen 3 maan-

den nadat de klacht is ontvangen, eventueel te verlengen met een maand. Bij de 9 adviezen 

in 2015 is dit in 4 gevallen gelukt. Bij 5 adviezen heeft de commissie de termijn van vier 

maanden overschreden. Dit had verschillende oorzaken: 

 de Klachtencommissie heeft eerst geprobeerd te bemiddelen;  

 de Klachtencommissie had nog aanvullende informatie nodig van de corporatie of 

van de huurder; 

 de corporatie moest eerst een onderzoek in de woning van de huurder (laten) uitvoe-

ren; 

 op verzoek van de huurder is de mondelinge behandeling uitgesteld. 

Spoedeisende klachten 

Volgens het reglement kan de voorzitter van de commissie op verzoek van een huurder de 

commissie per omgaande bijeenroepen om een klacht met spoedeisend karakter te behan-

delen. In 2015 is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.  
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Hoofdstuk 4  Aard van de klachten 
 

Bijna alle klachten die de Klachtencommissie ontvangt, gaan over meerdere onderwerpen. 

Zo kan één klacht gaan over de oplevering van de woning, de wijze waarop iemand door de 

corporatie is behandeld en over schadevergoeding. De klachten zijn daarom gegroepeerd in 

verschillende categorieën. 

Onderstaande grafiek geeft per jaar weer hoe vaak elk soort klacht voorkwam. 

 

Klachten over de wijze waarop huurders door hun verhuurder zijn behandeld (incorrecte 

behandeling) en over onderhoud zijn de meest voorkomende klachten. Bij incorrecte be-

handeling gaat het vaak niet om het onbeleefd of respectloos te woord staan van klanten, 

maar vooral om het niet of te laat reageren op brieven en telefoontjes, het zich niet houden 

aan afspraken of slechte of onvolledige informatieverstrekking. Huurders voelen zich hier-

door vaak niet serieus genomen.  

Onder overige klachten vielen onder andere klachten over het huurbeleid, het onderhouds-

beleid, het wel of niet los van de woning kunnen opzeggen van de huur van een parkeer-

plaats, een afwijzing van een aanvraag voor medehuurderschap, leefbaarheid en een ont-

ruiming. 
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Hoofdstuk 5  Samenvatting van de adviezen 
 

Hieronder volgt een korte weergave van de klachten waarover de Klachtencommissie in 

2015 een advies uitbracht. 

Mitros 

Klacht 14-75 

Een huurder heeft een klacht over een aantal onderhoudszaken. Hij vindt dat het te lang 

duurt voordat Mitros deze zaken oplost.  

Tegels badkamer 

Een aantal tegels in de badkamer is gescheurd of zit los. Mitros moet deze volgens het on-

derhouds-ABC vervangen. Mitros is bereid 2 volledige wanden opnieuw te tegelen en de 

leidingen in de muur weg te werken. De huurder wil dat Mitros ook de andere 2 wanden 

opnieuw betegelt. Mitros weigert dit. De Klachtencommissie vindt deze klacht ongegrond. 

De tegels verkeren in prima staat. Er is geen aanleiding om ze te vervangen. Het feit dat de 

douche 20 jaar oud is, is niet van belang. 

Tochtstrips 

De huurder wil tochtstrips aan de buitenkant van het raam. Dit is volgens Mitros technisch 

niet mogelijk. Mitros biedt aan om witte tochtstrips aan de binnenkant aan te brengen. Dit 

vindt de huurder niet mooi. Ook dit onderdeel van de klacht vindt de commissie ongegrond. 

Ten eerste omdat er technisch gezien geen andere mogelijkheid is. En ten tweede omdat 

volgens het onderhouds-ABC het aanbrengen van tochtstrips een verantwoordelijkheid van 

de huurder is. 

Behang 

Mitros wil de kosten voor nieuw behang in de slaapkamer en de hal niet betalen. Aan het 

behang is schade ontstaan door een lekkage. Mitros hoeft volgens de Klachtencommissie in 

dit geval schade aan inboedel, waaronder behang, niet te vergoeden. Dit zou alleen zo zijn 

als zij nalatig was geweest bij het herstellen van de lekkage. Dat was hier niet het geval. 

Ook dit onderdeel van de klacht is ongegrond. 

Scheurtjes 

De huurder klaagt verder over het herstel van scheuren in wanden. Mitros vindt dat het 

over kleine scheurtjes gaat. Zij is wel bereid deze te herstellen. Dan moet de huurder eerst 

het behang verwijderen. De huurder heeft dat nog niet gedaan, omdat hij vind dat Mitros de 

schade aan het behang moest herstellen of vergoeden. Nu de Klachtencommissie oordeelt 

dat Mitros hiervoor niet verantwoordelijk is moet de huurder het oude behang zelf verwijde-

ren. Pas als hij dit heeft gedaan, kan Mitros de scheuren herstellen. Ook dit onderdeel van 

de klacht is ongegrond. 

Ventilatiekanaal 

De huurder wil verder dat Mitros het ventilatiekanaal in het complex laat reinigen. Mitros 

heeft toegezegd dat zij aan de VvE zou vragen dit te onderzoeken. De Klachtencommissie 

geeft aan dat volgens het onderhouds-ABC het schoonmaken van ventilatiekanalen de ver-

antwoordelijkheid is van Mitros. Als het nodig is, moet Mitros hiervoor zorgen. Voor de 

huurder is niet van belang dat de VvE hierbij een rol moet spelen. De commissie vindt dit 

onderdeel van de klacht toch ongegrond. De huurder heeft niet aannemelijk gemaakt dat 

reiniging dringend nodig is. Of dat hij vindt dat de ventilatiekanalen vervuild zijn en hij hier 

last van heeft. De commissie oordeelt dat Mitros dus niet nalatig is geweest, maar wel moet 

zorgen dat het gebeurt, als het nodig is.   
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Klacht 15-21 

Een huurder schrijft dat hij in de afgelopen 5 jaar veel lekkages heeft gehad. Volgens hem 

komt dit door gebrekkig onderhoud. Hij geeft aan dat de Huurcommissie vanwege het ge-

brekkige onderhoud zijn huurprijs heeft verlaagd. Hij wil de schade vergoed krijgen die hij 

heeft geleden door de lekkages. Hij raamt de totale schade op ruim € 8.500. Het gaat onder 

andere om schade aan laminaat, printer en computer, behang en andere goederen, voorra-

den voedingsmiddelen en om gemist woongenot. 

Mitros erkent dat er verschillende lekkages zijn geweest. Deze hadden alle een verschillende 

oorzaak. Mitros vindt dat zij op elke melding snel heeft gereageerd en direct herstelwerk-

zaamheden heeft uitgevoerd. Zij vindt daarom dat zij niet aansprakelijk is voor de schade. 

De Klachtencommissie vraagt de huurder om de uitspraak van de Huurcommissie, corres-

pondentie over de schade met de verzekeringsmaatschappij en bonnen of bankafschriften 

om de hoogte van de schade te onderbouwen. Aan Mitros verzoekt de commissie om een 

overzicht van alle lekkagemeldingen. 

De uitspraak van de Huurcommissie blijkt over 2008 te gaan. De huurprijs is toen tijdelijk 

verlaagd. Na herstel van het gebrek gold weer de normale huurprijs. De Klachtencommissie 

vindt de uitspraak van de Huurcommissie niet relevant voor de klacht, omdat deze dateert 

van begin 2008. 

Uit het meldingsoverzicht dat Mitros levert, blijkt dat de huurder tussen 2010 en 2015 met 

grote regelmaat lekkages heeft gemeld. Het ging om daklekkages (2010, 2012 en 2013), 

lekkages in de keuken (2010, 2012 en 2014) en in de kelder (2011 en 2015). Mitros heeft 

elke lekkage binnen acceptabele tijd verholpen. 

