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Samenvatting
In 2016 maakten 11 corporaties gebruik van de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU). Het was het eerste volledige jaar dat de commissie in functie was. De
commissie op 1 september 2015 opgericht.
De commissie ontving in 2016 88 klachten. Hiervan heeft zij er 59 in behandeling genomen.
Daarnaast had de commissie nog 17 klachten in behandeling uit (2014 en) 2015. Hierbij
gaat het deels om klachten die bij de oude klachtencommissie(s) liepen en nog niet waren
afgerond. De KWRU heeft de behandeling hiervan overgenomen.
De commissie nam 29 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 lossen.
Klachten gaan over verschillende onderwerpen. Klachten over onderhoud, financiële kwesties 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 brieven van de huurders.
De KWRU heeft in het verslagjaar 24 adviezen uitgebracht. Hiervan waren er 6 (gedeeltelijk) gegrond en 18 ongegrond. Bij 22 klachten heeft de commissie succesvol bemiddeld. In
13 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 5 signaleringen gedaan.
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Inleiding
In 2015 heeft een aantal corporaties uit de regio Utrecht het initiatief genomen om een regionale klachtencommissie op te richten. De Klachtencommissie Woningcorporaties Regio
Utrecht, in het kort KWRU, is op 1 september 2015 van start gegaan. In 2016 waren 11
corporaties aangesloten bij de KWRU:
 Viveste
 GroenWest
 Jutphaas Wonen
 Woningbouwvereniging Lopik
 Woningbouwvereniging Oudewater
 Mitros
 Bo-Ex
 Woningbouwstichting Kamerik
 Woningbouwvereniging Maarn
 Heuvelrug Wonen
 Goed Wonen (Benschop)
In de eerste maanden van 2017 sloten ook Lekstede Wonen uit Vianen, Woningbouwvereniging Volksbelang uit Wijk bij Duurstede en SSW uit De Bilt aan.
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 signaleerde.
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 behandelde 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 respectievelijk 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 2017.
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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 zogenaamde ‘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
Mevrouw mr M.J.M. ten Voorde
De heer mr M.R. de Boer
De heer mr J.W. Koekebakker

voorzitter
lid (op voordracht van de huurdersorganisaties)
lid (op voordracht van de corporaties)
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. Dit 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 2019

- herbenoemd op 1 september 2016

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 oprichting van de KWRU afgesproken om binnen enkele jaren de commissie te ‘verversen’.
Daarom was 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 directiezaken bij Mitros. Zij wordt hierbij ondersteund door mevrouw I. van der Veer en mevrouw
K. Barendregt. Zij werken ook 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.
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.
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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 websites 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 corporaties, Aedes, de Nederlandse Woonbond, de STUW (Stichting Utrechtse Woningcorporaties), de RWU (Regioplatform Woningcorporaties Utrecht en omstreken), de
Huurcommissie en een aantal (regionale) klachtencommissies van andere corporaties
in Nederland.
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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 behandeling neemt of niet. Als zij de klacht niet in behandeling neemt, legt zij dit
aan de huurder uit. Heeft een huurder zijn klacht niet eerder schriftelijk bij zijn
corporatie heeft ingediend? Of is er nog geen maand verstreken sinds indiening
van zijn klacht bij de corporatie? Dan kan de Klachtencommissie de klacht niet in
behandeling nemen. De commissie stuurt de klacht dan door naar de betreffende
corporatie. Ze vraagt de corporatie 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 reactie heeft ontvangen, krijgt de huurder daar een kopie van.

Stap 4

Vervolgens wordt de klacht besproken tijdens een bijeenkomst met de Klachtencommissie. Hiervoor zijn zowel de huurder als de corporatie uitgenodigd. Deze
hoorzitting vindt meestal 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. En hoeft
de Klachtencommissie geen ruimte te huren.
Tijdens de bijeenkomst kan de huurder zijn klacht mondeling toelichten en uitleggen 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 bemiddelen 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. Partijen maken dan afspraken die leiden tot een snelle en bevredigende oplossing. Zo kunnen zij het onderlinge vertrouwen (weer) versterken of herstellen.
De KWRU bevestigt de gemaakte afspraken vervolgens schriftelijk aan beide partijen. De
huurder trekt zijn klacht in (óf tijdens de mondelinge behandeling óf na een afgesproken
termijn). 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 zet zij
de feiten op een rij en oordeelt zij 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)?
 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?
 Vindt de commissie de klacht gegrond? Heeft de commissie aanbevelingen voor de behandeling van de huurder en de afhandeling 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 maanden wordt niet altijd gehaald. Vooral niet bij klachten waarbij de
commissie eerst een bemiddelingspoging 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 (of het bestuur) neemt binnen een maand een beslissing naar aanleiding van de
klacht en het gegeven advies. Zij stuurt de beslissing naar de huurder en verstrekt een kopie aan de Klachtencommissie. De directie is niet verplicht het advies op te volgen, maar
kan slechts om zwaarwegende redenen afwijken van het advies. Neemt zij het advies niet
over? Dan moet zij dit schriftelijk en 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 dit hoofdstuk staat een cijfermatig overzicht van 2016. De cijfers kunnen nog niet worden vergeleken met voorgaande jaren, omdat 2016 het eerste volledige jaar was dat de
KWRU in functie was.
In 2016 heeft de KWRU 88 klachten ontvangen. Hiervan zijn er 59 (67%) in behandeling
genomen.
Daarnaast had de commissie nog 17 klachten in behandeling uit (2014 en) 2015. Hierbij
gaat het deels om klachten die bij de oude klachtencommissie(s) liepen en nog niet waren
afgerond. De KWRU heeft de behandeling hiervan overgenomen.
Dit betekent dat de KWRU in totaal in 2016 76 klachten in behandeling had. De Klachtencommissie is in het verslagjaar 22 keer bijeen geweest.
Aantal ontvangen klachten
De KWRU heeft in 2016 geen klachten ontvangen van Woningbouwvereniging Lopik, Woningbouwvereniging Oudewater, Woningbouwvereniging Maarn, Woningbouwstichting Kamerik en Goed Wonen. Deze corporaties zijn daarom niet in de tabellen opgenomen.
Mitros

Viveste

Bo-Ex

GroenWest

Heuvelrug Wonen

Jutphaas
Wonen

Totaal

Totaal aantal ingediende
klachten

50

4

13

15

3

3

88

In behandeling genomen

36

2

8

9

3

1

59

Nog in behandeling van
voorgaande
jaren

14

3

0

0

0

0

17

Totaal in
behandeling
in verslagjaar

50

5

8

9

3

1

76

Ontvankelijkheid
Van de ingediende klachten heeft de Klachtencommissie er 29 op grond van het klachtenreglement niet in behandeling genomen. Meestal was dit omdat de huurder de klacht niet eerder schriftelijk had ingediend bij de corporatie. Volgens het klachtenreglement moet de corporatie 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 Klachtencommissie, 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 waarom zij de klacht nog niet kan behandelen. De commissie schrijft dan ook dat ze de klacht op
verzoek van de huurder alsnog in behandeling kan nemen, als deze na een maand nog niet
naar tevredenheid is opgelost.
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 ontmoedi10
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gend zijn. Hij zou hierdoor het gevoel kunnen hebben van het kastje naar de muur te worden 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 wil 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 laagdrempelige 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 commissie de criteria voor ontvankelijkheid niet al te streng toe te passen. Op die manier hoopt
de commissie te voorkomen dat huurders met klachten ontmoedigd raken en de handdoek
voortijdig in de ring gooien.
Wijze van afhandeling
De commissie heeft 24 adviezen geschreven. 22 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 13 klachten was geen mondelinge behandeling nodig, omdat de huurder nog vóór de
bijeenkomst met de Klachtencommissie al met de corporatie tot overeenstemming was gekomen.
Van 17 klachten liep de behandeling nog door in 2017.
Mitros

Viveste

Bo-Ex

GroenWest

Heuvelrug Wonen

Jutphaas
Wonen

Totaal

Advies

19

1

2

2

0

0

24

Bemiddeling

13

3

4

1

1

0

22

Ingetrokken
zonder hoorzitting

9

0

0

4

0

0

13

Nog in behandeling in
volgend kalenderjaar

9

1

2

2

2

1

17

Behandeling
stop gezet

1

0

0

0

0

0

1

De Klachtencommissie heeft de behandeling van 1 klacht bij Mitros stop gezet. De huurder
had zijn klacht al in 2014 ingediend bij de Klachtencommissie voor Mitros. De KWRU heeft
de behandeling voortgezet. De huurder en Mitros bleven zelf in onderhandeling over de
klacht. De huurder verlangde geen actie van de Klachtencommissie. Hij wilde alleen dat de
commissie zijn klacht aanhield, als een soort stok achter de deur. Omdat de commissie op
deze manier niets voor de huurder kon betekenen, heeft zij uiteindelijk de behandeling beeindigd.
De Klachtencommissie probeert zoveel mogelijk te bemiddelen. Dit draagt meer bij aan herstel 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 4 klachten gegrond verklaard en 2 gedeeltelijk gegrond. Ze
verklaarde er 18 ongegrond.
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Resultaat adviezen 2016
16
14
12
10
8

15

6
4
2

4
0

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0
Mitros

geheel gegrond

Viveste

gedeeltelijk gegrond

Bo-Ex

GroenWest

ongegrond

Volgens het klachtenreglement moet de commissie haar advies uitbrengen binnen 3 maanden nadat de klacht is ontvangen, eventueel te verlengen met een maand. Bij de adviezen
in 2016 is dit in 15 gevallen gelukt. Bij 9 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) uitvoeren;
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 behandelen. In 2016 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 renovatie, 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 behandeling 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 hierdoor vaak niet serieus genomen.
Onder overige klachten vielen onder andere klachten over afwijzing verzoek tot medehuurderschap, weigering dubbel glas, weigering betalingsregeling, leefbaarheid, privacybeleid,
en overlast van insecten/ongedierte.

overige 11

incorrecte
behandeling 29

woningtoewijzing 6

financiële kwesties
22

huurprijs/servicekost
en/warmtewet 10
oplevering
(aanvang/einde
huur) 1
overlast 14