Schade inboedel 

De Klachtencommissie kan de materiële schade niet vaststellen. De huurder heeft geen con-

crete bewijzen aangeleverd, zoals bonnen, foto’s en dergelijke. Ook heeft hij het advies van 

de verzekeraar om een aantal schades door een reparateur te laten vaststellen niet opge-

volgd. Verder heeft hij erg lang gewacht met de aansprakelijkheidsstelling van Mitros. Hier-

door zijn de schade en de oorzaak hiervan niet meer goed vast te stellen. Op geen enkele 

wijze heeft de huurder aannemelijk gemaakt dat de schade is ontstaan door nalatigheid van 

Mitros. Evenmin heeft hij de hoogte van de schade onderbouwd. Om deze redenen vindt de 

Klachtencommissie dat Mitros niet verplicht is de schade te vergoeden. 

Schade door gemist woongenot 

De huurder heeft in totaal € 1.200 geclaimd voor gemist woongenot. Hij heeft twee keer 

een week lang geen gebruik kunnen maken van zijn douche en zijn keuken vanwege her-

stelwerkzaamheden na lekkages. De Klachtencommissie legt uit dat een huurder niet zo-

maar recht heeft op vergoeding van schade als er onderhoud of dringende reparaties moe-

ten worden uitgevoerd. Dit zou wel zo kunnen zijn als de verhuurder bij het uitvoeren van 

de werkzaamheden onvoldoende rekening houdt met de belangen van de huurder en hem 

onnodig overlast bezorgt. Of als de werkzaamheden het gevolg zijn van ernstige verwaarlo-

zing van het onderhoud. Dat is hier niet gebleken. Dus ook deze schade hoeft Mitros niet te 

vergoeden. 

Redelijkheid en billijkheid 

De Klachtencommissie beoordeelt de klacht echter niet alleen juridisch, maar kijkt ook naar 

de redelijkheid en billijkheid. Zij vindt dat er wel heel vaak lekkages zijn opgetreden in het 

huis, meer dan gemiddeld. De herstelwerkzaamheden zijn ieder op zich onvoldoende aan-

leiding voor een vergoeding voor verminderd huurgenot. Maar omdat het er zoveel zijn ge-

weest, heeft de huurder hiervan wel veel overlast gehad. Op grond van redelijkheid en bil-

lijkheid vindt de commissie dat hier wel een vergoeding tegenover mag staan.  

De commissie vindt de klacht daarom gedeeltelijk gegrond en adviseert Mitros een vergoe-

ding van € 400 te betalen aan de huurder. 
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Klacht 15-22 

Bij een huurder moet het tegelwerk in de keuken worden vervangen. Hierdoor is ook as-

bestsanering nodig. Hiervoor moest de hele door de huurder zelf geplaatste keuken eruit. 

Deze is na afloop weer teruggeplaatst.  

De huurder heeft door deze werkzaamheden schade geleden. Hij begroot deze op € 13.200, 

waarvan € 7.000 immateriële schade vanwege blootstelling aan asbest. Mitros en de huur-

der komen niet tot overeenstemming. De huurder legt zijn klacht voor aan de Klachten-

commissie. 

Allereerst wijst de Klachtencommissie erop dat Mitros alleen aansprakelijk is voor schade als 

Mitros een verwijt kan worden gemaakt. Of als de schade het gevolg is van een gebrek dat 

bij aanvang van de huur aanwezig was en dat Mitros kende of behoorde te kennen. 

Materiële schade 

Er was bij aanvang van de huur asbesthoudende lijm onder de keukenvloer aanwezig. Het 

gaat om hechtgebonden asbest. Dit is op zich geen gebrek. Het vormt in het algemeen geen 

gevaar, zolang het in goede staat is en niet wordt bewerkt. Het asbest moest nu worden 

verwijderd vanwege andere noodzakelijke werkzaamheden in de keuken, het vervangen van 

de tegels. De schade is dus niet het gevolg van een gebrek dat bij aanvang van de huur 

aanwezig was.  

Mitros is er wel voor aansprakelijk dat de aannemer het keukenblok inclusief de oven, de 

koelkast, de bovenkasten en het laminaat heeft afgevoerd. Mitros kon niet verklaren waar-

om dit was gebeurd. De bedoeling was dat alles na de werkzaamheden weer zou worden 

gemonteerd. De huurder had echter wel zelf zijn keuken moeten (laten) verwijderen. Het 

was zijn eigen keuken. De huurder had ook laten weten dit te zullen doen. Hij is deze af-

spraak niet nagekomen. De Klachtencommissie vindt dat de huurder wel recht heeft op een 

vergoeding, maar vindt het bedrag dat hij vraagt, te hoog. De commissie neemt de volgen-

de aspecten mee in haar beoordeling: 

 De keuken was 7 jaar oud. Deze is daarom deels afgeschreven.  

 Mitros heeft een standaard keuken teruggeplaatst van € 1.500. De huurder zou een 

dergelijke keuken zelf ook aan het einde van de huur hebben moeten plaatsen om-

dat hij geen toestemming had voor het plaatsen van zijn eigen keuken.  

 De huurder had zijn keuken zelf moeten en zullen verwijderen. Hij heeft zich niet aan 

de afspraak gehouden. 

De Klachtencommissie vindt een vergoeding van € 550 hiervoor een redelijk bedrag. 

De huurder wil ook een vergoeding voor het niet kunnen gebruiken van zijn woning en voor 

verblijf ergens anders. De commissie is het er niet mee eens dat de huurder door de werk-

zaamheden zijn hele woning niet kon gebruiken. Dit geldt alleen voor de keuken. Verblijf 

ergens anders was ook niet nodig. Hiervoor krijgt de huurder dus geen vergoeding. 

De Klachtencommissie vindt de huurder wel zwaar getroffen doordat herstel van het tegel-

werk tot gevolg had dat zijn hele keuken eruit moest. En dat hierdoor zijn laminaat, dat nog 

in redelijke staat was, moest worden verwijderd. Daarom vindt de commissie een vergoe-

ding op grond van de redelijkheid en billijkheid gepast. Zij adviseert Mitros een vergoeding 

toe te kennen van € 150,- voor de overlast die de huurder heeft ervaren en een tegemoet-

koming van € 200 voor het laminaat. 

Dit onderdeel van de klacht is gedeeltelijk gegrond. 

Immateriële schade 

De Klachtencommissie realiseert zich dat asbest een gevoelige en beladen kwestie is. Zij 

wijst erop dat in een belangrijk deel van de woningen in Nederland die ouder zijn dan 20 

jaar, asbest aanwezig is. Als het daarbij gaat om aanwezigheid van hechtgebonden asbest 

in een lijmlaag onder de vloer, zoals in dit geval, zijn de risico’s op asbestbesmetting ver-
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waarloosbaar klein, zolang het niet wordt bewerkt. Mitros heeft het asbest laten saneren 

door een deskundig bedrijf. Dit is gebeurd onder veilige condities, zonder dat de huurder in 

de woning aanwezig was. De woning is pas na metingen weer vrijgegeven. De huurder heeft 

dus geen risico gelopen. De Klachtencommissie ziet geen grond voor toewijzing van imma-

teriële schadevergoeding. Dit onderdeel van de klacht is dus ongegrond. 

Klacht 15-30 

Een huurder ondervindt veel last van een volière met parkieten bij zijn buren in de tuin. Hij 

vindt dat Mitros hier onvoldoende aan doet. Daarnaast wil hij compensatie voor vochtover-

last en stank in zijn huis. Volgens hem heeft Mitros dit probleem niet goed opgepakt. Hier-

door heeft hij 5 weken in de stank gezeten. Als hij er met Mitros niet uitkomt, stapt hij naar 

de Klachtencommissie.  

De Klachtencommissie geeft aan dat Mitros pas aansprakelijk kan zijn voor schade als zij 

nalatig is geweest bij op het oplossen van de vochtklachten. Bij vochtklachten in oudere 

woningen is het niet altijd gemakkelijk om meteen de oorzaak te vinden. Daarom kan het 

wat langer duren voordat de klacht daadwerkelijk is verholpen. Mitros heeft in de periode 

tussen 8 mei en 26 juni 2014 meerdere maatregelen genomen om de vochtklachten te ver-

helpen. Dit is uiteindelijk gelukt. De Klachtencommissie vindt niet dat Mitros hier nalatig is 

geweest. Daarom is er geen reden voor een schadevergoeding. Dit onderdeel van de klacht 

is ongegrond. 

De klacht over de overlast van de volière vindt de commissie wel gegrond. In de algemene 

huurvoorwaarden van Mitros staat: 

Huurder dient ervoor zorg te dragen dat aan omwonenden geen overlast of hinder wordt veroorzaakt  
door huurder, huisgenoten, huisdieren of door derden die zich vanwege huurder in het  
gehuurde of in de gemeenschappelijke ruimten bevinden. 

Dit betekent dat Mitros maatregelen moet nemen als een huurder klaagt over overlast van 

huisdieren van andere huurders. De huurder heeft tijdens de hoorzitting geluidsopnamen 

laten horen van de parkieten. Daaruit bleek dat er inderdaad sprake was van veel lawaai. 

Volgens de commissie is het algemeen bekend dat parkieten voor overlast kunnen zorgen. 

Zeker als de vogels zomers bij zonsopkomst al vroeg beginnen en in de avonduren lang 

doorgaan. De Klachtencommissie vindt dat Mitros de buren moet verplichten de volière van 

21 maart tot en met 21 september lichtdicht af te sluiten tussen 20.00 en 8.00 uur. Als de 

buren weigeren hieraan mee te werken, kan Mitros in een gerechtelijke procedure een ge-

dragsaanwijzing vragen. De rechter kan de buren dan alsnog bevelen bepaalde maatregelen 

te treffen om de overlast te beperken of te voorkomen.  

Klacht 15-31 

Mitros heeft toekomstplannen voor een complex voorgelegd aan een bewonerscommissie. 

De bewonerscommissie is hierdoor verontrust en huurt ondersteuning in van een sociaal 

makelaar van de Stichting Me’kaar. Zij wil dat Mitros hiervoor een vergoeding betaalt. 

Mitros weigert dit. Daarom dient een huurder namens de bewonerscommissie een klacht in 

bij de Klachtencommissie. Volgens Mitros wordt het werk van sociaal makelaars deels be-

taald door de gemeente en deels gefinancierd vanuit de projecten. De bewonerscommissie 

is volgens Mitros niet benadeeld doordat Mitros geen vergoeding heeft betaald voor de soci-

aal makelaar. De sociaal makelaar is de bewonerscommissie onverminderd blijven onder-

steunen en heeft zelf geen financieel nadeel gehad. Zijn werkgeefster, de Stichting Me’kaar, 

heeft ook geen rekening ingediend bij Mitros. De sociaal makelaar heeft Mitros gezegd dat 

hij zelf geen onvrede heeft met de beslissing van Mitros. De Klachtencommissie vindt de 

klacht ongegrond. Mitros en de Stichting Me’kaar zijn beide professionele organisaties. Zij 

hebben onderling geen geschil over de financiële afhandeling van de werkzaamheden die de 

Stichting heeft uitgevoerd. De huurder en de bewonerscommissie hebben in deze zaak geen 

zelfstandig belang.  
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Wel adviseert de Klachtencommissie Mitros om zich in te spannen om de onvrede bij de be-

wonerscommissie weg te nemen. Mitros heeft er belang bij dat de relatie met de bewoners-

commissie goed is, zeker bij een groot project. De bewonerscommissie heeft veel werk ver-

zet en zich zeer ingespannen om met Mitros te overleggen over de plannen. De Klachten-

commissie kan zich voorstellen dat de bewonerscommissie teleurgesteld is over de manier 

waarop Mitros, hoewel formeel juist, besliste om geen vergoeding te betalen. De Klachten-

commissie geeft Mitros daarom in overweging een gebaar te maken richting de wijk die de 

bewonerscommissie vertegenwoordigt. Daarbij overweegt de Klachtencommissie dat vol-

gens de Herzieningswet Woningwet, die sinds 1 juli 2015 van kracht is, een goede bewo-

nersparticipatie voor Mitros van groot belang is om haar activiteiten als corporatie goed te 

kunnen uitvoeren.  

Mitros moet zich daarbij realiseren dat het steeds moeilijker wordt om bewoners te vinden 

die actief willen zijn in bewonerscommissies. Mitros heeft er juist daarom belang bij de in-

spanningen van dergelijke commissies niet te ontmoedigen. 

Klacht 15-34 

Als de stroom in de algemene ruimte in een complex uitvalt, blijkt de oorzaak een lekkage 

te zijn in de groepenkast. Mitros moet onderzoeken waar de lekkage vandaan komt. Hier-

voor moet zij bij verschillende huurders thuis inspecties en werkzaamheden uitvoeren. Een 

van de huurders dient een klacht in omdat hij vindt dat hij hiervoor te vaak thuis heeft 

moeten zijn en Mitros zijn vrije dagen niet wil vergoeden. Hij heeft 3,5 dag vrij moeten ne-

men en heeft bovendien extra telefoonkosten moeten maken. Die wil hij ook vergoed krij-

gen. Daarnaast vindt hij dat de hele gang van zaken slecht georganiseerd was en de mon-

teurs niet klantvriendelijk waren. In totaal wil hij een schadevergoeding van € 900. Mitros 

wijst dit af. 

De Klachtencommissie geeft aan dat hier sprake was van een dringende reparatie (artikel 

7:220 lid 1 Burgerlijk Wetboek). Op grond van dit artikel zijn bewoners verplicht medewer-

king te verlenen aan de nodige onderzoeks- en herstelwerkzaamheden. Het feit dat een 

verhuurder gedurende de duur van de huurovereenkomst onderhoud of dringende repara-

ties moet uitvoeren, geeft de huurder niet zondermeer recht op een schadevergoeding. Een 

huurder moet er rekening mee houden dat dit af en toe moet gebeuren. Alleen als Mitros 

onvoldoende rekening houdt met de belangen van de huurder en hierdoor onnodig overlast 

veroorzaakt, kan een huurder recht hebben op schadevergoeding. Of als de werkzaamheden 

noodzakelijk waren door verwaarlozing van het onderhoud.  

Mitros heeft volgens de Klachtencommissie niet onnodig vaak van de huurder gevraagd om 

aanwezig te zijn in zijn woning. Er bleek sprake te zijn van een ingewikkelde lekkage, waar-

van de oorzaak niet direct duidelijk was. De lekkage was niet aan Mitros te wijten. De werk-

zaamheden hebben ook niet onnodig lang geduurd. De huurder heeft Mitros 4 keer in zijn 

woning moeten toelaten. Dit is niet uitzonderlijk vaak. De commissie begrijpt dat de huur-

der zelf aanwezig wilde zijn bij de werkzaamheden. Toch vindt de commissie dat dit niet 

steeds nodig was, of in ieder geval niet de hele dag. De huurder had ook anderen kunnen 

vragen de werklui binnen te laten. Of hij had na het binnenlaten zelf kunnen weggaan. Dit 

was een eigen keuze van de huurder. Verder heeft de huurder niet kunnen aantonen dat hij 

hoge telefoonkosten heeft moeten maken. Ook heeft de huurder niet kunnen aantonen dat 

er sprake was van uitzonderlijke omstandigheden waardoor er op grond van redelijkheid en 

billijkheid sprake zou kunnen zijn van aansprakelijkheid voor Mitros. Op basis van dit alles 

vindt de Klachtencommissie de klacht ongegrond. 

Klacht 15-38 

Een huurder heeft een huurverhoging gekregen van 5%. Hiermee is hij het niet eens. Drie 

vergelijkbare woningen in zijn straat hebben maar een huurverhoging van 1% gekregen. Hij 
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voelt zich ongelijk behandeld. Mitros wil zijn huurverhoging niet terugbrengen naar 1%. 

Daarom dient hij een klacht in bij de Klachtencommissie. 