onderhoud 32

renovatie/grootonderhoud/zav 9
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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.
Bo-Ex
Klacht B16-41: inkomenstoets
Een woningzoekende accepteert in april 2016 na bezichtiging een woning van Bo-Ex. Bo-Ex
vraagt de inkomensgegevens van de woningzoekende en zijn partner op om te kunnen bepalen of zij in aanmerking komen voor de woning. De woningzoekende stuurt de gegevens
diezelfde dag nog op. Een week later vraagt Bo-Ex om aanvullende gegevens om het inkomen van de partner beter te kunnen vaststellen. Een inkomensverklaring van de belastingdienst voor zijn partner kan de woningzoekende niet aanleveren, aangezien zijn partner pas
sinds medio 2015 in Nederland woont en werkt. Hij levert hiervoor een jaaropgave aan en
een recente loonstrook.
Gezamenlijk inkomen te hoog
Enkele dagen daarna laat Bo-Ex weten dat het gezamenlijke inkomen van de woningzoekende en zijn partner te hoog is voor de woning. Zij mogen de woning niet huren.
De woningzoekende is het hiermee niet eens. Hij geeft aan dat het inkomen in 2016 een
stuk lager is dan in 2015, doordat zijn partner in 2016 minder uren werkt dan in 2015. BoEx berekent alles op basis van deze nieuwe informatie nogmaals. Anderhalve week daarna
laat Bo-Ex definitief weten dat hij toch niet in aanmerking komt voor de woning.
De woningzoekende dient een klacht in over het feit dat Bo-Ex hem de woning heeft geweigerd en over de procedure van de afwijzing door Bo-Ex. Hij wijst er ook op dat de overheid
tijdelijk een hogere inkomensgrens heeft bepaald (€ 39.874) voor de toewijzing van goedkope huurwoningen (huurprijs in 2016 lager dan € 710,68). Het inkomen van hem en zijn
partner ligt hieronder. Bo-Ex blijft bij haar standpunt en de woningzoekende dient een
klacht in bij de KWRU.
Beleid Bo-Ex redelijk
De Klachtencommissie stelt vast dat Bo-Ex wettelijk verplicht is een inkomenstoets uit te
voeren. Sinds 2013 zijn de regels voor toewijzing van goedkope huurwoningen steeds verder verscherpt. Ten minste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen moet op grond
van de Woningwet worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen onder de € 35.739.
Bo-Ex heeft in 2015 in overleg met haar huurdersvereniging ervoor gekozen om vanaf 2016
woningen met een huurprijs beneden de € 710,68 alleen te verhuren aan deze doelgroep.
Bo-Ex maakt dus geen gebruik van de tijdelijk verhoogde inkomensgrens.
De Klachtencommissie vindt dit beleid redelijk, gezien de schaarste aan sociale huurwoningen in Utrecht. Ook is het beleid niet in strijd met wet- en regelgeving. Het inkomen van de
woningzoekende en zijn partner ligt boven deze inkomensgrens. Bo-Ex heeft verschillende
berekeningen gemaakt en ook haar financiële afdeling het inkomen nog een keer laten berekenen. Dit uit het oogpunt van zorgvuldigheid. Op basis van regelgeving en haar eigen
beleid kon Bo-Ex de woning niet toewijzen aan de woningzoekende. Op dit punt vindt de
Klachtencommissie de klacht ongegrond.
Zorgvuldige toetsing
De woningzoekende vindt dat hij onnodig lang aan het lijntje is gehouden door Bo-Ex. Op
basis van het beleid had Bo-Ex meteen aan hem duidelijk kunnen maken dat hij niet in
aanmerking zou komen voor de woning. De Klachtencommissie is het hiermee niet eens.
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Over het inkomen van de partner van de woningzoekende waren geen gegevens van de
belastingdienst beschikbaar. Hierdoor was het gezinsinkomen niet onmiddellijk duidelijk.
Bo-Ex heeft zorgvuldig gehandeld door haar financiële afdeling te laten narekenen of de
eerste, voor de woningzoekende negatieve uitkomst, juist was. En door vervolgens de woningzoekende nog in de gelegenheid te stellen nadere informatie in te dienen en op basis
daarvan nogmaals een berekening te maken. Dit onderdeel van de klacht vindt de Klachtencommissie daarom ook ongegrond.
Betere communicatie beleid
Wel is de commissie het met de woningzoekende eens dat Bo-Ex haar beleid beter had
moeten communiceren. De woningzoekende was ervan op de hoogte dat de overheid de
inkomensgrens tijdelijk had verhoogd in 2016. Hij kon echter niet weten dat Bo-Ex ook in
2016 vasthield aan de grens van € 35.793. Dit beleid was nergens te vinden. Dit onderdeel
van de klacht vindt de commissie daarom gegrond. Zij adviseert Bo-Ex haar beleid duidelijker kenbaar te maken aan woningzoekenden.
Klacht B16-57: geluidsoverlast
Een huurder ondervindt geluidsoverlast van zijn bovenbuurman. Hij vindt dat Bo-Ex onvoldoende doet om de overlast te verhelpen. Hij voelt zich niet serieus genomen. Als Bo-Ex
zijn klacht hierover in zijn ogen niet goed oppakt, richt hij zich tot de Klachtencommissie.
Hij vertelt dat hij sinds 2014 een nieuwe bovenbuurman heeft. Die heeft het eerste jaar veel
geklust in zijn huis. Naast de overlast van het klussen, was er ook geluidsoverlast door de
geluidsinstallatie en door leefgeluiden en bezoek van de bovenbuurman. Aanvankelijk besprak de huurder dit met zijn bovenbuurman. Die beloofde de overlast te beperken en zei
dat het klussen zo goed als klaar was.
Acties Bo-Ex
De huurder blijft toch overlast ervaren en schakelt Bo-Ex in. Bo-Ex raadt de huurder buurtbemiddeling in te schakelen. De bovenbuurman werkt hieraan echter niet mee. De huurder
wil dat Bo-Ex de ondervloer van de buurman controleert. Bo-Ex constateert dat de vloer
voldoet aan de eisen. Ook constateert Bo-Ex dat de buurman zijn geluidsboxen op geluiddempende rubbers heeft geplaatst om doordreunen van de bassen te voorkomen. Bo-Ex
plaatst geluidsmeetapparatuur in de woning van de huurder om de overlast te meten. Dit
levert geen bewijs op. Bo-Ex geeft aan niets meer te kunnen doen. De huurder heeft laten
weten meer dan gemiddeld gevoelig te zijn voor geluiden. Ook in een vorige woning ondervond hij overlast van geluiden van buren. Daarom raadt Bo-Ex hem aan om hulp te zoeken
bij het wijkteam. De huurder vindt het niet terecht dat Bo-Ex de overlast nu wijt aan zijn
overgevoeligheid. Hij blijft erbij dat er echt sprake is van overlast.
Richtlijnen omgaan met overlastklachten
De Klachtencommissie heeft in diverse adviezen richtlijnen gegeven voor de wijze waarop
een corporatie moet omgaan met overlastklachten. Deze richtlijnen komen erop neer dat de
corporatie een zorgvuldig onderzoek moet instellen naar de juistheid en omvang van de
gestelde klachten. Daarbij geeft zij de huurder die beschuldigd wordt van de overlast, de
gelegenheid om op de beschuldigingen te reageren. Vervolgens moet de corporatie de situatie beoordelen en moet zij nagaan of er reden is om een bemiddelingsgesprek te organiseren of juridische maatregelen te treffen. Indien zij constateert dat maatregelen nodig zijn,
doet zij in dat geval wat in haar vermogen ligt om de overlast te beëindigen.
Geen objectief vastgestelde overlast
Bo-Ex heeft gehandeld volgens deze richtlijnen. Uit haar onderzoek is geen objectief vastgestelde overlast gebleken. Juridische maatregelen tegen de buurman zijn dan ook niet mogelijk. Bo-Ex kan de bovenbuurman ook niet dwingen mee te werken aan buurtbemiddeling.
De commissie verklaart de klacht daarom ongegrond.
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GroenWest
Klacht GW16-20: scheuren in muren
Een huurder vindt dat GroenWest zijn nieuwe woning niet goed heeft opgeleverd. Hij kan de
muren niet schilderen omdat er scheuren in zitten. Hij wil hiervoor 4 tot 6 weken huur terug
krijgen. Als hij er met GroenWest niet uitkomt, stapt hij naar de Klachtencommissie.
GroenWest stelt dat het gaat om krimpscheuren. Die moet de huurder zelf repareren. Uiteindelijk heeft GroenWest uit coulance de scheuren toch laten repareren door een aannemer, maar zij is niet bereid huur terug te betalen. GroenWest vindt dat de scheuren geen
belemmering voor de huurder zouden moeten zijn geweest om al in zijn woning te gaan
wonen.
Krimpscheuren voor rekening huurder
De Klachtencommissie is het eens met GroenWest dat krimpscheuren voor rekening van de
huurder zijn. Dit staat in de huurovereenkomst, het Burgerlijk Wetboek en het Besluit Kleine
Herstellingen. Uit de foto’s die de huurder laat zien, maakt de commissie op dat het niet om
brede scheuren gaat. Ook de kosten van de aannemer, € 110, wijzen op een kleine reparatie. De huurder kan niet aannemelijk maken dat het om brede scheuren ging die hij niet zelf
had kunnen herstellen. Ook vindt de commissie de claim van de huurder buitenproportioneel. Hij heeft niet duidelijk gemaakt waarom hij niet in zijn woning kon gaan wonen. De
huurder heeft zijn klacht op alle punten onvoldoende onderbouwd. De Klachtencommissie
vindt de klacht ongegrond.
Klacht GW16-40: doorgeven persoonsgegevens aan derden
Een huurder klaagt erover dat GroenWest zijn contactgegevens heeft doorgegeven aan een
derde, KWH, het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. KWH ontvangt deze gegevens om daarmee in opdracht van GroenWest gerichte onderzoeken uit te voeren. De
huurder is hiervoor regelmatig benaderd, telefonisch, per mail en per post. Hij heeft
GroenWest diverse keren laten weten dat hij dit niet wil. GroenWest had hem beloofd dit
niet meer te zullen doen. Ondanks deze belofte is het toch nog gebeurd. De huurder vindt
dit erg bezwaarlijk. Hij is in het verleden slachtoffer geweest van identiteitsfraude. Hij heeft
daarvan erg veel last gehad.
Onderzoek door KWH
GroenWest laat KWH regelmatig onderzoek doen onder huurders om hiermee haar dienstverlening te verbeteren. Zij vindt dat zij in principe het recht heeft om voor dit doel contactgegevens van huurders aan het onderzoeksbureau (een derde) te geven. De wetgeving
staat dit toe als het gaat om de uitvoering van de huurovereenkomst.
Desondanks heeft GroenWest aan de huurder beloofd de gegevens van de huurder niet
meer door te geven. Dit is toch gebeurd. Hiervoor heeft GroenWest excuses aangeboden.
Boete
Tijdens de mondelinge behandeling van de klacht maakt de Klachtencommissie met partijen
afspraken voor de toekomst. GroenWest zal er alles aan doen om te voorkomen dat de contactgegevens van de huurder nogmaals aan een derde worden gegeven. Zij betaalt de
huurder € 150 boete voor iedere keer dat het per ongeluk toch gebeurt. Ook verwijdert
GroenWest het telefoonnummer en e-mailadres van de huurder uit haar bestand. Zo kan zij
de gegevens niet meer per ongeluk aan bijvoorbeeld een aannemer geven. Als de contactgegevens voor het uitvoeren van een reparatie een keer nodig zijn, stemt GroenWest dit
per keer af met de huurder.
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Wet Bescherming Persoonsgegevens
De huurder wil graag een uitspraak van de Klachtencommissie over de vraag of GroenWest
zijn gegevens aan KWH had mogen geven. De Klachtencommissie vraagt hiervoor bij
GroenWest haar privacyreglement op. En de afspraken die GroenWest heeft vastgelegd met
KWH over geheimhouding. GroenWest stuurt de Gedragscode voor onderzoek en statistiek
op. Zij heeft geen privacyreglement opgestuurd.
Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens is het toegestaan persoonsgegevens te
verzamelen die nodig zijn voor uitvoering van de huurovereenkomst. De huurder heeft er
geen bezwaar tegen dat GroenWest deze gegevens opslaat. Hij wil alleen niet dat GroenWest deze aan derden doorgeeft. Hij is bang dat het ingeschakelde onderzoeksbureau deze
gegevens niet geheim houdt. De Klachtencommissie vindt deze zorg begrijpelijk, gezien het
verleden van de huurder. Maar de zorg is onterecht. KWH zich houdt aan een door het College Bescherming Persoonsgegevens goedgekeurde Code, met een geheimhoudingsplicht.
De Klachtencommissie oordeelt dat GroenWest de contactgegevens van de huurder aan
KWH mocht verstrekken om onderzoek te doen in het belang van de uitvoering van de
huurovereenkomst. Het is de commissie niet gebleken dat gegevens van de huurder zijn
verstrekt voor andere doeleinden. Evenmin is gebleken dat andere gegevens dan contactgegevens zijn verstrekt.
Ontbreken privacyreglement
GroenWest heeft kennelijk geen privacyreglement. De Wet Bescherming Persoonsgegevens
is per 1 januari 2016 gewijzigd. Deze wet wordt op korte termijn vervangen door een Europese Verordening. Met het oog op die veranderingen en de sancties die kunnen worden opgelegd vindt de commissie het verstandig dat GroenWest de nodige aandacht besteedt aan
dit onderwerp. En dat zij in overweging neemt haar beleid op het punt van de verwerking
van persoonsgegevens zorgvuldig vast te leggen.
GroenWest mocht in beginsel de persoonsgegevens van de huurder aan het onderzoeksbureau geven voor het uitvoeren van onderzoek. Dit deel van de klacht is ongegrond. Echter,
na de toezegging van GroenWest dat zij de gegevens van de huurder niet meer aan derden
zou geven, mocht zij dit niet meer doen. Toch is het na de gemaakte afspraak nog gebeurd.
Dit deel van de klacht is gegrond. Dit had niet mogen gebeuren.
Mitros
Klacht 14-41: geluidsoverlast mechanische ventilatie
Een huurder ondervindt overlast van een brommend geluid in zijn woning. Het blijkt de mechanische ventilatie te zijn. Hij vindt dat Mitros onvoldoende doet om het probleem te verhelpen. Als Mitros en de huurder er samen niet uitkomen, dient hij een klacht in bij de
Klachtencommissie. Een afvaardiging van de Klachtencommissie is bij de huurder gaan luisteren. Zij heeft het brommende geluid ook geconstateerd. De commissie heeft hierna Mitros
geadviseerd om een onderzoek te laten doen om te beoordelen of het geluid naar objectieve
maatstaven een gebrek oplevert. En of Mitros nadere maatregelen zou moeten treffen.
Geluid binnen normen bouwbesluit
Uit het onderzoek blijkt dat de bromtoon net binnen de normen van het bouwbesluit valt.
Volgens het adviesbureau zijn er wel maatregelen mogelijk om de bromtoon te verminderen. De huurder is het er niet mee eens dat het adviesbureau alleen de bromtoon heeft onderzocht bij stand 3. Hij wil dat ook wordt gemeten bij stand 5. Daar stond de mechanische
ventilatie op voordat hij zijn klacht had ingediend. Ook wil hij huurrestitutie voor gederfd
woongenot.
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Mitros wil de aanbevolen maatregelen uitvoeren om de bromtoon te verminderen. Zij is niet
bereid een nieuw onderzoek bij stand 5 te laten uitvoeren. De Klachtencommissie vindt dit
terecht. De mechanische ventilatie is op 3 gezet om de geluidsoverlast te verminderen. De
ventilatie is bij deze stand voldoende, zodat de ventilatie in de toekomst niet meer op stand
5 gezet zal worden. Het is dus voor de huurder niet relevant om nu nog te laten onderzoeken wat het effect bij stand 5 is. Een dergelijk onderzoek draagt niet bij aan het oplossen van de klacht. De huurder wil dit onderzoek ter ondersteuning van zijn verzoek om
huurrestitutie.
Geen huurrestitutie
Er kan voor huurrestitutie aanleiding zijn als er sprake is van een gebrek waardoor de huurder in het genot van het gehuurde is geschaad. Slechts een substantiële vermindering van
het huurgenot kan tot huurvermindering leiden. Objectief gezien is er in dit geval geen
sprake van een gebrek. De bromtoon overschrijdt de geluidsnorm van het Bouwbesluit niet
volgens het adviesbureau. Bovendien is Mitros bereid maatregelen te nemen om het geluid
verder te verminderen. Mitros had wel voortvarender mogen handelen bij het afhandelen
van de klacht door bijvoorbeeld eerder een onafhankelijk adviesbureau onderzoek te laten
doen. De uitkomst was echter niet anders geweest.
De Klachtencommissie sluit niet uit dat de geluidsnorm wel is overschreden in de korte periode dat de ventilatie op stand 5 stond. Dit was echter maar 2,5 uur in de ochtend en 3 uur
in de namiddag. De rest van de tijd stond de ventilatie op stand 1. Mitros zocht in die periode samen met de VvE naar een goede balans tussen voldoende ventilatie en beperking van
het geluid. Dat daardoor gedurende een korte periode van minder dan twee maanden een
deel van de dag de ventilatie mogelijk teveel geluid maakte, betekent niet dat er sprake is
van een zodanige aantasting van het huurgenot dat de huurder recht heeft op verlaging van
de huur.
De Klachtencommissie vindt de klacht ongegrond.
Klacht 15-36: onkruid, vensterbanken, aanrechtblad en tocht
Een huurder heeft bij Mitros regelmatig geklaagd over de volgende onderwerpen:
1. De planten (onkruid) die in zijn woonkamer door de vloer heen groeien;
2. De vensterbanken, die volgens de huurder scheef staan;
3. De wijze waarop het aanrechtblad van zijn keuken is afgesteld.
Ook heeft de huurder huurrestitutie gevraagd. Hij heeft vanwege tochtklachten 40 maanden
twee slaapkamers niet kunnen gebruiken. De schade bedraagt volgens hem € 5.660,-.
Volgens de huurder neemt Mitros zijn klachten niet serieus en hij dient een klacht in bij de
Klachtencommissie.
Tijdens de mondelinge behandeling van de klacht hebben partijen afspraken gemaakt om de
klachten te verhelpen. De huurder is het echter niet eens met de aanpak door Mitros. Hij
stelt hierbij allerlei eisen waaraan Mitros niet wil voldoen. Daarom wil hij een advies van de
Klachtencommissie.
Medewerking huurder
Een huurder is verplicht de verhuurder in staat te stellen noodzakelijke werkzaamheden uit
te voeren. In principe kan een huurder hierbij geen voorwaarden stellen voor de wijze
waarop de verhuurder de werkzaamheden uitvoert. Als de verhuurder maar rekening houdt
met de redelijke belangen van de huurder.
Voldoende veilig bestrijdingsmiddel
De huurder wil dat Mitros een verklaring overlegt van de GG&GD dat het onkruidbestrijdingsmiddel niet schadelijk is voor mensen. De commissie vindt dat Mitros voor het bestrijden van het onkruid een bestrijdingsmiddel mag gebruiken dat normaal voor dit soort doelen gebruikt wordt en dat algemeen in de handel verkrijgbaar is. De huurder mag er dan
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vanuit gaan dat het middel voldoende veilig is. Tenzij hij gemotiveerde bezwaren heeft gelet
op specifieke gezondheidsklachten of gezondheidsrisico’s. De huurder heeft dat niet aangegeven. De klachtencommissie gaat er daarom vanuit dat dergelijke bezwaren er niet zijn.
De huurder mag dus niet als voorwaarde stellen dat Mitros een verklaring van de GG&GD
overlegt voordat de huurder wil meewerken.
Voorwaarden huurder niet redelijk
Ook de voorwaarden die de huurder stelt bij het herstellen van de vensterbank en het aanbrengen van het aanrechtblad zijn niet redelijk. Hij eist ‘structurele oplossingen’ en ‘garanties’. Anders wil hij Mitros de werkzaamheden niet laten uitvoeren. De Klachtencommissie
vindt dat Mitros eerst de gelegenheid moet krijgen de klachten te verhelpen op de door haar
voorgestelde wijze. Als er dan nog redelijke klachten overblijven, moet Mitros deze opnieuw
verhelpen. De huurder mag niet van tevoren al om ‘structurele oplossingen’ of ‘garanties’
vragen voordat hij meewerkt aan de uitvoering.
Geen huurrestitutie vanwege tocht
De schadevergoeding die de huurder vraagt voor verminderd huurgenot vanwege tocht,
hoeft Mitros niet te vergoeden. De huurder heeft de ernst van de huidige klachten niet aangetoond. Mitros heeft in 2013 een gelijksoortige klacht verholpen. De huurder erkent dat hij
toen al een vergoeding heeft ontvangen. Over de periode tot eind 2013 kan hij daarom niet
nogmaals schadevergoeding claimen. De huurder heeft toegegeven dat hij daarna, in
maart/april 2015, slechts eenmaal opnieuw heeft geklaagd. De Klachtencommissie vindt dat
Mitros de klacht binnen redelijke tijd heeft verholpen. Bovendien is enige ventilatie in de
slaapkamer juist gewenst. De huurder heeft op geen enkele manier aangetoond dat de tocht
zo ernstig was dat hij de slaapkamers niet kon gebruiken. Van schade wegens gederfd
woongenot over de periode na 2013 is dan ook geen sprake.
De Klachtencommissie vindt de klacht op alle onderdelen ongegrond.
Klacht M15-14: stank door gebrek mechanische ventilatie
Een huurder heeft zijn nieuwbouwwoning in maart 2012 betrokken. In mei 2012 meldt hij
bij Mitros dat het stinkt in zijn woning. Mitros ontdekt dat dit te maken heeft met de mechanische ventilatie. Die zuigt vervuilde lucht uit een andere woning naar binnen. Mitros
adviseert de huurder de ventilatie uit te zetten en te ventileren door het raam open te zetten. De huurder is hier niet blij mee omdat hij aan een drukke weg woont, waar volgens
Milieudefensie sprake is van ernstige luchtverontreiniging.
Huurrestitutie verminderd woongenot door gebrek
Op 1 augustus 2014 is het probleem met de ventilatie nog niet opgelost. De huurder vraagt
Mitros daarom om een schadevergoeding voor verminderd woongenot en gezondheidsschade. Bovendien vindt hij dat Mitros het probleem veel te traag aanpakt en slecht met hem
communiceert. Hij vraagt € 40.000. Dit baseert hij op categorie C lid 1 van het gebrekenboek van de Huurcommissie. Dit is een uitwerking van artikel 6 lid 1 en 2 Besluit Huurprijzen Woonruimte (BHW). Het gaat om een korting van 60% van de huurprijs zolang het gebrek niet verholpen is. Het gaat inmiddels om 50 maanden.
Mitros erkent het gebrek, maar vindt dat zij alles heeft gedaan om het op te lossen. Zij
heeft alle mogelijke oorzaken van het gebrek uitgesloten en veel acties ondernomen. Helaas
allemaal zonder resultaat. De vertraging is volgens Mitros mede ontstaan door de complexiteit van het ventilatiesysteem. En doordat ook de andere bewoners mee moeten werken
aan het onderzoek. Dit heeft de nodige tijd gekost.
Eerst technische oplossing
Tijdens de mondelinge behandeling van de klacht stelt Mitros voor om de woning van de
huurder helemaal los te koppelen van het ventilatiesysteem van het gebouw. Ze legt dan
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een apart ventilatiesysteem aan bij de huurder. Partijen spreken af de resultaten hiervan af
te wachten voordat ze verder onderhandelen over een schadevergoeding.
De voorgestelde maatregel werkt. Het probleem is uiteindelijk in april 2016 verholpen.
Mitros biedt de huurder € 100 per maand aan vanaf 1 maart 2012 tot de dag waarop het
gebrek is verholpen. Het gaat om € 5.000. De huurder vindt dit te weinig en vraag de commissie om hierover advies uit te brengen.
Gebrekenboek Huurcommissie
De huurder baseert zijn schadeclaim op het gebrekenboek van de Huurcommissie categorie
C onder 1: onvoldoende mogelijkheid tot ventilatie van toilet, kookgelegenheid, bad- of
doucheruimte of woon- of slaapvertrek waardoor ernstige stank- en vochtoverlast ontstaat.
Hierbij hoort een huurprijsvermindering van 60%. De commissie wijst erop dat de huurder
in een woning met een geliberaliseerde huurprijs woont. Het Besluit Huurprijzen Woonruimte en het daarop gebaseerde Gebrekenboek zijn op deze categorie woningen niet van toepassing. Op grond van artikel 7:257 BW kan de Huurcommissie huurvermindering over het
verleden alleen toekennen over een periode tot zes maanden voorafgaand aan het indienen
van een verzoek tot vermindering van de huurprijs.
De commissie oordeelt bovendien dat door het uitschakelen van de ventilatie op advies van
Mitros er wel sprake is van onvoldoende ventilatie, maar niet van ernstige stankoverlast. De
stankoverlast werd alleen veroorzaakt in de korte periode toen de mechanische ventilatie
aan stond en de kookluchten van andere woningen naar binnen zoog. Van vochtoverlast is
ook geen sprake. Een ernstig gebrek in categorie C, zoals omschreven in het gebrekenboek
van de Huurcommissie, is dan ook niet aan de orde.
Gezondheidsklachten
De Klachtencommissie ziet ook geen aanleiding voor een vergoeding vanwege gezondheidsschade. De commissie heeft een rapport van de GG&GD ontvangen. De conclusie hierin is
niet dat het gebrek gezondheidsproblemen heeft veroorzaakt. De GG&GD sluit niet uit dat
gezondheidsklachten kunnen verergerden door de stankoverlast. De stankoverlast speelde
alleen toen de mechanische ventilatie aan stond.
Huurvermindering
De Klachtencommissie vindt de klacht wel gegrond. Er is sprake van een gebrek dat het
huurgenot van de huurder heeft aangetast. Mitros heeft de klacht onvoldoende serieus genomen. Het verhelpen van de klacht heeft veel te lang, ruim 4 jaar, geduurd. Dit had veel
eerder gekund, zeker nu bleek dat het gebrek kort na de hoorzitting verholpen was. De
commissie vindt dat Mitros hiervoor een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Zij adviseert
Mitros hiervoor aan de huurder een vergoeding te betalen van € 125 per maand vanaf 1
maart 2012 tot 12 april 2016.
Klacht M15-16: overlast groot onderhoud en problemen met vloer
Een huurder dient een klacht in over de overlast die hij heeft ondervonden van onderhoudswerkzaamheden die Mitros in zijn woning heeft uitgevoerd. Hij vindt dat de werkzaamheden niet goed zijn uitgevoerd en veel te lang hebben geduurd. De werkzaamheden
hadden volgens de planning in maart 2015 afgerond moeten zijn, maar duurden uiteindelijk
tot en met juni 2016. De huurder heeft daar overlast van ondervonden en heeft minder genot van zijn woning gehad dan hij mocht verwachten. Partijen zijn het daar over eens. Zij
zijn het alleen niet eens over de hoogte van de vergoeding die Mitros moet betalen. Hierover wil de huurder een advies van de Klachtencommissie.
Problemen vloer
De huurder verbleef tijdens de werkzaamheden in een logeerwoning. In maart 2015 kon hij
terug naar zijn woning. Toen bleek echter dat verschillende werkzaamheden niet goed wa20
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ren uitgevoerd. Er was onder andere een probleem met de vloer in de woonkamer. Hij laat
dit meteen aan Mitros weten. In augustus 2015 heeft een deskundig bureau een advies uitgebracht over de vloer. Om het probleem te verhelpen moet Mitros opnieuw werkzaamheden aan de vloer uitvoeren. Daarom moet de huurder weer naar de logeerwoning. Als hij
daarna terugkeert in zijn woning, vindt hij dat de vloer nog steeds niet goed is. Mitros is het
hiermee niet eens. Volgens haar voldoet de vloer aan de normen.
Voor de 3e keer naar logeerwoning
Tijdens de hoorzitting blijkt dat Mitros waarschijnlijk niet alle aanbevelingen uit het expertiserapport heeft opgevolgd. De Klachtencommissie dringt er bij Mitros op aan om hier alsnog
naar te kijken. Als Mitros de vloer opnieuw bekijkt, is zij het toch eens met de huurder dat
de vloer niet goed is. Om het probleem echt goed op te lossen moet de vloer volledig opnieuw worden opgebouwd. Hiervoor moet de huurder weer naar de logeerwoning. De werkzaamheden zijn in juni 2016 uitgevoerd. Hierna is het probleem opgelost.
Huurrestitutie
De huurder wil 100% huurrestitutie voor de afgelopen anderhalf jaar vanwege de stress, de
overlast, 3 keer in een logeerwoning moeten verblijven en al die tijd op een kale betonnen
vloer en zonder meubels moeten wonen. Mitros vindt 100% huurrestitutie teveel en biedt
€ 96,60 per maand aan voor 16 maanden plus 1 volledige maand extra omdat de huurder
2x extra in de logeerwoning heeft moeten verblijven.
Woning deels wel bruikbaar
De Klachtencommissie vindt een vergoeding redelijk voor de periode vanaf maart 2015.
Toen zouden de werkzaamheden van het grootonderhouds- en renovatieproject afgerond
hebben moeten zijn. De huurder heeft in de periode maart 2015 tot en met juni 2016 niet
het volle genot van zijn huis gehad. Wel had hij een bruikbare woning. Alleen de woonkamervloer kraakte en was niet vlak. In afwachting van de definitieve oplossing heeft hij zijn
huis niet volledig opnieuw ingericht. Ook dat vermindert zijn woongenot. Dat was echter
voor een deel zijn eigen keus. Die keuze was weliswaar begrijpelijk maar hoort niet volledig
voor rekening van Mitros te komen.
Aanbod Mitros redelijk
De Klachtencommissie vindt de klacht gegrond, maar vindt het aanbod dat Mitros heeft gedaan redelijk. Zij adviseert Mitros dit bedrag uit te betalen aan de huurder.
Klacht M15-20: schadevergoeding na ingrijpende werkzaamheden
Mitros moet ingrijpende werkzaamheden uitvoeren aan de vloer bij een huurder thuis. De
vloer is aan het verzakken. De huurder bespreekt van tevoren met Mitros over zijn ernstige
gezondheidsproblemen. Mitros belooft hiermee rekening te houden. Mitros biedt de huurder
een wisselwoning en een verhuisservice aan.
De wisselwoning blijkt een trap te hebben. De huurder kan de trap niet op en kan dus geen
gebruik maken van de badkamer. Hij besluit de woning toch te accepteren om geen tijd te
verliezen. Het zou volgens Mitros om 14 dagen gaan.
Overlast, vuil en schade
Na afloop van de werkzaamheden dient de huurder een klacht in. De wisselwoning was bij
oplevering vies en de werkzaamheden hebben geen 2 maar 3 weken geduurd, waardoor de
huurder te weinig kleding en dergelijke bij zich had. Bij oplevering was zijn woning vuil, waren veel deurposten beschadigd en zaten er vlekken op muren, vloeren en gordijnen. Het
toilet was vuil, het zeil in de keuken gescheurd en van het laminaat in de gang ontbrak een
deel. Schuifdeuren in de kamer liepen niet meer en diverse spullen van de huurder waren
beschadigd. Door de aannemer is een deel van deze klachten vervolgens alsnog verholpen.
Voor de restant schade bood Mitros € 100,- aan. Hiermee kon de huurder verf kopen. De
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huurder vindt dit aanbod beneden alle peil. Hij heeft veel herstelwerkzaamheden zelf gedaan of door vrienden laten uitvoeren.
Rekening gehouden met gezondheidssituatie huurder
Mitros vindt dat zij steeds rekening heeft gehouden met de gezondheidssituatie van de
huurder en regelmatig contact heeft gehad. Zij geeft toe dat een aantal zaken niet volgens
afspraak is verlopen. Zij heeft er echter alles aan gedaan om de overlast tot een minimum
te beperken. Volgens Mitros zijn de schades door de aannemer hersteld. De aangeboden
€ 100 is bedoeld voor verf om beschadigingen aan het hout bij te tippen.
Inschakelen schade-expert
Tijdens de hoorzitting erkent Mitros dat er toch meer schade was dan zij aanvankelijk dacht.
Ze is het wel met de huurder eens dat € 100 niet voldoende is. Toch vindt ze dat ze voor de
huurder veel extra inspanningen heeft verricht, die ze normaal niet verricht. De huurder kan
niet concreet aangeven wat de schade volgens hem is. Daarom spreken partijen af om een
onafhankelijk schade-expert een rapport te laten opmaken. De schade wordt door de expert
gesteld op € 935. Mitros biedt aan dit te betalen. De huurder vindt dit nog steeds onvoldoende. Het bedrag staat niet in verhouding tot de door hem geleden schade en al het onnodige leed dat hem is aangedaan. De hele zaak heeft een grote wissel getrokken op zijn
gezondheid.
Vergoeding voor materiële en immateriële schade redelijk
Gelet op de gezondheidsproblemen van de huurder, die voorafgaand aan de werkzaamheden bij Mitros bekend waren, had van Mitros extra zorgvuldigheid mogen worden verwacht
bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Mitros heeft onvoldoende kunnen onderbouwen
waarom zij de werkzaamheden niet binnen de afgesproken tijd heeft kunnen uitvoeren. En
waarom de woning na de werkzaamheden niet zonder schade en schoon is opgeleverd. Door
onvoorzichtigheid tijdens de uitvoering is onnodige schade ontstaan aan verfwerk binnen.
Ook zijn inboedelgoederen beschadigd. De Klachtencommissie vindt het aannemelijk dat de
huurder door dit alles onnodig stress heeft ondervonden. De Klachtencommissie vindt het
op grond hiervan redelijk dat Mitros zowel materiële als immateriële schade vergoedt.
De materiële schade is door de schade-expert begroot op € 935. De huurder is niet akkoord
gegaan met dit bedrag, maar heeft ook geen tegenvoorstel gedaan. Noch heeft hij zijn
schade onderbouwd. Daarom gaat de Klachtencommissie uit van € 935. Daarnaast vindt de
commissie een immateriële schadevergoeding van € 250 redelijk.
De commissie vindt de klacht gegrond en adviseert Mitros om € 1.185 uit te keren aan de
huurder.
Klacht M15-25: vergoeding voor vrij moeten nemen van werk
Een huurder dient een klacht in als Mitros weigert de muren in de badkamer tot aan het
plafond te betegelen. Kort voor de hoorzitting biedt Mitros aan de muren alsnog te betegelen. De huurder voelt zich echter al lange tijd niet serieus genomen en vindt dat hij onnodig
veel tijd heeft moeten vrij nemen om thuis te zijn voor onderhoudswerkzaamheden. Hij wil
hiervoor een tegemoetkoming ontvangen.
Overzicht onderhoudsklachten afgelopen 5 jaar
Tijdens de hoorzitting spreken partijen af dat Mitros een overzicht opstelt van alle klachten
die de huurder de afgelopen 5 jaar heeft ingediend. En hoeveel dagen de huurder voor
werkzaamheden thuis heeft moeten blijven in die periode. De huurder mag hierop reageren
en het overzicht verder aanvullen. Zij hopen dat zo duidelijk wordt of de huurder inderdaad
onnodig veel thuis heeft moeten blijven. Partijen worden het niet eens en vragen de Klachtencommissie om een advies.