De Klachtencommissie stelt voorop dat een corporatie huurders in gelijke gevallen gelijk 

moet behandelen. De commissie moet dus beoordelen of Mitros de huurder anders heeft 

behandeld dan de door hem genoemde gelijke gevallen.  

Voor woningen met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens kunnen verschillende regels 

gelden voor huurverhoging. Die verschillen zijn het gevolg van de liberalisatie van de huur-

prijzen. Voor huurwoningen met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens die nieuw werden 

opgeleverd op of na 1 juli 1989, of waarvoor op of na 1 juli 1994 een huurovereenkomst 

werd gesloten, zijn de huurprijzen vrij gelaten. Voor vergelijkbare woningen in het duurdere 

segment kan dus het percentage waarmee de huurprijs jaarlijks wordt verhoogd verschillen 

omdat de ene huurder de woning al huurde vóór ingang van de liberalisatie en de ander 

deze pas is gaan huren ná de liberalisatie. In zo’n geval is er dus geen sprake van gelijke 

gevallen.  

De ingangsdatum van de huurovereenkomst van de huurder is 16 juli 1987. De huurprijs 

van zijn woning is dus niet geliberaliseerd. Dat betekent dat zijn woning onder het huurprij-

zenrecht voor sociale huurwoningen valt. Dus mag Mitros de huur van zijn woning jaarlijks 

verhogen met het door de Minister van Wonen vastgestelde percentage. Mitros heeft bij 

deze woning de inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast. Dit laat het inkomen van 

de huurder ook toe. De commissie oordeelt dat Mitros de huurverhoging van 5% correct 

heeft vastgesteld. De huur ligt hiermee bovendien nog ruim onder de maximale huurprijs 

die voor deze woning geldt. 

Mitros erkent dat zij voor een aantal andere woningen in dezelfde straat een verkeerd per-

centage – 1% in plaats van 5%- in rekening heeft gebracht. Zij ging ervan uit dat sprake 

was van woningen met een geliberaliseerde huurprijs. Het gelijkheidsbeginsel heeft niet tot 

gevolg dat Mitros op basis van deze gemaakte vergissing het huurverhogingspercentage 

voor de huurder ook moet verlagen. Ook op basis van de redelijkheid en billijkheid hoeft 

Mitros het huurverhogingspercentage in het geval van huurder niet naar beneden bij te stel-

len. De huurprijs stijgt na de verhoging per 1 juli 2015 niet uit boven de maximale huur-

prijsgrens en niet boven de huurprijs die Mitros zou berekenen als de woning op dit moment 

opnieuw zou worden verhuurd.  

De commissie vindt de klacht ongegrond. 

Klacht 15-42 

Een huurder heeft vochtproblemen in zijn huis. Hierdoor is schimmel ontstaan en meubilair 

beschadigd. Mitros heeft hem aangeraden tegen een huurverhoging centrale verwarming en 

dubbel glas te laten aanbrengen. De huurder vindt het niet terecht dat Mitros op zijn kosten 

maatregelen wil uitvoeren. Mitros moet zorgen voor een goede staat van onderhoud van het 

huis. Hij wil de schade van Mitros vergoed krijgen. Mitros weigert dit.  

Mitros heeft bij de huurder thuis gekeken en gezien dat ventilatieopeningen in de woning 

zijn dichtgeplakt. Bovendien heeft de huurder de constructieplanken van de vloer als houten 

vloer gebruikt. Omdat er geen vloerbedekking ligt, kan vochtige lucht uit de kruipruimte de 

woning binnenkomen.  

Tijdens de hoorzitting blijkt dat de ventilatieopeningen niet door de huurder, maar waar-

schijnlijk door een vorige huurder zijn dichtgeplakt. Partijen spreken af dat Mitros een on-

derbouwd voorstel doet voor maatregelen om het binnenklimaat te verbeteren, zoals isola-

tieglas, centrale verwarming en vloerisolatie. Als het maatregelen zijn in het kader van wo-

ningverbetering, meldt Mitros ook erbij hoeveel huurverhoging de betreffende maatregel 

met zich meebrengt. En hoeveel effect de maatregel waarschijnlijk heeft. Zo kan de huurder 
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een weloverwogen keuze maken als hij om financiële redenen niet alle maatregelen kan 

laten uitvoeren. 

De huurder is het er nog steeds niet mee eens dat hij zou moeten betalen voor deze maat-

regelen en vraagt de Klachtencommissie om een advies. 

Mitros hoeft deze maatregelen niet op eigen kosten uit te voeren. Het gaat om een woning 

van begin 20e eeuw. Dat een woning uit die tijd matig is geïsoleerd en geen dubbel glas en 

cv heeft, betekent niet dat er sprake is van een gebrek. Alleen dan zou Mitros de maatrege-

len moeten betalen. In dit geval gaat het dus om woningverbetering. Hiervoor mag Mitros 

een redelijke huurverhoging vragen.  

Omdat er geen sprake is van gebreken, hoeft Mitros ook de schade niet te vergoeden. Daar 

komt bij dat de huurder de vochtproblemen pas kort geleden voor het eerst heeft gemeld. 

Mitros heeft meteen daarna de klachten voortvarend onderzocht en maatregelen voorge-

steld. De huurder kan Mitros dus geen verwijten maken voor de schade aan zijn bezittingen.  

De klacht is ongegrond. 

 

Viveste 

Klacht V15-02 

Een huurder geeft in november 2014 bij Viveste aan belangstelling te hebben voor het ko-

pen van zijn huurwoning. Hij heeft hierover al eerder gesproken met Viveste. Hij vindt de 

vraagprijs te hoog, € 10.000 hoger dan een vergelijkbare woning die twee maanden eerder 

door Viveste is verkocht. Viveste blijft echter bij de vraagprijs. De huurder zegt dat hij er-

over wil nadenken.  

Op 26 januari 2015 hoort de huurder een voicemailbericht van de makelaar van Viveste met 

de vraag of hij nog belangstelling heeft voor de woning. Als hij hierover terugbelt, is de ma-

kelaar er niet. Hij vraagt een medewerker of hij teruggebeld kan worden. Dat gebeurt ech-

ter niet. Door omstandigheden in de privésfeer kan de huurder op dat moment de vraagprijs 

niet betalen. Daarom heeft hij er daarna tot april 2015 niet meer achteraan gezeten.  

Als hij in april 2015 aangeeft dat hij nu de woning graag wil (en ook kan) kopen, blijkt Vi-

veste de woning niet meer te willen verkopen. Viveste heeft haar verkoopbeleid gewijzigd. 

De woning is niet meer gelabeld voor verkoop. Viveste was ervan uitgegaan dat de huurder 

geen belangstelling meer had, aangezien hij sinds november 2014 niets meer had laten ho-

ren. De huurder zegt dat hij wel heeft gereageerd toen de makelaar in januari belde. Daar-

om bespreekt Viveste de kwestie intern. Uiteindelijk blijft ze bij haar standpunt en wil geen 

uitzondering maken voor de huurder.  

De huurder dient een klacht in. Hij vindt de aanname van Viveste dat hij geen belangstelling 

meer had, onterecht. Hij wil de woning alsnog kopen. Hij is ook boos over het feit dat hij 

eind januari, toen de makelaar hem belde, niet is gewaarschuwd dat de mogelijkheid tot het 

kopen van zijn huis wellicht zou vervallen. 

Viveste brengt hier tegen in dat zij na half november 2014 maanden lang niets meer hoor-

de. Zij wist niet dat de makelaar nog contact had gezocht. Dit had volgens Viveste niets te 

maken met het besluit om het verkooplabel van de woning af te halen. Viveste heeft de lijst 

met voor verkoop gelabelde woningen gewijzigd. De woning van de huurder behoort daar-

door niet meer tot de ‘verkoopvijver’, maar tot de strategische voorraad huurwoningen die 

Viveste wil behouden. Uit de stukken die de Klachtencommissie heeft ontvangen van Vives-

te blijkt dat de Raad van Commissarissen dit besluit op 30 januari 2015 heeft goedgekeurd. 

Het bestuur heeft hierna op 3 maart het definitieve besluit genomen. 

De Klachtencommissie vindt dat Viveste de woning aan de huurder had moeten verkopen 

als de huurder vóór de wijziging van het beleid op enig moment duidelijk had aangegeven 
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dat hij tot aankoop over wilde gaan. Dat is echter niet het geval geweest. Na het besluit de 

woning uit de ‘verkoopvijver’ te  halen, kon Viveste de woning niet meer verkopen aan de 

huurder.  

Ten overvloede heeft de Klachtencommissie daarbij opgemerkt dat het voor de huurder 

geen verschil had gemaakt als de huurder geweten had dat Viveste van plan was haar ver-

koopbeleid te wijzigen. Als Viveste eind januari / begin februari 2015 aan de huurder had 

gevraagd of hij nog belangstelling had, op voorwaarde dat hij dan wel meteen moest beslis-

sen, dan zou de huurder hebben moeten meedelen dat hij niet in staat was de woning te 

kopen. Als hij op of kort na 26 januari 2015 zelf bij Viveste had geïnformeerd of aankoop 

van de woning nog mogelijk was en of een koopovereenkomst kon worden opgesteld, dan 

zou Viveste dat positief hebben beantwoord. Maar de huurder heeft na 26 januari 2015 op-

nieuw meer dan 2½ maand laten verstrijken voor hij met een nieuw bericht kwam. Dat was 

ongeveer 5 maanden na het contact in november 2014. Viveste was onder die omstandig-

heden niet meer gebonden aan haar oude verkoopbeleid. Het is de commissie niet gebleken 

dat het onredelijk was dat Viveste haar verkoopbeleid heeft gewijzigd. De Klachtencommis-

sie vindt de klacht ongegrond. 
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Hoofdstuk 6 Samenvatting van de bemiddelingen 
 

Hieronder volgt een korte weergave van de klachten waarbij de Klachtencommissie in 2015 

heeft bemiddeld. 

 

Mitros 

Klacht 15-26, Utrecht 

Een huurder dient namens de woongroep waarin hij woont, een klacht in bij Mitros. Mitros be-

ticht hen ervan dat zij helemaal geen woongroep zijn en dat slechts 1 van degenen die destijds 

het contract heeft getekend, nog daadwerkelijk in het pand woont. Verder vindt Mitros dat de 

huurders contractbreuk plegen door met 10 personen in het pand te wonen in plaats van 11.  

Daarom kondigt Mitros aan dat zij nieuwe huurcontracten gaat afsluiten met alle individuele 

bewoners. Zij zouden dan allen zelfstandige eenheden huren. De huurders zijn het hiermee 

niet eens. Zij zijn als woongroep het contract met Mitros aangegaan. Mitros toont hen het oor-

spronkelijke huurcontract. De huurders vergelijken dit met het huurcontract dat zij zelf hebben 

en zien dat in het contract van Mitros een deel is weggehaald, waaruit blijkt dat het om een 

woongroep gaat. Bij de ondertekening door 3 huurders is namelijk met de hand toegevoegd 

dat zij ondertekenen namens de woongroep. Dit staat niet meer in het contract dat Mitros 

heeft. Verder heeft de woongroep verschillende brieven van Mitros waarin Mitros de huurders 

aanspreekt als woongroep en waarin zij akkoord gaat met bewoning door 10 in plaats van 11 

mensen. Als Mitros bij haar standpunt blijft, dient de huurder een klacht in bij de Klachten-

commissie.  

Tijdens de hoorzitting geeft Mitros aan dat zij de oorspronkelijke 3 ondertekenaars van het 

contract als huurders ziet en de andere bewoners als onderhuurders. Omdat nog maar 1 van 

de 3 ondertekenaars in het pand woont, heeft Mitros alleen een huurcontract met die bewoner. 

Als hij vertrekt, zouden ook de andere bewoners het pand moeten verlaten.  

Mitros zegt verder dat zij de handgeschreven toevoeging in het contract niet opzettelijk heeft 

weggelakt, maar dat deze bij het scannen of kopiëren is verdwenen. De commissie vindt dit 

een aannemelijke verklaring. Zeker omdat nog enkele vage letters te zien zijn. Dat betekent 

echter wel dat de rechtsvoorganger van Mitros in 1994 bij de ondertekening van de huurover-

eenkomst een contract heeft afgesloten met de woongroep en heeft geaccepteerd dat 3 van 

hen namens de woongroep tekenden.  

Mitros is het hier niet mee eens. Zij zegt, op grond van ingewonnen juridisch advies, dat zij 

geen huurovereenkomst kan sluiten met een woongroep die geen vereniging of stichting is.  

De Klachtencommissie is van mening dat de woongroep mogelijk een zogenaamde informele 

vereniging is die wel als zodanig kan deelnemen aan het rechtsverkeer. De commissie hanteert 

hierbij de maatstaf uit de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem van 14 april 2009. Zij moet 

hiervoor de vraag beantwoorden of de woongroep als een eenheid deelneemt aan het rechts-

verkeer. Dit kan de woongroep aantonen als zij bijvoorbeeld een eigen bankrekening heeft, 

waarvan de woongroep de huur voor de gehele woning (het hele pand) betaalt. De Klachten-

commissie vraagt de huurder om hiervoor bewijsstukken aan te leveren. 

De woongroep levert verschillende bewijsstukken aan, waaruit blijkt dat de bewoners zich rich-

ting derden, zoals de bank, Vitens en Eneco presenteren als woongroep. Ook de huur voor het 

totale pand betalen zij aan Mitros vanuit één bankrekening. Bij de documenten zit ook een 

huurverhogingsbrief van Mitros aan de woongroep, waarin het totale huurbedrag voor het hele 

pand wordt vermeld en niet de huurbedragen voor alle bewoners apart. Op basis hiervan er-

kent Mitros dat hier sprake is van een informele vereniging en dat zij inderdaad het pand aan 

de woongroep verhuurt. Mitros biedt excuses aan, ook voor de bejegening, en hoopt dat hier-

mee de klacht is opgelost. De huurder trekt zijn klacht in. 
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Klacht 15-37, Utrecht 

Een huurder heeft eerder een overlastklacht bij de Klachtencommissie voor Mitros neergelegd. 

De overlast werd veroorzaakt doordat de bovenburen laminaat hadden gelegd zonder onder-

vloer. De Klachtencommissie voor Mitros heeft zijn klacht toen gegrond verklaard. De commis-

sie adviseerde Mitros toen om de huurder een vergoeding uit te betalen voor gemist woonge-

not. Mitros heeft de bovenburen toen verplicht een ondervloer of andere vloerbedekking te 

leggen. De bovenburen hebben er toen voor gekozen om andere vloerbedekking te leggen.  

Nog tijdens de behandeling van die klacht is Mitros ervan uitgegaan dat de bovenburen de 

vloerbedekking in de hele woning hebben vervangen. Mitros heeft volgens de huurder de vloer 

bij de bovenburen wel geïnspecteerd, maar niet goed. Zij heeft niet in alle vertrekken gekeken. 

Omdat de huurder nog steeds overlast ondervindt, vraagt hij Mitros nogmaals om bij de bo-

venburen te gaan kijken en alle vertrekken te controleren. Nu blijkt dat de vloer inderdaad niet 

overal is vervangen. De huurder wil een extra compensatie, bovenop de compensatie die hij na 

het advies van de Klachtencommissie voor Mitros al heeft gehad. Hij heeft door de onvolledige 

inspectie van Mitros nog maanden langer dan nodig overlast ervaren. Hij wil huurvermindering 

voor gederfd woongenot voor de maanden vanaf het advies van de Klachtencommissie totdat 

de vloer daadwerkelijk helemaal is vervangen.  