22

Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht

Niet zomaar recht op schadevergoeding
De Klachtencommissie geeft aan dat een huurder niet zomaar recht heeft op een schadevergoeding als hij voor onderhoudswerkzaamheden thuis moet blijven. Een huurder moet er
rekening mee houden dat er periodiek of incidenteel werkzaamheden aan zijn woning moeten worden uitgevoerd. Een aanspraak op vergoeding van schade kan ontstaan als de verhuurder bij het uitvoeren van de werkzaamheden onvoldoende rekening houdt met de belangen van de huurder. En als de verhuurder de huurder daarbij onnodig overlast of hinder
bezorgt. Of als de werkzaamheden noodzakelijk zijn geworden door een ernstige verwaarlozing van het onderhoud. Er is dan sprake van verwijtbaarheid aan de zijde van de verhuurder. Alleen in uitzonderlijke situaties kan ook zonder dat de verhuurder een verwijt treft de
redelijkheid en billijkheid met zich brengen dat de verhuurder door de huurder geleden
schade vergoedt.
Thuis blijven niet noodzakelijk
In de afgelopen 5 jaar heeft de huurder 2 tot 5 keer per jaar onderhoudsmonteurs in zijn
woning moeten toelaten voor werkzaamheden. Dit is los van een renovatie die heeft plaatsgevonden. De commissie vindt dit niet uitzonderlijk vaak. En, hoewel zij er begrip voor
heeft, vindt de commissie dat het ook niet noodzakelijk was dat de huurder bij al deze
werkzaamheden zelf aanwezig was in huis.
De Klachtencommissie vindt dat Mitros de belangen van de huurder niet onnodig heeft geschaad. De werkzaamheden waren noodzakelijk en konden Mitros niet worden verweten.
Het feit dat een renovatie langer duurt dan gepland, maakt Mitros in beginsel ook niet schadeplichtig. Mitros heeft niet onevenredig of onnodig beroep gedaan op de aanwezigheid van
de huurder in de woning. Het uitvoeren van de werkzaamheden om de klachten te verhelpen heeft ook niet onnodig lang geduurd. Dat geldt ook voor de renovatie. De Klachtencommissie oordeelt dat de klacht ongegrond is.
Klacht M16-08: gevolgen wijziging huurcategorie woning bij mutatie
In 2014 accepteert een huurder een woning met een geliberaliseerde huurprijs. Hij verdient
te veel voor een sociale huurwoning. Eind 2014 is het inkomen van de huurder zo gedaald,
dat hij moeite heeft met het betalen van zijn huur. Hij zou nu wel in aanmerking komen
voor een sociale huurwoning. Hij gaat daarom op zoek naar een andere woning. Hij vraagt
voor de zekerheid aan Mitros of zijn woning, als hij verhuist, aan de nieuwe huurder ook
weer wordt aangeboden als vrije sectorwoning. Mitros beantwoordt dit bevestigend. Begin
2016 verhuist de huurder naar een sociale huurwoning in de regio.
Toch wijziging huurlabel woning
Kort nadat hij zijn nieuwe woning heeft geaccepteerd, ontdekt hij dat Mitros zijn oude woning toch als sociale huurwoning aanbiedt. Hij voelt zich benadeeld en neemt contact op
met Mitros. Hij had graag in zijn woning willen blijven wonen. Mitros biedt aan te onderzoeken of dit alsnog mogelijk is. De huurder geeft aan dat dit geen optie meer is. Hij heeft
zijn nieuwe woning al definitief geaccepteerd. Hij vindt dat hij jarenlang teveel huur heeft
betaald, nu blijkt dat Mitros de huur van zijn oude woning heeft verlaagd. Hij wil dat Mitros
hem dit bedrag, volgens hem ruim € 2.500, terugbetaalt. Mitros weigert dit.
Overeengekomen huurprijs blijft gelden
Op grond van de wetgeving blijft tijdens de duur van de huurovereenkomst de overeengekomen huur, los van de jaarlijkse huurverhoging, gelden, ongeacht stijging of daling van
het inkomen van de huurder. Dit betekent dat de huurder vast zit aan de huurprijs die hij in
2014 is overeengekomen met Mitros. Desondanks heeft Mitros aangeboden te onderzoeken
of het mogelijk was de woning alsnog tegen een lagere huurprijs, als sociale huurwoning,
aan de huurder te verhuren. Dit aanbod kwam voor de huurder echter te laat.
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Geen verwijt Mitros
Kort nadat de huurder had gevraagd of zijn woning bij nieuwe verhuring een geliberaliseerde woning zou blijven, heeft Mitros besloten de woning alsnog te labelen als sociale huurwoning. De Klachtencommissie vindt niet dat het Mitros kan worden verweten dat zij de
huurder hiervan niet op de hoogte heeft gebracht. Een dergelijke beslissing heeft normaal
gesproken geen enkel gevolg voor de zittende huurder. Dit speelt pas bij een nieuwe verhuring. Gezien het grote aantal woningen dat Mitros verhuurt, kan van Mitros niet worden
verwacht dat zij proactief zittende huurders informeert over een gewijzigd huurbeleid.
De Klachtencommissie vindt de klacht ongegrond. De huurder was wettelijk gezien de overeengekomen geliberaliseerde huurprijs verschuldigd. Mitros heeft onverplicht nog aangeboden om te onderzoeken of de huurder in aanmerking kon komen voor zijn eigen woning
tegen een sociale huurprijs. Dat dat aanbod te laat kwam is te betreuren maar kan Mitros
niet worden verweten. De commissie vindt het goed dat Mitros deze mogelijkheid heeft willen onderzoeken. Dit past bij haar taak als toegelaten instelling.
Klacht M16-13: schimmel
Een huurder klaagt erover dat Mitros weigert schimmel in zijn woning te verwijderen. Mitros
is bekend met het schimmelprobleem. Het speelt bij meer woningen in het complex. Daarom gaat Mitros groot onderhoud uitvoeren in het complex. Hierbij legt zij mechanische ventilatie aan en worden buitenmuren geïsoleerd. In afwachting van deze werkzaamheden krijgen huurders met ernstige klachten tijdelijk korting op de huur. Voor de huurder gaat het
om een korting van 30%. Desondanks is Mitros toch bereid om 1 keer de schimmel bij de
huurder te verwijderen.
Schade door schimmel
Nadat Mitros de schimmel heeft verwijderd, klaagt de huurder dat er nog steeds zwarte
plekken op de muren zitten. Volgens Mitros is dat normaal. Zij heeft de schimmel gedood.
De zwarte plekken blijven hierna achter. Die kan de huurder zelf verwijderen. De huurder
zegt dat hem dit niet is gelukt. Verder vindt hij het vervelend dat hij nog moet wachten met
het opnieuw schilderen van de muren, tot na de groot onderhoudswerkzaamheden. Het
duurt namelijk nog wel even voordat zijn woning aan de beurt is. Ook is inmiddels door de
schimmel een deel van zijn inboedel beschadigd. Hij wil dat Mitros dit vergoedt.
Mitros is hiertoe niet bereid. Zij vindt de huurverlaging van € 180,- per maand hiervoor voldoende. Zij vindt bovendien dat zij niet aansprakelijk is voor schade omdat haar geen verwijt treft. De woning is al oud, maar voldoet aan de kwaliteitsnormen die bij de bouw golden. Het gezin van huurder bestaat nu uit 7 personen, eerder waren dat er 8. Daardoor is
een dergelijke woning kwetsbaar voor schimmel.
Gebrek en huurvermindering
De ernstige schimmelvorming in de woning van huurder, veroorzaakt door een combinatie
van onvoldoende isolatie en ventilatiemogelijkheden, in combinatie met het relatief grote
aantal bewoners, is volgens de Klachtencommissie een gebrek aan het gehuurde. Mitros
erkent dit, in ieder geval impliciet, door de schimmel te verwijderen en vooral door een substantiële tijdelijke verlaging van de huur aan te bieden en groot-onderhoudswerkzaamheden
te plannen. Mitros is verplicht dit gebrek weg te nemen en er is reden voor een vermindering van de huur. Aan die verplichtingen voldoet Mitros door de huur tijdelijk met 30 procent te verlagen werkzaamheden uit te voeren.
Het verwijderen van schimmel en het binnenschilderwerk zijn volgens het onderhouds-ABC
werkzaamheden voor rekening van de huurder. Toch heeft Mitros de schimmel onlangs verwijderd. Mitros is niet verplicht nog verdere werkzaamheden uit te voeren in afwachting van
het groot onderhoud.
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Ook hoeft Mitros de inboedelschade niet te vergoeden. Schade komt pas voor vergoeding in
aanmerking als aan Mitros een verwijt kan worden gemaakt. Daarvan is geen sprake. De
klacht is dan ook ongegrond.
Klacht M16-15: verhuiskostenvergoeding
Mitros heeft een onderhoudsproject uitgevoerd in het complex waar de huurder woont. Het
ging om zowel dringende onderhoudswerkzaamheden als om renovatie. Mitros heeft de onderhoudswerkzaamheden gedetailleerd omschreven in een bijlage bij een brief. In deze brief
heeft Mitros verder de afspraken vastgelegd die zij met de huurder heeft gemaakt over de
uitvoering van het onderhoudsproject. De huurder heeft de brief voor akkoord ondertekend.
Logeerwoning en vergoeding
In principe zouden de werkzaamheden in bewoonde staat zijn uitgevoerd, maar Mitros heeft
de huurder op zijn verzoek een logeerwoning aangeboden. Ook heeft hij een vergoeding
ontvangen van € 600,- vanwege de werkzaamheden. De huurder vindt achteraf dat hij recht
had op een verhuiskostenvergoeding. Hierover verschillen Mitros en de huurder van mening.
Verhuizen noodzakelijk bij renovatie?
Als renovatiewerkzaamheden een verhuizing noodzakelijk maken, heeft een huurder recht
op een verhuiskostenvergoeding. De hoogte hiervan is wettelijk vastgesteld. De wettelijke
verhuiskostenvergoeding is niet aan de orde als de verhuizing noodzakelijk is vanwege dringende werkzaamheden. De Klachtencommissie moet daarom beoordelen of de renovatiewerkzaamheden verhuizing noodzakelijk maakten. Zij houdt hierbij dus geen rekening met
de dringende onderhoudswerkzaamheden. De renovatiewerkzaamheden bestonden uit het
aanbrengen van dubbel glas, dak- en spouwisolatie. Hiervoor was een verhuizing niet noodzakelijk. De huurder heeft daarom geen recht op de wettelijke verhuiskostenvergoeding.
Inspanningen om overlast te beperken
De dringende werkzaamheden waren wel heel ingrijpend en vergden veel van de huurder.
Mitros heeft de huurder geholpen door hem een logeerwoning aan te bieden, inpakmateriaal
te leveren en een vergoeding te betalen van € 600,-. Zij heeft zich volgens de commissie
voldoende ingespannen om de overlast voor de huurder zoveel mogelijk te beperken.
De Klachtencommissie realiseert zich dat een grootonderhouds- en renovatieproject behoorlijke inspanningen van de huurder vergt. Toch vindt de commissie dat de huurder geen aanspraak kan maken op de wettelijke verhuiskostenvergoeding. De renovatiewerkzaamheden
waren zodanig beperkt dat deze niet noodzaakten tot een verhuizing. Er is geen sprake van
bijzondere omstandigheden op grond waarvan de huurder, in afwijking van de gemaakte
afspraken, gecompenseerd zou moeten worden of alsnog aanspraak zou kunnen maken op
een verhuiskostenvergoeding. De klacht is ongegrond.
Klacht M16-17: geen toestemming voor inwoning zwager
Een huurder dient een klacht in als Mitros hem geen toestemming verleent voor inwoning
door de partner van zijn zus. De huurder stond alleen ingeschreven als woningzoekende. Hij
staat als enige vermeld op het huurcontract. Het gaat om een 4-kamerwoning. Hij heeft bij
het aangaan van de huurovereenkomst aangegeven dat hij er zou gaan wonen met zijn 3
zussen. Mitros heeft hiervoor toestemming verleend.
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Nu 1 zus is vertrokken, vraagt hij of de partner van een andere zus mag komen inwonen.
Deze is ook de vader van het kind van zijn zus. Mitros zegt geen toestemming te verlenen
als er al 3 of meer mensen in de woning wonen. Bovendien zou er door toestemming sprake
zijn van 2 huishoudens in 1 woning: die van de huurder en die van zijn zus.
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De huurder vindt dat Mitros handelt in strijd met artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM); hij vindt dat Mitros het recht op de eerbiediging van familie- en
gezinsleven schendt door geen toestemming te geven voor de inwoning van de partner van
zijn zus.
Beleid voorkomen overbewoning
De Klachtencommissie constateert dat Mitros voor het voorkomen van overbewoning en
overlast beleid heeft ontwikkeld. Dit heeft zij gepubliceerd op haar website onder “Controlelijst aanvraag inwonen of kamerhuur”. Daaruit blijkt dat Mitros meestal toestemming geeft
voor inwoning als het gaat om een partner, echtgenoot of eigen ongehuwde kinderen (zonder partner en/of kinderen) van de huurder. Gaat het om anderen, dan geldt bij een 4kamerwoning dat Mitros een aanvraag om inwoning afwijst als de huurder op het moment
van de aanvraag al met 3 of meer personen in de woning woont. Verder geeft Mitros toestemming voor het laten inwonen van maximaal 1 persoon.
De Klachtencommissie vindt allereerst dat de afwijzing van het verzoek van de huurder past
binnen het door Mitros gevoerde beleid. De aanvraag voor inwoning betreft een derde, niet
zijnde de echtgenote, partner of een eigen kind van de huurder. De huurder huurt een 4kamerwoning en bewoont deze met meer dan 3, namelijk 4 personen. Verder oordeelt de
commissie dat Mitros niet in strijd handelt met artikel 8 EVRM. Het gaat om inwoning van
een zwager. De band tussen de huurder en zijn zwager valt in principe buiten de beschermingssfeer van artikel 8 EVRM.
Huisvestingsvergunning
De huurder geeft daarnaast als argument dat hij voor het aangaan van de huurovereenkomst van de gemeente een huisvestingsvergunning heeft gekregen om de woning te betrekken met 5 personen. Dit geeft de huurder, volgens de Klachtencommissie, nu niet het
recht om een 5e bewoner in de woning te laten inwonen. De huisvestingsvergunning was
alleen nodig om te bepalen of de huurder – op basis van de regels in de Huisvestingswet en
de Huisvestingsverordening – de woning mocht huren. Daarom moest hij destijds opgeven
hoe de samenstelling van zijn huishouden was. Op basis hiervan heeft de gemeente vervolgens geoordeeld dat zij een huisvestingsvergunning kon verlenen. Op basis van dezelfde
persoonsgegevens is vervolgens een huurovereenkomst met Mitros tot stand gekomen. Dit
betekent niet dat de huurster zonder toestemming van de verhuurder mag besluiten dat
derden kunnen inwonen. De stelling van de huurster dat zij op basis van de verleende huisvestingsvergunning zonder meer recht heeft om een 5e bewoner in de woning toe te laten is
dan ook niet juist.
De klacht is ongegrond.
Klacht M16-30: informatie woningadvertentie
Een huurder heeft een woning geaccepteerd, maar vindt daarna dat de woning op 2 punten
afwijkt van wat er in de advertentie van Woningnet stond. Volgens hem stond in de advertentie dat de huur € 710,- was. Hij betaalt nu € 844,-. Verder stond er dat de woning op de
7e verdieping lag, terwijl dit de 9e blijkt te zijn.
Rekenhuur versus bruto huur
De Klachtencommissie oordeelt dat de huurder niet verkeerd is voorgelicht. Zij heeft de advertentietekst ontvangen. Het lagere bedrag van € 710,- is de rekenhuur. Het bedrag van €
844,- is de bruto huur, dus inclusief het voorschot op de stook- en servicekosten. Zo stond
het ook in de advertentie.
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Eigen verantwoordelijkheid
De informatie over de verdieping blijkt ook te kloppen. Los hiervan vindt de commissie dat
een huurder ook zelf een verantwoordelijkheid heeft om zich goed te informeren over de
woning. Hij had de woning van tevoren kunnen bezichtigen en had dan zelf gezien dat de
woning op de 9e verdieping lag.
De Klachtencommissie verklaart de klacht ongegrond.
Klacht M16-33: mislopen huurtoeslag door verwijderen geiser uit huur
Een huurder dient een klacht in bestaande uit drie onderdelen:
a. Hij vindt dat Mitros hem onvoldoende heeft gecompenseerd voor ten onrechte bij
hem in rekening gebrachte kosten voor verbruik van elektra. Op een oude ventilatieunit, die niet bij huurder in gebruik was, is spanning blijven staan.
b. Hij meent dat hij huurtoeslag misloopt nadat de component geiser uit de bruto huurprijs is gehaald.
c. Hij is het niet eens met de door Mitros opgestelde eindafrekeningen van het elektraverbruik voor de gemeenschappelijke ruimte.
Tijdens de hoorzitting zijn partijen het eens geworden over onderdeel a. Zij vroegen de
Klachtencommissie over de andere 2 klachten een advies uit te brengen. Over de afrekening
stook- en servicekosten kan de Klachtencommissie op basis van het klachtenreglement
geen advies uitbrengen. Hiervoor heeft zij de huurder verwezen naar de Huurcommissie. Zij
brengt dus alleen een advies uit over onderdeel b.
Geiser en huurtoeslag
Door een administratieve fout heeft de huurder enige tijd zowel aan Mitros als aan Eneco
huur betaald voor de geiser. Toen bleek dat hij de geiser van Eneco huurde, heeft Mitros de
geiser uit de servicekosten gehaald en de huurder het teveel betaalde terugbetaald. Hierna
heeft de huurder zelf de huur van de geiser bij Eneco opgezegd en de geiser, met toestemming van Mitros, uit zijn woning laten verwijderen. De huurder denkt nu dat hij huurtoeslag
is misgelopen nu de huur van de geiser uit het huurcontract is gehaald. Volgens het Besluit
Huurprijzen Woonruimte telt een gewone geiser niet mee in de woningwaardering. Deze
heeft dus ook geen invloed op de kale huurprijs en daarmee ook niet op de hoogte van de
huurtoeslag. Voor een beperkt aantal servicekosten kan huurtoeslag worden toegekend. Dit
geldt niet voor een gewone geiser. De huurder is dus geen huurtoeslag misgelopen door
verwijdering van de geiser uit het huurcontract. Dit onderdeel van de klacht is ongegrond.
Klacht M16-34: schade laminaat door lekkage
Een huurder heeft door een lekkage vanuit de badkamer schade aan zijn laminaat. Hij vindt
dat Mitros de schade moet vergoeden. Mitros is niet bereid de schade te vergoeden. Zij
vindt dat zij niet aansprakelijk is. Nadat de huurder de lekkage had gemeld, heeft Mitros
deze meteen verholpen. Ze heeft de voegen daarna hersteld en heeft geschilderd. Volgens
haar had de huurder de lekkage al veel eerder kunnen constateren en dus moeten melden.
Bij de werkzaamheden bleek namelijk dat het tegelwerk bol stond en de voegen waren gebarsten. Mitros heeft 2 hele wanden van 4 m2 tegelwerk moeten vervangen.
Voegen en kitvoegen
De badkamer is in 2005 aangelegd. Voegen moeten volgens Mitros 15 jaar meegaan. Mitros
heeft in 2010 de badkamer geïnspecteerd. Toen was er niets aan de hand. Volgens de huurder is de oorzaak niet een gebrek aan de voegen maar aan de kitvoegen. Die moeten volgens zijn verzekeraar eens in de 7 jaar worden vervangen.
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Eerder melden
De Klachtencommissie kan niet beoordelen of de schade is veroorzaakt door een gebrek aan
de voegen of de kitvoegen. Zij oordeelt echter dat de klacht ongegrond is. Het is, onder
andere door de bol staande tegels die al grotendeels loslieten, duidelijk geworden dat het al
geruime tijd lekte. Hierdoor is schade aan het laminaat ontstaan. De huurder had de lekkage eerder moeten opmerken en melden. Daarnaast is het laminaat al ruim 10 jaar oud en
inmiddels afgeschreven. Desondanks heeft Mitros uit coulance € 150,- aan de huurder aangeboden. De Klachtencommissie ziet geen aanleiding voor een hogere schadevergoeding.
Klacht M16-52: warmtekostenmeters op radiatoren
Een huurder dient een klacht in van ruim 200 pagina’s en vult deze nog verder aan met diverse paginalange e-mails. De klacht is, onder meer door de omvang en de vele onderwerpen die de huurder noemt, voor de Klachtencommissie niet duidelijk. Uiteindelijk zijn 2
klachten wel duidelijk geworden:
a. De huurder maakt bezwaar tegen het plaatsen van warmtemeters op de radiatoren
in zijn complex. Door de slechte isolatie tussen de woningen verwarmen de bewoners van de begane grond ook de woningen op de eerste verdieping en krijgen zij
een veel te hoge energierekening.
b. Plaatsing van de meters leidt mogelijk tot hoge extra administratiekosten.
Weigering gesprek
Mitros heeft de huurder verschillende malen uitgenodigd om de zaak te bespreken. De
huurder is hiertoe niet bereid. De huurder geeft ook aan niet bij de hoorzitting te willen komen. De Klachtencommissie betreurt dit omdat zij, gelet op de omvang van de klacht, zich
misschien geen goed of volledig beeld heeft kunnen vormen van de klacht.
Warmtewet
Mitros legt uit dat er eerst convectoren met warmtemeters in de woning stonden. Deze convectoren zijn vervangen door radiatoren. Ook hierop moeten nu weer warmtemeters komen. Mitros is volgens de Warmtewet verplicht het warmteverbruik zoveel mogelijk individueel te meten.
De Klachtencommissie is het eens met Mitros. Volgens de Warmtewet, die hier van toepassing is, moet Mitros warmtekostenverdelers plaatsen op alle radiatoren, als individuele bemetering van de woning niet mogelijk is. Dat is hier het geval. Deze verplichting zou niet
gelden als de installatie van de warmtekostenverdelers niet kostenefficiënt zou zijn. Dat is
hier niet gebleken. Voorheen waren bovendien de convectoren ook voorzien van warmtekostenmeters. Dit onderdeel van de klacht is gegrond.
Correctiefactoren
Als de isolatie tussen de woningscheidende vloeren onvoldoende zou zijn, kan Mitros dit
meenemen in de berekening van de warmtekosten door zo nodig correctiefactoren toe te
passen. Dit kan alleen als alle woningen van meters zijn voorzien en Mitros overeenstemming met de huurders kan bereiken over de hoogte van de correctiefactoren. De commissie
vindt het om die reden te betreuren dat huurder tot op heden niet bereid is gebleken tot
overleg met Mitros. Ook dit onderdeel van de klacht is ongegrond.
Klacht M16-53: verhuiskostenvergoeding
Een huurder klaagt erover dat Mitros omvangrijke renovatie- en onderhoudswerkzaamheden in en rond zijn woning in bewoonde staat heeft uitgevoerd. Hij vindt de door Mitros geboden compensatie van € 1.750 te laag. Hij wil een verhuiskostenvergoeding.
De werkzaamheden binnen in de woning zijn volgens planning verlopen. De werkzaamheden
aan de buitenkant liepen 3 weken uit. Het ging deels om groot onderhoud en deels om een
renovatie (verbeteringen). Na de renovatie heeft huurder van Mitros een tegemoetkoming
28

Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht

van € 1.750,- ontvangen voor verwachte schade, de afwerking van de vloer en het verblijf
in een wisselwoning.
Overlast voor huurder beperken
Huurders moeten op grond van de wet de verhuurder in de gelegenheid stellen om dringende werkzaamheden uit te voeren. Hierbij moeten zij enig ongemak accepteren zonder aanspraak te hebben op huurvermindering of schadevergoeding. De verhuurder moet bij het
uitvoeren van dringende werkzaamheden en renovaties de overlast zoveel mogelijk beperken, voldoende rekening houden met de belangen van de huurder en de werkzaamheden
binnen de afgesproken periode afronden. Alleen als de verhuurder hierin tekortschiet, kan
dat aanleiding zijn tot een schadevergoeding of huurvermindering.
Verhuizen bij renovatie noodzakelijk?
Het uitvoeren van een renovatieplan leidt ook niet automatisch tot huurvermindering of
schadevergoeding voor gemist woongenot als dit niet is overeengekomen. Maken de renovatiewerkzaamheden een verhuizing noodzakelijk? Dan heeft een huurder wel recht op een
verhuiskostenvergoeding. De hoogte hiervan is wettelijk vastgesteld. Dit geldt echter alleen
bij renovaties en niet bij het uitvoeren van dringende werkzaamheden.
Geen recht op verhuiskostenvergoeding
De renovatiewerkzaamheden bestonden uit vloer-, dak- en spouwisolatie en het aanbrengen
van mechanische ventilatie. Deze werkzaamheden konden in bewoonde staat uitgevoerd
worden en maakten een verhuizing niet noodzakelijk. Dat betekent dat de huurder geen
recht heeft op de wettelijke verhuiskostenvergoeding.
De overige werkzaamheden, de dringende onderhoudswerkzaamheden, waren veel ingrijpender en vergden veel van de huurder. Mitros heeft de huurder geholpen door hem een
logeerwoning aan te bieden, inpakmateriaal te leveren en een vergoeding te betalen van
€ 1.750,-. Zij heeft zich volgens de commissie voldoende ingespannen om de overlast voor
de huurder zoveel mogelijk te beperken.
Aangeboden vergoeding voldoende
De Klachtencommissie realiseert zich dat een grootonderhouds- en renovatieproject behoorlijke inspanningen van de huurder vergt. Zij vindt echter dat de overlast binnen de grenzen
is gebleven van wat een huurder in het algemeen mag verwachten bij werkzaamheden en
rekening houdend met de afspraken die zijn gemaakt. Er waren geen bijzondere omstandigheden waardoor de huurder - in afwijking van de gemaakte afspraken - gecompenseerd
zou moeten worden of recht zou hebben op een verhuiskostenvergoeding.
De Klachtencommissie vindt de klacht ongegrond en vindt de door Mitros aangeboden vergoeding van € 1.750 ruimschoots voldoende.
Klacht M16-55: overlast renovatie en groot onderhoud
Een huurder vindt dat hij veel meer overlast heeft ondervonden van de renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden in zijn woning dan was voorzien. Hij vindt de compensatie die
hij hiervoor van Mitros heeft gekregen, € 111, te laag. Hij heeft niet alleen overlast ondervonden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden in zijn woning, maar een veel langere
periode. De bouwkeet heeft namelijk van december 2015 tot oktober 2016 voor zijn woning
gestaan. Dit leidde tot lawaai en gebrek aan privacy. Verder was de logeerwoning vuil.
Plaatsing bouwkeet
Voor de vuile logeerwoning heeft Mitros excuses en € 80,- ter compensatie aangeboden.
Ook erkent Mitros dat zij beter had moeten communiceren over het plaatsen van de bouwkeet. Mitros heeft bij het bepalen van de plek steeds geprobeerd zoveel mogelijk rekening
te houden met de huurders. De huidige plek is in overleg met de gemeente niet op de straat
maar juist in de groenstrook aan de overkant geplaatst om parkeerproblemen en overlast
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van lawaai zoveel mogelijk te voorkomen. Na klachten van de huurder is de schaftkeet nog
gedraaid, met de ingang naar het kanaal. Bovendien is verzocht de bouwlampen niet zo
vroeg te ontsteken en rolluiken pas later te openen.
Niet automatisch recht op schadevergoeding of huurvermindering
Zoals ook in andere adviezen aangegeven, moeten huurders op grond van de wet de verhuurder in de gelegenheid stellen om dringende werkzaamheden uit te voeren. Hierbij moeten zij enig ongemak accepteren zonder aanspraak te hebben op huurvermindering of schadevergoeding. De verhuurder moet bij het uitvoeren van dringende werkzaamheden en renovaties de overlast zoveel mogelijk beperken, voldoende rekening houden met de belangen van de huurder en de werkzaamheden binnen de afgesproken periode afronden. Alleen
als de verhuurder hierin tekortschiet, kan dat aanleiding zijn tot een schadevergoeding of
huurvermindering.
Verhuizen bij renovatie noodzakelijk?
Het uitvoeren van een renovatieplan leidt ook niet automatisch tot huurvermindering of
schadevergoeding voor gemist woongenot als dit niet is overeengekomen. Maken de renovatiewerkzaamheden een verhuizing noodzakelijk? Dan heeft een huurder wel recht op een
verhuiskostenvergoeding. De hoogte hiervan is wettelijk vastgesteld. Dit geldt echter alleen
bij renovaties en niet bij dringende werkzaamheden.
Geen aanleiding voor hogere compensatie
De renovatiewerkzaamheden bestonden uit vloer- en spouwisolatie. Deze werkzaamheden
konden in bewoonde staat uitgevoerd worden en maakten een verhuizing niet noodzakelijk.
Dat betekent dat de huurder geen recht heeft op de wettelijke verhuiskostenvergoeding.
De overige werkzaamheden, de dringende onderhoudswerkzaamheden, waren veel ingrijpender en vergden veel van de huurder. Mitros heeft de huurder geholpen door hem een
logeerwoning en inpakmateriaal aan te bieden. Voor de vuile logeerwoning heeft Mitros de
huurder al voldoende gecompenseerd.
De commissie vindt verder dat Mitros door het plaatsten van de bouwketen niet is tekortgeschoten tegenover de huurder. Over de plek is zorgvuldig nagedacht. De bouwketen zijn
noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van het project. Na bezwaren van de huurder is de
ingang van een bouwkeet omgekeerd en werden rolluiken en bouwlampen pas later aangedaan. De overlast voor huurder was beperkt omdat hij fulltime werkte. Bij thuiskomst na
het werk en in de weekenden waren de bouwlieden niet meer aanwezig.
Voor de slechte communicatie over de bouwkeet vindt de commissie een geste naar de
huurder toe wel gepast.
Mitros heeft zich volgens de commissie voldoende ingespannen om de overlast voor de
huurder zoveel mogelijk te beperken. De commissie ziet geen aanleiding voor een hogere
compensatie. De klacht is ongegrond.
Klacht M16-56: signalering bij Woningnet vanwege huurschuld
De woning van een huurder is door Mitros ontruimd. Dit had te maken met een wietplantage en een grote huurschuld. De huurachterstand, proceskosten, ontruimingskosten, schade
aan de woning en proceskosten bedroegen in totaal ruim € 13.000,-. Mitros kon deze vordering niet innen omdat geen adres van klager bekend was. Als gevolg van deze openstaande
vordering heeft Mitros een melding gedaan bij Woningnet.
Nog niets afgelost
Vanwege de vermelding van de huurschuld bij Woningnet, staat er een signalering bij de
naam van de huurder. Hierdoor kan hij geen nieuwe woning huren. Hij heeft de afgelopen 2
jaar diverse keren met Mitros afgesproken te zullen beginnen met het aflossen van zijn
schuld. Hij heeft echter nog niets betaald.
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Veel tegenslag
De huurder dient een klacht in omdat Mitros weigert de signalering bij Woningnet te laten
verwijderen. Mitros wil dit pas doen als de huurder de helft van de schuld heeft afgelost. De
huurder zegt dat hij veel tegenslag heeft gehad. De wietplantage was van zijn dochter. Hij
wist hier niets van. Hij is ziek geworden waardoor hij zijn eigen bedrijf heeft moeten verkopen. De koper is met de noorderzon vertrokken en heeft de huurder niets betaald.
Schuldsanering
De Klachtencommissie vindt het standpunt van Mitros redelijk. De huurder is zelf verantwoordelijk geweest voor het ontstaan van de schuld. Bovendien heeft hij 2 keer beloofd te
beginnen met aflossen, maar nog nooit iets betaald. Het is begrijpelijk dat Mitros geen vertrouwen meer heeft in de toezeggingen van de huurder. De commissie vindt dat de eerste
stap nu van de huurder moet komen. Ze raadt de huurder aan om schuldsanering aan te
vragen bij de gemeente. Schuldsanering biedt een oplossing binnen een aanvaardbare termijn van drie jaar. Als de huurder hierover een akkoord bereikt met de gemeente, laat
Mitros haar bezwaar tegen een nieuwe verhuring varen.
De Klachtencommissie vindt de klacht ongegrond.
Klacht M16-59: schadevergoeding voor stankoverlast door gebrek riolering
Binnen enkele dagen nadat zijn nieuwe woning aan hem is opgeleverd, in november 2014,
klaagt een huurder over stankoverlast. Pas na 2 maanden en 6 meldingen komt Mitros kijken wat er aan de hand is. Daarna komen volgens de huurder nog ongeveer 20 keer loodgieters langs. Ondanks verschillende diagnoses en vele werkzaamheden, is het probleem
pas in mei 2016 serieus door Mitros onderzocht en opgelost.
Huurvermindering
De huurder dient een klacht in. Hij vindt dat het veel te lang heeft geduurd en dat zijn
klacht niet serieus is genomen. Hij wil een huurvermindering van 70% op de kale huurprijs
over een periode van 17 maanden, van december 2014 tot mei 2016. De huurder beroept
zich op het Gebrekenboek van de Huurcommissie. Het totale bedrag van de huurvermindering heeft hij berekend op € 11.641,45.
Mitros erkent dat het lang heeft geduurd. Volgens haar was het niet gemakkelijk de oorzaak
van de stank te vinden. Ook dacht zij na werkzaamheden in april 2015 dat de klacht was
opgelost. De huurder heeft toen enkele maanden niet geklaagd. De huurder legt uit dat dit
kwam doordat hij in die periode de ramen kon open zetten en het huis zo goed kon luchten.
Mitros vindt een huurvermindering van 20% over 6 maanden aan (€ 1.200,-). De huurder
vindt dit bedrag veel te laag. Mitros en de huurder zijn het dus niet eens over de periode en
het percentage van de huurvermindering.
Gebrekenboek Huurcommissie niet van toepassing
Het Gebrekenboek is gebaseerd op artikel 7:257 Burgerlijk Wetboek in samenhang met de
artikelen 16 Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte en artikel 6 Besluit Huurprijzen Woonruimte. Dit samenspel van regelgeving geldt voor woningen beneden de huurtoeslaggrens.
De woning van de huurder is een geliberaliseerde woning. Hierop is de regeling niet van
toepassing.
Handelen Mitros onvoldoende
Volgens de Klachtencommissie was er wel sprake van een gebrek aan de woning. Ze vindt
een huurvermindering voor de periode van december 2014 tot en met april 2016 redelijk.
Het is aannemelijk dat de stankoverlast het gevolg was van een gebrek aan het riool, waardoor rioolvocht in de kruipruimte kon lekken. En dat dit gebrek van meet af aan tot de repa31
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ratie in mei 2016 aanwezig is geweest, zoals ook de huurder heeft verklaard. De Klachtencommissie vindt verder dat de klachten van de huurder aanvankelijk onvoldoende serieus
zijn genomen en dat het onderzoek naar de oorzaak van de stankoverlast niet adequaat is
geweest. Dit heeft tot gevolg dat het gebrek onnodig lang heeft bestaan. De commissie
vindt, gelet op de hoogte van de huurprijs, de ernst en de duur van het gebrek een huurvermindering van € 200,- per maand redelijk. Dit komt in totaal neer op een bedrag van 17
x € 200,- = € 3,400,-. De klacht is gegrond.
Klacht M16-69
Een huurder ontvangt een brief van de gemeente waarin staat dat er bij zijn woning sprake
is van een koudebrug in de gevel. Hij meldt dit meteen, in maart 2014, bij Mitros. De huurder denkt dat hij hierdoor teveel energie heeft verstookt. Hij wil vanaf de ingangsdatum van
de huur in 2004 geld hiervoor terugkrijgen van Mitros.
Isolatie verzakt
Mitros heeft de koudebrug in juli 2015 hersteld. De isolatie in de buitengevel bleek te zijn
verzakt over een oppervlakte van ongeveer 1 vierkante meter. Mitros biedt de huurder een
compensatie voor de periode vanaf de melding in maart 2014 tot de datum van herstel.
Omdat het herstel te lang heeft geduurd, verlengt ze deze periode met 6 maanden.
Wel of geen gebrek bij aanvang huur
De Klachtencommissie geeft aan dat Mitros op grond van de wet (artikel 7:208 BW) pas
aansprakelijk is als haar 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. Er is geen reden om aan te nemen dat het gebrek al bestond bij het begin van de
huurovereenkomst en dat Mitros daarmee bekend had moeten of kunnen zijn. Het gebrek is
Mitros pas te verwijten vanaf het moment dat de huurder het gemeld heeft en Mitros vervolgens niet voortvarend heeft gehandeld om het gebrek op te lossen. De Klachtencommissie is het met partijen eens dat het inderdaad te lang heeft geduurd voordat Mitros het gebrek heeft hersteld.
Ingangsdatum compensatie
Wanneer het gebrek is ontstaan is niet vast te stellen. Ook niet op basis van het overzicht
van de stookkosten dat de huurder heeft aangeleverd.
De Klachtencommissie is van oordeel dat de ingangsdatum van de compensatie niet eerder
is dan 26 maart 2014. Mitros is coulance halve bereid dit te vervroegen tot 26 september
2013, maar is daartoe niet verplicht. De klacht is dus niet gegrond.
Viveste
Klacht V15-24
Een huurder heeft een klacht ingediend over het feit dat Viveste het advies van de voormalige Geschillencommissie van Viveste niet heeft opgevolgd.
Advies voormalige Geschillencommissie niet overgenomen
De huurder heeft zijn huurwoning van Viveste gekocht. Als anderhalf jaar later een zelfde
woning in de straat voor € 40.000 minder wordt verkocht, trekt de huurder bij Viveste aan
de bel. Hij vermoedt dat Viveste een fout heeft gemaakt bij het vaststellen van de verkoopprijs van zijn woning. Hij wil dat Viveste hem hiervoor compenseert. Als hij het met Viveste
niet eens wordt, dient hij een klacht in bij de Geschillencommissie van Viveste. Het advies
van die commissie is dat zijn klacht gegrond is. De directie van Viveste neemt het advies
niet over. Zij geeft aan dat de taxatie van de woning op de juiste (en door het Ministerie
voorgeschreven) wijze is gebeurd en dat de Geschillencommissie is uitgegaan van de ver32
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keerde WOZ-beschikking. Op het moment van de verkoop gold nog de WOZ-beschikking
van het jaar ervoor.
Behandeling klacht overgenomen door KWRU
De huurder dient vervolgens een klacht in bij de Geschillencommissie over het feit dat Viveste het advies niet heeft opgevolgd. Korte tijd later wordt de Geschillencommissie opgeheven en sluit Viveste zich aan bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht.
De Klachtencommissie heeft de behandeling van deze klacht overgenomen.
Afwijken van advies toegestaan
De Klachtencommissie moet allereerst beoordelen of Viveste mocht afwijken van het advies
van de Geschillencommissie. Dat is het geval. In het reglement van de voormalige Geschillencommissie stond dat de directie mag afwijken als zij dit met redenen omkleedt. Dat heeft
de directie gedaan.
Juist beargumenteerd
Vervolgens oordeelt de Klachtencommissie dat de argumenten van Viveste juist zijn. De
voormalige Geschillencommissie had de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2012 als uitgangspunt genomen. Dat is de waarde die in de WOZ-beschikking van 2013 is opgenomen.
De WOZ-beschikking is immers altijd gebaseerd op de waarde met peildatum 1 januari van
het voorafgaande jaar. De WOZ-beschikking uit 2013 was echter ten tijde van het verkooptraject, begin 2012, nog niet afgegeven. Viveste heeft daarom bij de vaststelling van de
verkoopprijs de WOZ-waarde gehanteerd met peildatum 1 januari 2011, die was opgenomen in de WOZ-beschikking van 2012. Dat was de meest recente WOZ-beschikking op het
moment van verkoop en dus de juiste. De verkoopprijs van de woning van de huurder lag
ruimschoots onder de waarde uit de WOZ-beschikking van 2012. Viveste heeft het afwijzen
van het advies dus voldoende en correct beargumenteerd. De Klachtencommissie 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 2016
heeft bemiddeld.
Bo-Ex
Klacht B16-18
Een huurder wil graag dubbel glas in zijn slaapkamers. Bo-Ex gaat hiermee niet akkoord. Zij
kan de kosten hiervoor niet doorberekenen aan de huurder. Hij betaalt al de maximaal redelijke huur. De huurder neemt hiermee geen genoegen en dient een klacht in. Hij komt er
met Bo-Ex niet uit en stapt naar de Klachtencommissie.
Energielabel B
Bij de hoorzitting laat Bo-Ex weten dat het haar beleid is om bij renovatie van een heel
complex verbeteringen aan te brengen waardoor de woning in aanmerking komt voor energielabel B. De kosten hiervan berekent Bo-Ex bij een renovatie niet door aan de huurders.
Als de Raad van Commissarissen goedkeuring verleent, komt het complex van de huurder in
2017 in aanmerking voor deze ingreep. Daarmee krijgt zijn woning in alle vertrekken dubbel
glas. De huurder is blij met dit vooruitzicht en trekt zijn klacht in.
Klacht B16-22
Na een wachttijd van 9 jaar heeft een huurder in 2013 zijn huidige woning toegewezen gekregen. In het complex bestaat een doorschuifregeling. Hij hoopt dan ook dat hij binnen
niet al te lange tijd kan doorschuiven naar een grotere bovenwoning. De huurder heeft documenten waarin deze regeling beschreven staat.
Wooncarrière
In 2016 komt een dergelijke woning vrij. Hij reageert hierop. Woningnet plaatst hem op
nummer 1 vanwege de doorschuifurgentie die hij heeft. Bo-Ex weigert echter met hem een
huurcontract te sluiten. De woonruimteverordening van de gemeente Utrecht verbiedt sinds
1 januari 2016 om met een doorschuifregeling wooncarrière te maken. Het verhuizen naar
een grotere woning wordt gezien als het maken van wooncarrière.
Gewijzigde verordening niet bekend
Bo-Ex legt tijdens de hoorzitting uit dat zij niet op de hoogte is gesteld van dit gewijzigde
beleid van de gemeente. Zij kwam hier pas achter toen de huurder gebruik wilde maken
van de doorschuifregeling. Bo-Ex moet zich echter wel houden aan de door de gemeente
gewijzigde verordening. Woningnet kan niet toetsen of iemand die gebruik wil maken van
de doorschuifregeling, naar een grotere woning verhuist. Woningnet weet namelijk niet hoe
groot de woning is die iemand achterlaat. Dit moet de corporatie toetsen voordat zij een
huurcontract sluit met de huurder.
Stoppen met doorschuifregeling
Omdat Bo-Ex niet op de hoogte was van de wijziging van de regeling, heeft zij hierover niet
gecommuniceerd. De nieuwe regeling staat wel op de website van Woningnet. De doorschuifregeling wordt juist veel gebruikt door mensen die naar een groter huis willen doorverhuizen. De gemeente heeft de regeling nu sterk beperkt. Daarom overweegt Bo-Ex om
te stoppen met de doorschuifregeling. Zodra Bo-Ex hierover een besluit heeft genomen, zal
zij hierover communiceren via haar website en in haar publicaties.
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De huurder begrijpt de uitleg en ziet in dat Bo-Ex geen andere keus had dan hem het doorschuiven te weigeren. Daarom trekt hij zijn klacht in.
Klacht B16-39
Een huurder woont tegenover een groot studentencomplex dat niet van Bo-Ex is. Hij ondervindt veel overlast van de studenten, vooral in de weekenden. Het gaat om geluidshinder
tot diep in de nacht, vernielingen in zijn tuin en het stelen van spullen uit zijn tuin. De afgelopen twee jaar is de overlast erg toegenomen. Hij heeft hierover diverse keren bij Bo-Ex
geklaagd. Hij vindt dat Bo-Ex onvoldoende doet om de overlast aan te pakken. Vanwege
deze overlast vindt hij het bovendien niet terecht dat Bo-Ex jaarlijks de huur verhoogt.
Niet verantwoordelijk voor overlast derden?
Bo-Ex vindt dat zij zich voldoende heeft ingespannen om samen met andere partijen de
overlast aan te pakken. Het gaat niet om huurders van Bo-Ex. Daarom zijn haar middelen
beperkt. Bo-Ex vindt daarnaast dat de Klachtencommissie de klacht niet zou moeten behandelen, omdat Bo-Ex niet verantwoordelijk is voor overlast die wordt veroorzaakt door derden die geen huurders zijn van Bo-Ex.
Verantwoordelijkheid voor leefbaarheid in wijken
Tijdens de hoorzitting legt de Klachtencommissie uit waarom zij de klacht wel in behandeling heeft genomen. Een corporatie draag immers wel enige verantwoordelijkheid voor de
leefbaarheid in wijken. Zij kan daarop ook invloed uitoefenen. In dit geval bijvoorbeeld in
het overleg met gemeente, politie en de verhuurder van het studentencomplex.
Bo-Ex legt nogmaals uit wat zij allemaal heeft gedaan om samen met al deze partijen de
afgelopen jaren heeft gedaan om de situatie te verbeteren. Tijdens de zitting maken partijen nog afspraken over extra acties die Bo-Ex zou kunnen ondernemen. De Klachtencommissie maakt de huurder ook duidelijk dat dit het maximale is wat Bo-Ex kan doen.
Over de huurverhoging kan de Klachtencommissie niet oordelen. Zij verwijst de huurder
hiervoor naar de Huurcommissie. De behandeling van de klacht is hiermee beëindigd.
Klacht B16-54
Een huurder belt na sluitingstijd met de meldkamer van Bo-Ex. Hij vertelt dat hij zijn sleutel
kwijt is en zijn huis niet in kan. In overleg met de meldkamer schakelt hij zelf een sleutelspecialist in om het slot te vervangen.
Poging tot inbraak
Enkele dagen later doet de huurder aangifte van een poging tot inbraak omdat er een gat in
zijn voordeur zat. Hij geeft toe dat hij aan de meldkamer had gezegd dat hij zijn sleutel
kwijt was. Hij had dit gedaan om zijn moeder, die bij hem stond, niet ongerust te maken.
Daarnaast heeft hij het psychisch moeilijk en is hij bang dat hij bedreigd wordt. Hij wil de
rekening niet betalen die hij van Bo-Ex heeft ontvangen voor vervanging van de beschadigde voordeur.
Niet overtuigd
Bo-Ex is niet overtuigd van de inbraakpoging. Zij denkt dat de schade is ontstaan toen de
huurder probeerde zijn deur open te krijgen omdat hij zijn sleutel kwijt was. Wel heeft BoEx begrip voor de moeilijke situatie waar de huurder in verkeert. Ze wil eventueel wel
schikken. De huurder moet dan met een redelijk voorstel komen. Partijen komen er samen
niet uit en de huurder dient een klacht in bij de Klachtencommissie.
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Tegenstrijdige verhalen
De Klachtencommissie maakt de huurder duidelijk dat hij zichzelf in een lastige situatie
heeft geplaatst. Hij heeft immers 2 totaal verschillende verhalen verteld. Hij kan niet bewijzen welk van de 2 verhalen de waarheid is. Partijen spreken af dat de huurder zelf een
voorstel zal doen voor een redelijk bedrag dat hij wil betalen voor de vervanging van de
voordeur. Dan bekijkt Bo-Ex of zij bereid is de rest te betalen.
Schikking met betalingsregeling
Enkele dagen later laat de huurder weten dat hij wel 25% van de kosten op zich wil nemen.
Bo-Ex gaat hiermee niet akkoord en stelt 50% voor. Daarbij biedt Bo-Ex een betalingsregeling aan, mocht de huurder het bedrag niet in 1 keer kunnen betalen. Met tegenzin gaat de
huurder hiermee akkoord. Hij wil de klacht vanwege zijn gezondheid kunnen afsluiten. Hij
trekt de klacht daarom in.
GroenWest
Klacht GW16-37
Een huurder is niet tevreden over de afhandeling van zijn klachten na groot onderhoud in
zijn woning in 2014. Daarom dient hij een klacht in bij de Klachtencommissie. Het gaat om
 het toilet
 de energierekening
 cement bij de voordeur
 schade aan laminaat en aan de vloerbedekking op de overloop
 deuren die tochten.
Schadevergoeding en excuses
GroenWest vindt dat zij het groot-onderhoud netjes heeft uitgevoerd. Groot-onderhoud in
een woning heeft wel een behoorlijke impact. Dat realiseert GroenWest zich. Zij heeft de
huurder daarom ook een schadevergoeding betaald, onder andere voor schade aan het laminaat. GroenWest heeft ook excuses aangeboden. Uiteindelijk zijn de werkzaamheden in
maart 2016 afgerond. Toch is de huurder niet tevreden.
Tijdens de hoorzitting erkent GroenWest dat zij bij dit grootonderhoudsproject zorgvuldiger
had moeten handelen. De werkzaamheden zijn op 1 onderdeel na nu allemaal uitgevoerd.
Partijen spreken af dat GroenWest nog € 100,- extra uitbetaalt aan de huurder voor de
schade aan de vloerbedekking. De huurder heeft zijn klacht ingetrokken.
Heuvelrug Wonen
Klacht HW16-04
Na het aanbrengen van vloerisolatie onder de vloer en een coating op het balkon in 2011 is
bij een huurder thuis schimmel ontstaan. De schimmel zit op het plafond, ter plaatse van
het balkon, op de plinten en op een aantal binnenmuren aan de onderzijde.
Onderzoek en maatregelen
Heuvelrug Wonen heeft een aantal maatregelen getroffen. Toch bleek de schimmel na enige
tijd weer terug te keren. Daarom heeft Heuvelrug Wonen een gespecialiseerd bedrijf een
onderzoek laten uitvoeren. Het bureau adviseert 3 maatregelen. Heuvelrug Wonen heeft 2
hiervan uitgevoerd. Maar de huurder is het niet eens met de manier waarop Heuvelrug Wonen de derde maatregel wil uitvoeren: het isoleren van de koudebrug bij het balkon. Omdat
hij hier niet uitkomt met Heuvelrug Wonen, dient hij zijn klacht in bij de Klachtencommissie.
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De deskundige schrijft dat isoleren van de koudebrug aan de buitenzijde van de woning het
meest effectief is. Maar hij concludeert ook dat dit moeilijk te realiseren en heel kostbaar is.
Als alternatief stelt hij voor om aan de binnenzijde van de woning te isoleren. De huurder
wil isolatie aan de buitenzijde. Ten eerste omdat dat effectiever is. Maar ook omdat dit niet
leidt tot aanpassingen binnen in zijn woning. Zo zouden de screens die hij voor zijn ramen
heeft hangen, dan niet meer passen.
Isoleren aan binnenzijde
Tijdens hoorzitting geeft de Klachtencommissie aan de huurder aan dat het in principe aan
Heuvelrug Wonen is om te beslissen hoe zij de werkzaamheden aanpakt. Alleen als vooraf al
duidelijk zou zijn dat isolatie aan de binnenzijde niet zou werken, zou dit anders zijn. Maar
het adviesbureau heeft dit als redelijk alternatief geadviseerd. In principe maken partijen de
volgende afspraken, waar de huurder nog een week bedenktijd voor krijgt:
 Heuvelrug Wonen behandelt alle schimmelplekken met schimmelwerend materiaal;
 Heuvelrug Wonen isoleert de koudebrug bij het balkon opnieuw vanaf de binnenzijde
van de woning. Ze stelt hiervoor van te voren een plan op en legt dit aan de huurder
voor. Hij mag hierop dan nog reageren.
 Heuvelrug Wonen voert de werkzaamheden zo uit dat de screens van de huurder na
de werkzaamheden nog steeds voor de ramen passen.
 Heuvelrug Wonen zorgt ervoor dat de screens worden verwijderd en weer worden teruggehangen.
 Na de werkzaamheden werkt Heuvelrug Wonen de koof en de hele wand waartegen
deze wordt geplaatst, netjes af. Zij saust deze in RAL kleur 9010.
 Heuvelrug Wonen laat het restant van de verf die overblijft, voor de huurder achter.
Hij kan daarmee (een deel van) de andere muren sausen.
Aanvullende voorwaarden
De huurder komt 2 dagen laten met nog een aantal aanvullende voorwaarden. Heuvelrug
Wonen gaat hier niet mee akkoord en zegt zich te willen houden aan de afspraken die tijdens de hoorzitting zijn gemaakt. De huurder besluit de afspraken alsnog te accepteren en
trekt zijn klacht in.
Mitros
Klacht 15-16
In de drieënhalf jaar dat hij in zijn woning woont, heeft een huurder al 8 keer een overstroming gehad door een verstopt riool. Hij woont op de begane grond in een flat met 8 woonlagen. Mitros heeft allerlei werkzaamheden verricht om het probleem te verhelpen. Dit heeft nog
niet geholpen. De huurder wil dat Mitros hem voor alle ellende compenseert.
Vet in riool
De huurder wil het liefst in zijn woning blijven wonen. Los van de overstromingen woont hij er
prettig. Maar hij heeft er geen vertrouwen meer in dat Mitros het probleem definitief oplost.
Daarom overweegt hij toch om te verhuizen. Hij wil dan naar een vergelijkbare woning in zijn
eigen buurt. Mitros wil hem hierbij wel helpen. Zij is alleen niet bereid de verhuiskosten te vergoeden. Mitros zegt dat haar niets te verwijten valt. Zij heeft de meldingen steeds goed opgepakt. De verstoppingen zijn volgens Mitros echter ook deels veroorzaakt doordat bewoners vet
in het riool gooien. De huurder wil een oplossing voor de situatie en komt er met Mitros niet
uit.
Vertrouwen herstellen
Tijdens de hoorzitting besluit de huurder dat hij toch echt wil verhuizen. Mitros geeft aan dat
het niet waarschijnlijk is dat er op korte termijn een vergelijkbare woning in de buurt vrijkomt.
37

Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht

Zij denkt dat zij het rioolprobleem inmiddels definitief heeft verholpen. Zij hoopt dat de huurder haar nog een kans geeft om het vertrouwen hierin te herstellen. Daarom maken partijen
de volgende afspraken:
 Mitros laat RRS nogmaals een uitgebreide inspectie uitvoeren om te zien of er nog andere technische verbeteringen zijn aan te brengen.
 Mitros laat twee keer per jaar een camera-inspectie uitvoeren in het riool. Ook laat ze
deze twee keer per jaar preventief doorspuiten.
 Mitros vraagt de RRS om de huurder uit te leggen welke maatregelen zijn getroffen.
 Mitros stuurt de bewoners die zijn aangesloten op dezelfde afvoer als de huurder, nog
een keer een brief. Daarin wijst zij erop dat men geen etensresten en vet door de afvoer mag spoelen.
De Klachtencommissie houdt de klacht aan.
Toch verhuizen
Een maand later laat de huurder weten dat hij, ondanks alle beloftes van Mitros, er toch
geen vertrouwen meer in heeft. Hij wil toch verhuizen.
Tijdens een 2e hoorzitting zegt Mitros begrip te hebben voor de situatie van de huurder. Zij
belooft de huurder een woning aan te bieden, zodra er een vergelijkbare woning in de buurt
vrijkomt. Partijen spreken het volgende af:
 Mitros biedt de huurder een vergelijkbare woning uit haar woningbezit aan.
 Mitros vergoedt geen verhuiskosten.
 Mitros overlegt op korte termijn met de huurder. Samen bepalen ze dan welke woningen in aanmerking komen. En in welke buurt of wijk. Mitros heeft verteld dat een
aanbod wel even kan duren. Het aanbod van benedenwoningen is niet heel groot. De
huurder heeft daar begrip voor.
 Als de huurder na een jaar nog geen aangeboden woning heeft geaccepteerd, bespreekt Mitros met hem wat daarvan de oorzaak is.
Opnieuw houdt de commissie de klacht aan. Als na 1 jaar de huurder een nieuwe woning
heeft gevonden, sluit de commissie het dossier.
Klacht 15-25
Een huurder dient een klacht in omdat Mitros geen maatregelen neemt tegen diefstal uit de
gemeenschappelijke fietsenberging. Hij woont in een complex waartoe ook veel koopwoningen
behoren. Er is dus sprake van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Hierdoor kan Mitros niet
zomaar maatregelen treffen in het complex.
Registratie sleuteluitgifte
Tijdens de hoorzitting maken partijen afspraken. Mitros onderzoekt of de deur van de fietsenberging beter moet worden beveiligd. Volgens de huurder is het namelijk heel gemakkelijk de
deur open te krijgen. Mitros vraagt de VvE of zij vastlegt welke bewoners een sleutel krijgen
van de fietsenberging. En of ze ook bijhoudt of bewoners die verhuizen, de sleutels weer inleveren. De huurder wil ook graag de namen en adressen van de bewoners die deze berging
gebruiken. Dan kan hij met hen betere afspraken maken over beveiliging. Om privacyredenen
mag dit niet. Mitros kan alleen de adressen geven.
Contact met VvE
Een maand later laat Mitros weten dat de fietsenberging goede sloten blijkt te hebben. Extra
beveiliging is niet nodig. Ook schrijft ze dat de VvE-beheerder registreert welke sleutels ze
uitgeeft en laat bijmaken. Ze registreert niet welke bewoners van welke van de 3 fietsenbergingen gebruik maken. Mitros zegt toe hiervoor alsnog een registratie op te zetten. Verder
heeft Mitros contact gehad met de VvE om de veiligheid in het complex te bespreken. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt ook bij de bewoners zelf. De VvE is niet bereid om camera’s op
te hangen. Ook zegt ze dat er de laatste tijd nauwelijks nog is ingebroken. De huurder laat
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vervolgens weten dat hij vindt dat het oplossen van de klacht door Mitros lang heeft geduurd.
Uiteindelijk is de klacht goed opgepakt en opgelost. Daarom trekt hij zijn klacht in.
Klacht M15-15
Een huurder klaagt over de slechte onderhoudstoestand van zijn woning. Hij heeft last van
diverse lekkages en van schimmel op muren en op de inboedel. De gezondheid van hem en
zijn gezin heeft hieronder te lijden. Hij wil het liefst een andere woning en schadevergoeding.
Mitros kan hun niet aan een andere woning helpen.
Groot onderhoud
Mitros laat tijdens de hoorzitting weten dat zij bekend is met de vochtproblemen in het complex waar de huurder woont. Zij gaat daar in 2016 groot onderhoud uitvoeren. Ze beseft dat
het herstellen van de lekkages niet tot het volgend jaar kan wachten. Ze heeft diverse keren
geprobeerd hiervoor een afspraak te maken met de huurder. Dit is niet gelukt. Daarom is er
nog niets gebeurd om de klacht op te lossen.
Geen medewerking van huurder
De huurder wil niet meewerken aan het herstel van de lekkage. Hij wil alleen maar verhuizen
en een schadevergoeding. De Klachtencommissie legt de huurder uit dat hij verplicht is mee te
werken aan het herstel. Mitros en de huurder maken terplekke een afspraak. Mitros kan dan
de lekkages onderzoeken en repareren. Ze kijkt dan ook meteen of er nog andere maatregelen
nodig zijn om het vochtprobleem te beperken, vooruitlopend op het in 2016 geplande groot
onderhoud.
Maatregelen
Partijen spreken verder af dat Mitros binnen 2 weken laat weten of ze nog andere maatregelen
gaat nemen. De huurder mag hier dan op reageren. Daarna behandelt de Klachtencommissie
de klacht verder. Dan komt ook de schadevergoeding aan de orde.
Geen reactie van huurder
Mitros laat kort hierna weten welke maatregelen zij heeft getroffen en wat zij nog voorstelt te
gaan doen. De huurder reageert hier niet op. De Klachtencommissie vraagt de huurder nogmaals om te reageren. Als de huurder vervolgens nog niet reageert, sluit de Klachtencommissie het dossier.
Klacht M15-19
Een huurder vindt dat Mitros onvoldoende doet om enkele gebreken in zijn woning te verhelpen. Het gaat om het oplossen van de volgende klachten:
 sinds 2008 een lekkage via de pui in de woonkamer als het regent bij forse wind;
 verzakking van het tegelpad in de tuin;
 scheurvorming in de muren;
 de deur van de berging is door vocht gaan rotten;
 de verlichting bij de berging brandt 24 uur per dag.
Fout bij de bouw
Tijdens de hoorzitting vertelt Mitros dat het lekkageprobleem speelt bij meer woningen in het
complex. Het is ontstaan door een fout bij de bouw. Eerdere maatregelen hielpen niet. De
maatregelen die Mitros onlangs heeft genomen lijken tot nu toe wel te helpen. De huurder
trekt zijn klacht op dit punt in. Mocht het toch weer gaan lekken, dan moet hij dat bij Mitros
melden. Zo nodig kan hij opnieuw bij de Klachtencommissie terecht.
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Verzakking tegelpad
Mitros heeft extra zand aangebracht onder het tegelpad. De huurder zegt dat het weer een
beetje aan het verzakken is. Hij is bang dat zijn zoon, die in een rolstoel zit, hier problemen
van gaat ondervinden. Mitros is komen kijken. Mitros en de huurder zijn het er over eens geworden dat de situatie op dit moment nog voldoende is. De Klachtencommissie legt uit dat
gebreken aan de bestrating tot verhuurdersonderhoud kunnen behoren. Als het pad opnieuw
ernstig verzakt, meldt de huurder dit bij Mitros. Mitros bekijkt dan wat daarvan de oorzaak is.
Ze beoordeelt of en zo ja welke herstelwerkzaamheden voor rekening van Mitros komen. Met
deze afspraak is de huurder tevreden.
Krimpscheuren en rottende deur
Mitros heeft ook de scheurvorming in de muren beoordeeld. Het blijkt om krimpscheuren te
gaan. De huurder is hierdoor gerustgesteld dat het niet om ernstige scheuren gaat.
Mitros zegt toe de rottende deur van de berging te zullen herstellen. De klacht over de verlichting bij de berging is op het moment van de hoorzitting al opgelost.
De huurder is over alle punten tevreden en trekt zijn klacht in.
Klacht M15-22
Een huurder klaagt over de warmtelevering door Mitros. De klachten gaan over:
 De aanvoertemperatuur van de warmte in zijn woning (de stooklijn) is bij wisselvallig
weer te laag. Hierdoor krijgt hij het niet warm in zijn woning.
 Hij is het niet eens met de nachtverlaging van de verwarming naar 16 graden en met
het feit dat de installatie jaarlijks tussen 1 april en 1 oktober wordt uitgeschakeld.
Warmtewet
De warmte is afkomstig van het stadswarmtenet van Eneco. Mitros verzorgt de verdeling in de
flat vanaf de verdeler naar de individuele woningen. Mitros is daarom in dit geval warmteleverancier in de zin van de Warmtewet. De Klachtencommissie treedt bij deze klacht dan ook op
als geschillencommissie in de zin van de Warmtewet.
Plan van aanpak
Mitros vertelt tijdens de hoorzitting dat zij met de bewoners in het complex in het verleden
afspraken heeft gemaakt over de warmtelevering. De huurder is hiervan niet op de hoogte.
Mitros kan ook niet aantonen hoe zij de huurders over deze afspraken heeft geïnformeerd.
Daarom maken partijen de volgende afspraken:
 Mitros laat binnen 2 weken met bewijsstukken weten hoe zij de huurder heeft geïnformeerd over het onderbreken van de warmtelevering in de nacht en/of in de periode
van 1 april tot 1 oktober.
 Blijkt dat Mitros destijds hierover toch niets heeft gecommuniceerd met de huurder?
Dan maakt Mitros binnen 4 weken een plan van aanpak om de behoefte van de bewoners te onderzoeken. De huurder mag hierop dan nog reageren. Zijn de huurder en
Mitros het eens over de aanpak, dan voert Mitros het plan uit. Dit zou ongeveer 2
maanden duren.
 Mochten de huurder en Mitros het niet eens worden, dan bekijkt de Klachtencommissie
hoe zij de klacht verder behandelt.
 Verder onderzoekt Mitros de stooklijn in de woning (de aanvoertemperatuur van de
warmte in de woning). Mitros stelt de huurder hiervan op de hoogte.
De Klachtencommissie heeft hierna de klacht aangehouden.
Huurder niet tevreden
Enige tijd later laat de huurder weten dat hij met Mitros geen overeenstemming heeft bereikt
over het plan van aanpak. Hij heeft over het plan aanvullende vragen gesteld, waarop hij geen
antwoord heeft gekregen. Ook heeft hij nooit informatie ontvangen over de stooklijn. De aan40
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pak van het probleem schiet volgens de huurder niet op. De Klachtencommissie vraagt bij
Mitros naar de stand van zaken. Zij krijgt hierop onvoldoende antwoord. Daarom nodigt de
Klachtencommissie beide partijen opnieuw uit voor een hoorzitting.
Nieuwe afspraken
Tijdens de bijeenkomst blijkt dat de medewerker van Mitros die de klacht in behandeling had,
inmiddels is vertrokken. Een andere medewerker heeft de zaak overgenomen en heeft een
andere aanpak voorgesteld. Partijen spreken nu het volgende af:
 Mitros geeft alsnog antwoord op de vragen die de huurder heeft gesteld over het plan
van aanpak;
 Mitros stelt een verslag op van de mogelijkheden die zij ziet om de klacht te verhelpen;
 Mitros laat een deskundig bureau een onderzoek doen naar de problemen. Dit is binnen
6 weken beschikbaar. Mitros stuurt dit rapport aan de huurder en de Klachtencommissie en geeft daarbij aan welke maatregelen zij op basis van het rapport gaat nemen;
 Mitros onderzoekt alsnog de stooklijn;
 Mitros laat het deskundige bureau berekenen wat de financiële gevolgen voor de huurders zijn van de mogelijke oplossingsrichtingen.
Een maand later laat de huurder weten dat hij gaat verhuizen. Hij trekt daarom zijn klacht in.
Klacht M15-23
Een huurder woont in een woongroep die enkele appartementen van Mitros huurt. Onder de
appartementen ligt een bedrijfsruimte. Mitros gebruikt deze als opslagruimte. Medewerkers
van Mitros voeren daar ook regelmatig werkzaamheden uit, zoals zagen van hout.
Geluidsoverlast door bedrijfsruimte
De huurder heeft bij Mitros geklaagd over overlast door het geluid van zagen, maar ook van
activiteiten buiten, onder andere het aan- en afrijden van auto’s van Mitros en de afvalcontainer. Een van de kamers in het appartement is daardoor onbruikbaar. Mitros zegt al geruime
tijd toe dat zij het gebruik van de bedrijfsruimte zal beëindigen. Toch gebruikt ze deze nu nog
steeds. De huurder stapt daarom naar de Klachtencommissie.
Huurkorting
Tijdens de hoorzitting geeft Mitros aan het eens te zijn met de huurder. Ze erkent dat het gebruik van de bedrijfsruimte onder de appartementen niet te verenigen is met het ongestoord
woongenot in de appartementen erboven. Mitros is al een hele tijd op zoek naar vervangende
bedrijfsruimte. Zij had verwacht deze eind 2014 te hebben gevonden. Daarom had zij eerder
al de huurder een huurkorting van € 100,- per maand gegeven tot eind 2014.
Het is inmiddels december 2015 en Mitros heeft nog steeds geen vervangende bedrijfsruimte
gevonden. Zij verwacht nu dat dit per 1 april 2016 lukt. Partijen spreken af dat Mitros de
huurder met terugwerkende kracht ook over 2015 nog een huurkorting van € 100,- per maand
terugbetaalt. En ze blijft dit doen totdat zij daadwerkelijk is vertrokken uit de bedrijfsruimte.
Mitros belooft dat zij hoe dan ook uiterlijk 1 januari 2017 definitief weg zal zijn uit de bedrijfsruimte.
De huurder is tevreden met deze afspraak en trekt zijn klacht in.
Klacht M15-26
Een huurder vindt dat Mitros onvoldoende doet om gebreken aan zijn woning te verhelpen. Dit
geldt ook voor de klachten over de overlast die hij ondervindt van buren. Het gaat om de volgende klachten:
 stank van de riolering in de keuken en de badkamer
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vocht- en ventilatieproblemen in de badkamer en mede daardoor ook loslatend stucwerk op het plafond
kwaliteit van de badkamer, deze is gedateerd
wateroverlast in brandgang en dumpen van frituurvet in de straatkolk
overlast van buren (stank hondenpoep en begroeiing voortuin)