Mitros erkent haar fout en biedt de huurder een huurvermindering van 25% van de netto huur 

aan voor de maanden die de huurder heeft voorgesteld. Dit sluit aan bij het compensatievoor-

stel in het advies van de Klachtencommissie. De huurder vindt dit onvoldoende en dient een 

klacht in bij de nieuwe, regionale Klachtencommissie. 

De Klachtencommissie geeft tijdens de hoorzitting aan dat zij niet vindt dat de huurder recht 

heeft op meer dan de geboden vergoeding. Zij heeft begrip voor de extra verwijtbaarheid die 

de huurder aandraagt, maar er blijkt ook een tijd sprake te zijn geweest van minder overlast 

en bovendien was in verschillende vertrekken de vloerbedekking al wel vervangen. De extra 

verwijtbaarheid zit dan ook inbegrepen in de vergoeding die Mitros biedt, aldus de commissie. 

De huurder begrijpt dit en legt zich hierbij neer. Hij accepteert het aanbod van Mitros alsnog. 

De huurder vertelt dat hij nog steeds veel overlast ondervindt van de bovenburen, maar dan in 

de vorm van asociaal gedrag. Hij voelt zich niet meer prettig in zijn huis en doet er momenteel 

alles aan om zo snel mogelijk te kunnen verhuizen naar het oosten van het land. Partijen spre-

ken af dat Mitros nog kijkt of zij hierbij op enige manier kan helpen. De Klachtencommissie 

houdt de klacht aan.  

Enkele weken later laat de huurder weten dat Mitros helaas niet kan helpen. Hij gaat zelf ver-

der werken aan de gewenste verhuizing. Hij bedankt de commissie voor alle tijd en aandacht 

en trekt zijn klacht in. 

 

Viveste 

Klacht V16-01 

Een huurder vindt dat Viveste ten onrechte 10 schaarstepunten heeft berekend bij het vast-

stellen van zijn aanvangshuur. Hij huurt de woning vanaf 22 februari 2013. Volgens hem had 

Viveste moeten uitgaan van de WOZ-beschikking van 2013 met daarin de WOZ-waarde per 1 

januari 2012 (€ 181.000). Viveste heeft echter de WOZ-waarde van 1 januari 2011 (€ 

191.000) gehanteerd. De huurder dient hierover een klacht in bij Viveste. Viveste blijft bij haar 

standpunt en zegt dat zij de juiste WOZ-beschikking heeft gebruikt. De huurder vindt dit onte-

recht en is ook ontevreden over de wijze waarop Viveste met hem heeft gecommuniceerd. Hij 

dient zijn klacht in bij de KWRU.  

De Klachtencommissie legt tijdens de hoorzitting uit dat Viveste bij het vaststellen van de 

schaarstepunten moet uitgaan van de ‘laatstelijk onherroepelijk vastgestelde’ WOZ-waarde. 

Dat staat in het Besluit huurprijzen woonruimte. Toen de huurder zijn woning aangeboden 
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kreeg, begin januari 2013, gold nog de WOZ-beschikking van 2012. De beschikking van 2013 

was op dat moment namelijk nog niet onherroepelijk vastgesteld. In de WOZ-beschikking van 

2012 staat de WOZ-waarde per 1 januari 2011. Die was € 191.000. Dit betekent dat Viveste 

de juiste WOZ-waarde heeft gehanteerd voor het berekenen van de schaarstepunten. 

De huurder begrijpt de uitleg, maar vindt nog steeds dat hij onheus is bejegend en niet serieus 

is genomen. De regels voor het bepalen van de schaarstepunten zijn ingewikkeld. De Klach-

tencommissie zegt tijdens de hoorzitting het dan ook begrijpelijk te vinden dat de huurder zich 

heeft vergist en ook dat het voor Viveste niet eenvoudig was om dit goed uit te leggen. De 

communicatie tussen Viveste en de huurder is de afgelopen maanden verslechterd. Zowel de 

huurder als Viveste hebben hieraan bijgedragen. Viveste biedt excuses aan en wil graag met 

een schone lei beginnen. De huurder wil hier nog over nadenken. De Klachtencommissie houdt 

de klacht daarom aan. Enkele weken later vraagt de commissie bij de huurder na. Hierop rea-

geert hij niet. De commissie laat hem ruim twee weken later weten dat zij het dossier daarom 

sluit.  
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Hoofdstuk 7  Signaleringen en ontwikkelingen 
 

Signaleringen 

In de eerste maanden van haar bestaan heeft de Klachtencommissie 1 signalering gedaan 

die betrekking heeft op de ontvankelijkheid van klachten, zoals geregeld in het klachtenre-

glement: 

 Waar moet een huurder terecht als hij vindt dat een corporatie ten onrechte afwijkt van 

een advies van de Klachtencommissie?  

Dit is niet expliciet geregeld in het model-klachtenreglement van Aedes. Behalve de 

burgerlijke rechter is er formeel geen andere instantie waar een huurder met zo’n 

klacht terecht kan. De Commissie Aedes Code neemt, zo blijkt uit hun jaarverslagen, 

een dergelijke klacht wel eens in behandeling. Volgens hun reglement zijn zij hiertoe 

echter eigenlijk niet bevoegd. 

De Klachtencommissie heeft de betreffende klacht wel in behandeling genomen. Het 

niet opvolgen van een advies kan men immers zien als een handelen of nalaten van de 

corporatie, zoals in het klachtenreglement beschreven. 

Onder omstandigheden kan het lastig zijn als de commissie zou moeten oordelen over 

een corporatie die een eerder advies van dezelfde commissie naast zich neerlegt. Bij 

gebrek aan een alternatief behandelt de commissie een dergelijke klacht toch. Zij toetst 

dan alleen marginaal. Ten eerste of de corporatie de afwijking van het advies voldoende 

heeft gemotiveerd. En ten tweede of de corporatie in redelijkheid tot haar beslissing 

heeft kunnen komen.  

2015 was een overgangsjaar 

Dit verslag betreft slechts de tweede helft van 2015. Hierin heeft de commissie alleen klach-

ten behandeld over Mitros en Viveste. Van Jutphaas Wonen en Woningbouwvereniging Lopik 

ontving zij geen klachten. 21 van de 27 ingediende klachten betroffen Mitros, de overige 6 

Viveste. Gezien de korte periode waarin de commissie op de huidige wijze functioneert, kan 

de commissie dit jaar geen vergelijkingen maken met voorgaande jaren of ontwikkelingen 

signaleren. 

In 2016 zijn nog eens 7 corporaties gebruik gaan maken van de KWRU. De KWRU is daar-

mee nu voor 11 corporaties de klachtencommissie. In het eerste half jaar van 2016 ontving 

de commissie in totaal 53 klachten, afkomstig van 6 van de 11 aangesloten corporaties. De 

regionale functie van de Klachtencommissie krijgt in 2016 dus duidelijk vorm. 

 

Werkdruk van de commissie 

De commissie had bij het van start gaan al een behoorlijke werkvoorraad, klachten die nog 

in behandeling waren bij de vroegere klachtencommissies van Mitros (17) en Viveste (1). 

De werkdruk van de commissie was daardoor even zwaar als in de tijd waarin zij alleen voor 

Mitros de klachten behandelde. 

De commissie heeft versterking gekregen in de persoon van de heer Koekebakker. Hij 

treedt op als verhuurderslid voor de corporaties waarmee het kantoor van de heer De Boer 

zakelijke banden heeft. Het werk is daarmee nu over vier commissieleden verspreid. Daar-

door en door de goede ondersteuning door de secretarissen leidde de werkdruk niet tot pro-

blemen.  

Optreden van de corporaties op hoorzittingen 

De commissie spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop de medewerkers van Vives-

te en Mitros tijdens de zittingen het standpunt hun corporatie verwoorden.  
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Uitvoering van adviezen 

In het verslagjaar zijn alle adviezen van de Klachtencommissie door de directies overgeno-

men.  
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Bijlage   Klachtenreglement  
 

Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht  

 

Artikel 1 Begrippen 

 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

 

Commissie:  

De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. 

 

Verhuurder: 

Uw corporatie 

 

Bestuur:  

Het bestuur van uw corporatie  

 

Gezamenlijke besturen: 

De besturen van de deelnemende corporaties 

 

Huurder:  

a. De huurder die van verhuurder een woongelegenheid huurt; 

b. De medehuurder in de zin van de artikelen 7.266 en 7. 267 van het Burgerlijk Wetboek 

van de onder a genoemde verhuureenheid; 

c. Degene die de zelfstandige woonruimte met instemming van verhuurder, geheel onder-

huurt van de huurder van verhuurder; 

d. De persoon bedoeld in artikel 7.268 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Klacht: 

Een van een klager afkomstig schriftelijk stuk, waaruit blijkt dat klager zich niet kan verenigin-

gen met het handelen of het nalaten van verhuurder of het handelen of nalaten van personen die 

voor haar werkzaamheden verrichten. 

 

Klager: 

a. Een huurder, een woningzoekende, een bewonersorganisatie op complexniveau die voor 

verhuurder gesprekspartner is betreffende de belangen van bewoners van het (de) com-

plex(en) die zij vertegenwoordigt;  

b. Een verbruiker in de zin van de Warmtewet die een leveringsovereenkomst heeft met de 

aangesloten corporatie. 

 

Advies: 

Advies dat de commissie uitbrengt aan het bestuur. 
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Artikel 2 Doel van de commissie 

Het uitbrengen van onafhankelijke adviezen over klachten om zodoende een bijdrage te leveren 

aan het functioneren van verhuurder. 

 

Artikel 3 Taak van de commissie 

1. De commissie beoordeelt ingediende klachten en brengt daarover een met redenen om-

kleed advies uit aan het bestuur.  

2. De commissie kan, indien zij dat gewenst acht, het bestuur een aanbeveling doen over 

het te voeren beleid naar aanleiding van de behandeling van een klacht. 

 

Artikel 4 Functioneren van de commissie 

1. De commissie is onafhankelijk. 

2. De commissie is zelf verantwoordelijk voor haar functioneren en brengt jaarlijks schrifte-

lijk verslag uit aan de gezamenlijke besturen. Het bestuur zendt dit verslag aan de raad 

van commissarissen en aan de huurdersbelangenvereniging van verhuurder en legt ver-

antwoording af over de klachtenafhandeling in het jaarverslag van verhuurder. 

 

Artikel 5 Instelling, samenstelling, benoeming en beëindiging commissie  

1. De commissie bestaat uit vier leden, waarvan één plaatsvervangend lid. De leden en het 

plaatsvervangend lid hebben op persoonlijke titel zitting in de commissie. 

2. De leden en het plaatsvervangend lid van de commissie worden benoemd en 

ontslagen door de gezamenlijke besturen. 

3. De gezamenlijke besturen benoemen als volgt:  

a. één lid op voordracht van de huurdersorganisaties; 

b. één lid op voordracht van de gezamenlijke besturen; 

c. één lid - tevens voorzitter - op voordracht van een werkgroep; deze werkgroep 

bestaat uit twee vertegenwoordigers van de verhuurders en twee vertegenwoor-

digers van de huurdersorganisaties; dit lid is (bij voorkeur) een jurist; 

d. één plaatsvervangend lid eveneens op voordracht van bovengenoemde werk-

groep; het plaatsvervangend lid kan ieder lid bij afwezigheid vervangen.  

4. Een lid van de commissie mag niet in een zodanige relatie tot de deelnemende corpora-

ties staan of hebben gestaan dat hij niet geacht kan worden onafhankelijk te zijn. De cri-

teria voor de gewenste onafhankelijkheid zijn dat het betrokken lid, dan wel zijn echtge-

noot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot 

in de tweede graad in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming niet is geweest:  

-  lid van de raad van commissarissen van de deelnemende corporaties; 

-  lid van de directie of het bestuur van de deelnemende corporaties; 

-  werknemer van verhuurder; 

-  bestuurslid van één van de huurdersorganisatie(s) van de deelnemende corpora-

ties; 

-  belast is met, of mede uitvoering geeft aan het overheidstoezicht op de deelne-

mende corporaties; 

-  aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur van een zakelijke relatie van de 

deelnemende corporaties; 
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-  een persoon die een persoonlijke financiële vergoeding van de deelnemende cor-

poraties ontvangt,  anders dan de vergoeding in verband met het lidmaatschap 

van de commissie. 

5. De leden worden voor een periode van drie jaar benoemd. De leden kunnen maximaal 

tweemaal aaneengesloten worden herbenoemd. De leden treden af volgens een door de 

commissie vastgesteld rooster van aftreden. Dit rooster van aftreden wordt zodanig vast-

gesteld dat de continuïteit van de kennis en ervaring binnen de commissie gewaarborgd 

is. 

6. De voordracht van een nieuw lid verloopt  als volgt : 

- drie maanden voor de datum van aftreden van een lid stellen de gezamenlijke be-

sturen de partijen die dit lid hebben voorgedragen van dit aftreden op de hoogte. 

Deze partijen krijgt het verzoek binnen twee maanden een voordracht te doen 

voor benoeming van een nieuw lid van de commissie, een en ander met inacht-

neming van het ter zake bepaalde in lid 3 van dit artikel; 

- de termijn van twee maanden kan op verzoek van de voordragende partijen een-

malig met één maand worden verlengd; 

- indien de gezamenlijke besturen gegronde bezwaren hebben tegen een voor-

dracht kan het de partijen die de voordracht hebben gedaan, schriftelijk  en met 

redenen omkleed verzoeken binnen twee maanden een nieuwe voordracht te 

doen; 

- de gezamenlijke besturen kunnen een tijdelijk lid benoemen als de commissie 

zonder een tijdelijk lid uit minder dan drie leden bestaat; 

- de gezamenlijke besturen maken niet op onredelijke gronden en zonder dat  dit 

met redenen wordt omkleed bezwaar tegen een voordracht. 

7. Het lidmaatschap van de commissie eindigt door: 

a. het verstrijken van de zittingstermijn; 

b. schriftelijke opzegging van een commissielid bij de gezamenlijke besturen met in-

achtneming van een termijn van drie maanden; 

c. overlijden; 

d. een met redenen omkleed ontslag door de gezamenlijke besturen,  waarin wordt 

geconstateerd dat het betrokken commissielid om zwaarwegende redenen niet 

meer zijn functie als commissielid naar behoren kan vervullen. Wanneer het be-

sluit het commissielid betreft dat door de huurdersorganisaties is voorgedragen, 

gaan de gezamenlijke besturen niet over tot het nemen van dit besluit zonder in-

stemming van de huurdersorganisaties. Het lidmaatschap eindigt op het moment 

dat het besluit ter kennis is gebracht van het betreffende lid. 

8. De gezamenlijke besturen stellen een secretaris ter beschikking van de commissie. De 

secretaris is geen lid en heeft geen stemrecht.  

 

Artikel 6 Voorleggen klacht aan de commissie 

1. Een klacht kan worden ingediend door: 

a. een (ex) huurder 

b. een woningzoekende. 

Met een huurder wordt gelijkgesteld degene die een contractuele relatie heeft met ver-

huurder betreffende het gebruik van woonruimte of bedrijfsruimte. 
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2. Klager kan zich bij het indienen van een klacht en gedurende de behandeling laten bij-

staan.  

3. Klager krijgt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke ontvangst-

bevestiging van of namens de commissie.  

 

Artikel 7 Het niet in behandeling nemen van klachten 

1. De commissie neemt een klacht niet in behandeling als: 

a. klager de klacht niet eerst schriftelijk heeft ingediend bij de verhuurder, zodat de 

interne organisatie van de verhuurder voldoende in staat is gesteld om de klacht 

naar het oordeel van de commissie binnen een redelijke termijn op te lossen; 

b. klager of verhuurder de zaak waarop de klacht betrekking heeft, heeft voorgelegd 

aan een rechter, huurcommissie, arbiter, mediator of een andere onafhankelijke 

instantie met een wettelijk opgedragen geschillenbeslechtende taak of indien een 

van de instanties als bedoeld in dit lid al een uitspraak over de zaak heeft ge-

daan; 

c. het een klacht betreft over de aangezegde huurverhoging, (wijziging van) de 

huurprijs of (wijziging van ) de servicekosten; 

d. de klacht betrekking heeft op de handhaving en uitvoering van door de overheid 

opgelegde besluiten; 

e. de klacht betrekking heeft op een vordering tot schadevergoeding waarbij de zaak 

in behandeling is bij een verzekeringsmaatschappij; 

f. de klacht eerder door de commissie is behandeld; 

g. de klacht anoniem of discriminerend van aard is; 

h. klager geen belang heeft bij de klacht. 

2. Indien de commissie een klacht niet in behandeling neemt, stelt de commissie de klager 

daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte. 

 

Artikel 8 Behandelingsprocedure van een klacht 

1. De commissie stelt verhuurder in de gelegenheid schriftelijk aan de commissie haar 

standpunt kenbaar te maken binnen een door de commissie gestelde termijn. 

2. De commissie stelt partijen in de gelegenheid hun standpunt mondeling toe te lichten in 

een daarvoor belegde hoorzitting. 

3. Partijen ontvangen tenminste 10 werkdagen van tevoren bericht over de datum en het 

tijdstip van de hoorzitting. Bij dit bericht zijn in beginsel alle stukken gevoegd die op de 

zaak betrekking hebben. 

4. Klager kan zich door een gemachtigde laten bijstaan. Klager draagt zelf zorg voor de op-

roeping van zijn gemachtigde. Indien klager niet zelf verschijnt, dient zijn gemachtigde 

een door klager ondertekende machtiging aan de commissie over te leggen. 

5. Klager meldt tenminste een week voor de hoorzitting aan de secretaris door wie hij zich 

laat bijstaan dan wel laat vertegenwoordigen. 

6. Een lid van de commissie neemt niet deel aan de behandeling van een klacht, als zijn on-

partijdigheid naar het oordeel van de commissie in het geding is. 
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Artikel 9 Waarborgen privacy van klager en derden. 

1. Partijen hebben geen recht op afschriften of inzage van stukken, indien deze privacyge-

voelige gegevens van derden bevatten tenzij hiervoor schriftelijke toestemming door de 

betrokkene is verleend. 

2. De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van privacygevoelige gege-

vens waarvan zij in het kader van de behandeling van een klacht kennis hebben geno-

men. 

3. De commissie draagt er zorg voor dat stukken en gegevens die gebruikt worden bij de 

behandeling van de klacht vertrouwelijk worden behandeld. 

4. Uitsluitend leden van de commissie en door de commissie aangewezen personen hebben 

toegang tot de privacygevoelige gegevens in de dossiers van de commissie. 

 

Artikel 10. Hoorzitting 

1. De hoorzitting is niet openbaar. 

2. Bij de hoorzitting zijn minimaal twee leden van de commissie aanwezig. Als er minder 

dan twee leden aanwezig zijn, wordt er een nieuwe hoorzitting uitgeschreven. 

3. De commissie kan een nader onderzoek instellen naar de feiten die zij voor haar advise-

ring relevant acht. Partijen zijn naar maatstaven van redelijkheid gehouden hieraan me-

dewerking te verlenen. 

4. De commissie kan besluiten om klachten van meerdere partijen tegelijk te behandelen 

als er duidelijk verband of overeenkomst tussen de zaken is. 

 

Artikel 11 Beraadslaging 

De beraadslagingen van de commissie zijn besloten. 

 

Artikel 12 Advies 

1. De commissie verzendt binnen drie maanden nadat de klacht is ontvangen haar schrifte-

lijk advies aan het bestuur en aan klager. Zij kan de termijn met een maand verlengen. 

Van een eventuele verlenging ontvangen klager en bestuur bericht.  

2. De commissie baseert haar advies op de ingebrachte stukken en op de tijdens de verga-

dering en hoorzitting naar voren gebrachte informatie. 

3. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. De commissie geeft in haar advies 

gemotiveerd aan: 

- of klager is getroffen in zijn belang door het handelen of nalaten van verhuurder 

en/of personen die in opdracht van verhuurder werkzaamheden verrichten; 

- of verhuurder in deze situatie juist heeft gehandeld of terecht heeft nagelaten; 

- op welke wijze verhuurder de ingekomen klacht kan afhandelen. 

4. Het bestuur maakt binnen één maand na ontvangst van het advies zijn  

beslissing schriftelijk kenbaar aan klager en aan de commissie. Het bestuur kan slechts 

wegens zwaarwegende redenen afwijken van het advies. 

Als het bestuur afwijkt van het advies, motiveert het dit schriftelijk aan de commissie en 

klager. 

5. Bij het besluit van het bestuur wordt het advies van de commissie altijd bijgevoegd. 
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Artikel 13 Spoedeisende klachten 

1. De voorzitter van de commissie kan op verzoek van klager de commissie ter vergadering 

bijeenroepen om een klacht met een spoedeisend belang te behandelen (spoedprocedu-

re). 

2. De voorzitter gaat daartoe eerst over als gelet op de aard van de klacht en de  betrokken 

belangen een onverwijlde behandeling en advisering nodig is. Als de voorzitter een 

spoedprocedure niet nodig acht, doet hij hiervan onverwijld schriftelijk mededeling aan 

klager en bestuur. 

3. De commissie geeft in het advies ingevolge dit artikel aan waarom en op welke onderde-

len van de klacht zij een onmiddellijk advies nodig acht. Daarnaast geeft de commissie 

aan voor welke onderdelen van de klacht de gebruikelijke behandeling van de klacht van 

toepassing is. 

4. Artikel 12 lid 4 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het bestuur 

binnen tien werkdagen op het advies van de commissie beslist. 

5. Voor zover dit artikel niet anders bepaalt en het spoedeisend karakter het toelaat, zijn de 

bepalingen voor de gebruikelijke behandeling van de klacht ook van toepassing op de 

spoedprocedure. 

 

Artikel 14 Werkwijze en verplichtingen van de commissie en de secretaris 

1. De commissie vergadert tenminste eenmaal per jaar en voorts zo vaak als dit in verband 

met de afhandeling van klachten noodzakelijk is. 

2. Ieder lid brengt zijn stem uit zonder last of ruggespraak. 

3. De voorzitter ondertekent de adviezen namens de commissie. Hij kan deze tekenbe-

voegdheid delegeren aan andere commissieleden. 

4. De secretaris houdt een register bij van de volgende zaken: 

- het aantal ingediende klachten; 

- het aantal in behandeling genomen klachten; 

- het aantal niet in behandeling genomen klachten en de reden daarvan; 

- de afhandelingstermijn van de klachten; 

- het onderwerp van de klacht; 

- de uitgebrachte adviezen alsmede hun aantal; 

- het aantal beslissingen van het bestuur dat afwijkend was van het advies van de 

commissie. 

5. De commissie brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden aan de gezamenlijke 

besturen en aan de huurdersorganisatie(s), waarin ten minste de gegevens worden op-

genomen als vermeld in het vierde lid. 

 

Artikel 15 Geschillen Warmtewet 

1. De klachtencommissie is door de deelnemende corporaties tevens aangewezen als ge-

schillencommissie in de zin van artikel 3 lid 2 Warmtewet. Het betreft geschillen tussen 

de corporatie als warmteleverancier en de verbruiker. De uitspraken in deze geschillen 

zijn bindend. 
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Artikel 16 Faciliteiten ten behoeve van de commissie 

1. De gezamenlijke besturen stellen de faciliteiten ter beschikking, welke de commissie no-

dig heeft om haar werkzaamheden te kunnen verrichten. 

2. De gezamenlijke besturen stellen  de vergoeding vast voor de leden van de commissie. 

 

Artikel 17 Vaststelling en wijziging reglement 

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de commissie. 
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