Tijdens de hoorzitting geeft de huurder aan dat hij de laatste twee onderdelen van zijn klacht
intrekt. Hij heeft hierover inmiddels zelf goed overleg gehad met zijn buren. De overlast die hij
van hen ondervond, is hiermee beëindigd.
Basiskwaliteit
Mitros zegt niets te doen aan de badkamer. Mitros heeft voor haar woningen een basiskwaliteit
gedefinieerd. Hieraan moeten haar woningen minstens voldoen. De badkamer van de huurder
is tussen 1998 en 2000 gerenoveerd. Hiermee voldoet de badkamer aan de basiskwaliteit. De
huurder snapt dit en legt zich erbij neer.
Aanpak overige problemen
De rioleringsstank en de vocht- en ventilatieproblemen in de badkamer wil Mitros wel oplossen. Partijen maken hierover afspraken. Daarmee is de huurder tevreden. Hij trekt zijn klacht
in.
Klacht M16-07
Een huurder ondervindt parkeerproblemen in de parkeerkelder van het gebouw waar hij
woont. De problemen worden veroorzaakt door een andere bewoner. De huurder vindt dat
Mitros onvoldoende doet om het probleem op te lossen.
Parkeerplaats overnemen
Tijdens de hoorzitting blijkt dat de andere bewoner waarschijnlijk binnenkort gaat verhuizen.
Mitros biedt de huurder aan dat hij in dat geval de parkeerplaats van de vertrekkende bewoner
mag overnemen. Daarmee zou het probleem opgelost zijn.
Biggenrug plaatsen
Gaat de andere bewoner toch niet verhuizen? Dan vraagt Mitros of hij bereid is van parkeerplaats te ruilen met de huurder. Mocht hij dit niet willen, dan verplaatst Mitros de biggenrug op
de vloer van de parkeerplaats. Hierdoor komt de auto van de andere bewoners meer naar achteren te staan en is het probleem ook opgelost.
De huurder trekt zijn klacht in.
Klacht M16-24
Na een renovatie zit er een grote scheur in de muur in de slaapkamer van een huurder. Mitros
wil deze repareren. De huurder wil dat Mitros daarna ook de muren saust. Mitros weigert dit.
Het sauzen van de muren is onderhoud dat de huurder zelf moet uitvoeren. De huurder is het
hier niet mee eens. Hij heeft na de renovatie net de muren zelf gesaust en vindt het niet terecht dat hij dit nu opnieuw moet doen. Ook is hij boos dat hij nu, na de renovatie, opnieuw
vrij moet nemen voor de werkzaamheden.
Coulance
Mitros biedt hem daarom uit coulance € 50,- aan. Hiervan kan de huurder dan materiaal kopen
om de muren zelf te sauzen. De huurder blijft bij zijn standpunt en richt zich tot de Klachtencommissie.
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Vergoeding voor tijd
Tijdens de hoorzitting spreken partijen af dat Mitros de scheur zo laat repareren dat deze de
eerste jaren niet opnieuw terugkomt. Mitros geeft dit voldoende duidelijk aan de aannemer
door om te voorkomen dat de huurder 2 keer thuis moet blijven voor de aannemer.
Mitros vergoedt de huurder € 50,- voor de kosten van de verf voor het opnieuw schilderen van
de muur. Ook vergoedt ze € 72,- (4 uren, € 18,- per uur) voor de tijd die de huurder kwijt is
aan het opnieuw schilderen van de muur.
De huurder trekt zijn klacht in.
Klacht M16-38
Een huurder ondervindt overlast van zijn bovenburen. Hij vindt dat Mitros hier onvoldoende
aan doet. Hij dient daarom een klacht in.
Eisen aan ondervloer
Tijdens de hoorzitting legt Mitros uit dat zij eisen stelt aan de ondervloer die huurders leggen
onder harde vloerbedekking. Zij laat binnen 2 weken weten of de ondervloer van de bovenburen hieraan voldoet. Voldoet de vloer niet? Dan krijgen de bovenburen 6 weken de tijd om de
vloer aan te passen. Dit is de standaard termijn die Mitros hiervoor hanteert.
De huurder is bereid mee te werken aan een bemiddelingsgesprek. Mitros zegt toe er bij de
bovenburen op aan te dringen hieraan ook mee te werken. De Klachtencommissie houdt de
klacht voorlopig aan.
Overlast verminderd
Na 2 maanden geeft de huurder aan dat de geluidsoverlast is verminderd, maar nog niet helemaal weg is. De bovenburen hebben aangegeven nog even te willen wachten met een bemiddelingsgesprek. De huurder wil graag dat de Klachtencommissie de klacht voor de zekerheid nog even aanhoudt.
Een maand later belt hij de commissie om te laten weten dat zijn klacht is opgelost. Hij trekt
zijn klacht in.
Klacht M16-42
Een huurder wil graag een nieuwe keuken. Mitros beoordeelt de huidige keuken en gaat akkoord. De huurder moet een aantal zaken zelf betalen. Volgens hem is het bedrag dat hij uiteindelijk moet betalen, hoger dan hem was verteld. Hij komt hier niet uit met Mitros en dient
een klacht in.
Onduidelijke afspraken
Tijdens de hoorzitting blijkt dat de afspraken die Mitros en de huurder hebben gemaakt, niet
duidelijk zijn. Ook ligt de situatie op sommige punten anders dan Mitros dacht. Daarom spreken ze af dat Mitros de situatie nogmaals komt bekijken bij de huurder thuis. Zij beoordelen of
Mitros het verplaatsen van de gaskraan voor rekening kan en wil nemen.
Overleg met keukenleverancier
Ook spreken partijen af dat de huurder zelf met de keukenleverancier overlegt over het aanrechtblad. De huurder wil een langer aanrechtblad. De leverancier zou hierin een gat zagen
voor de kookplaat. De huurder vindt de kosten hiervoor te hoog. Hij zal de leverancier vragen
of hij het aanrechtblad ook kan krijgen zonder dit gat. De huurder regelt het gat dan zelf. Dat
scheelt hem in de kosten.
Overige kostenbesparingen
Mitros bekijkt of zij de kosten voor het verplaatsen van de gasleidingen voor haar rekening kan
en wil nemen.
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Er is een extra elektriciteitsgroep nodig. Het huis moet namelijk aan de veiligheidseisen voldoen als er een vaatwasser in de keuken komt. Dit kost de huurder € 310,-. Het blijkt dat hierin niet alleen de kosten van de extra groep zitten. Ook de extra kosten voor het plaatsen van
de vaatwasser zitten hierin, zoals het water en de afvoer. De afspraak is nu dat dat de huurder
de vaatwasser weghaalt voordat Mitros de nieuwe keuken komt plaatsen. Hij plaatst deze dan
zelf terug na oplevering van de nieuwe keuken. Ook dit scheelt hem in de kosten.
Daarnaast onderzoekt Mitros of het mogelijk is om een kast te bouwen om het expansievat dat
in de keuken hangt. Dan is dit uit het zicht. En hoeft er ook niet getegeld te worden achter het
expansievat. Opnieuw een kostenbesparing.
Huurder niet tevreden met aanbod Mitros
Anderhalve week later doet Mitros de huurder een aanbod. De huurder geeft hierop aan de
plaatsing van de keuken enkele maanden te willen opschorten. De Klachtencommissie vraagt
enkele maanden later aan de huurder of hij tevreden is met het aanbod van Mitros en of de
keuken inmiddels is geplaatst. Hierop krijgt zij geen reactie van de huurder. Als de commissie
een maand daarna de huurder laat weten dat zij het dossier sluit, reageert de huurder alsnog.
Hij is niet tevreden met het aanbod van Mitros. Hij vindt dat hij nog steeds teveel kosten moet
maken.
Overleg en overeenstemming
De Klachtencommissie legt de reactie van de huurder voor aan Mitros. Mitros overlegt nogmaals met de huurder. Samen komen zij tot overeenstemming en de huurder trekt zijn klacht
in.
Klacht M16-45
Een huurder belt Mitros met de vraag of hij een betalingsregeling kan treffen voor de volgende
maand. Hij verwacht dat hij die maand zijn huur niet op tijd kan betalen. Mitros gaat hiermee
niet akkoord. De huurder dient een klacht in maar Mitros blijft bij haar standpunt. Daarom
stapt de huurder naar de Klachtencommissie. Hij is ook boos over de wijze waarop Mitros hem
te woord heeft gestaan.
Geen betalingsregeling na incassotraject
Tijdens de mondelinge behandeling legt Mitros uit waarom zij met de huurder geen betalingsregeling wil afspreken. De huurder had net een incassotraject afgerond. Het is het beleid van
Mitros dat een huurder in dat geval niet binnen 12 maanden een betalingsregeling mag afsluiten. Mitros snapt dat dit niet sociaal overkomt. Maar ze heeft ervaren dat dit wel helpt te voorkomen dat een huurder een onoverkomelijke huurschuld opbouwt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wijkt zij van haar beleid af. De huurder heeft geen bijzondere omstandigheden aangetoond. Ook heeft hij al diverse incassotrajecten achter te rug. De huurder vindt het beleid erg
hard. Toch heeft hij wel begrip voor de uitleg van Mitros. Zeker gezien zijn eigen betalingsgedrag in het verleden.
Geen uitleg over beleid
De huurder blijft erbij dat Mitros niet goed heeft gecommuniceerd hierover. Hem is dit beleid
niet uitgelegd. Ook heeft Mitros hem helemaal niet gevraagd of er sprake was van een bijzondere situatie. Mitros erkent dat dit beter had gekund. Zij biedt haar excuses aan.
Onder druk
Verder zegt de huurder dat Mitros hem aan de telefoon heeft gezegd dat het geen enkele zin
had om een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie. De commissie zou het beleid van
Mitros toch redelijk vinden. Het zou tijdsverspilling zijn. De huurder is hier boos over. Hij voelde zich onder druk gezet. Ook in dit opzicht geeft Mitros toe dat dit niet handig was. Ze legt uit
dat ze huurders die een klacht indienen, wel altijd belt. Ze wil in zo’n gesprek kijken of zij er
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nog samen met de huurder uit kan komen. Zo’n gesprek is niet bedoeld om huurders onder
druk te zetten om hun klacht in te trekken. Mitros biedt hiervoor ook haar excuses aan.
De huurder voelt zich nu voldoende gehoord en trekt zijn klacht in.
Klacht M16-62
Een huurder dient een klacht in als Mitros weigert hem een andere woning aan te bieden. Hij
wil verhuizen omdat hij zich in zijn huidige buurt bedreigd voelt. Hij heeft het over gifgassen,
mensenhandelaren en verkrachters.
Psychische problemen
Mitros geeft in haar schriftelijke reactie aan dat het gaat om een huurder die ernstige psychische problemen heeft. Mitros probeert al lange tijd om samen met andere partijen, zoals het
buurtteam en Altrecht, hulp aan te bieden. De huurder weigert echter alle hulp. Hij vertrouwt
geen enkele partij. Mitros hoopt dat de Klachtencommissie de huurder wellicht kan overtuigen
om toch hulp te accepteren.
De Klachtencommissie bespreekt de klacht uitgebreid met de huurder en Mitros. De commissie
legt uit dat zij de huurder met zijn problematiek ook niet kan helpen. De commissie betreurt
dit, maar kan niet anders dan het dossier sluiten.
Viveste
Klacht V15-03
Een huurder dient een klacht in bij de Klachtencommissie omdat Viveste steeds weer contact
opneemt met zijn ouders over zijn financiële problemen. In het verleden waren zij vaak contactpersoon voor Viveste. De huurder wil dit niet meer. Hij heeft Viveste al verschillende keren
gevraagd om voortaan rechtstreeks met hem contact op te nemen.
Schuldhulpverlening misgelopen
Bij de mondelinge behandeling van de klacht wordt duidelijk dat de huurder van 2012 tot 2015
in de schuldhulpverlening heeft gezeten. Dit is misgelopen door toedoen van het bureau dat de
schuldhulpverlening uitvoerde. De huurder was toen weer terug bij af. Vervolgens is er ook
nog een nieuwe huurschuld ontstaan. De huurder erkent dat hij moeite heeft zijn financiën op
orde te krijgen en te houden. Viveste is begonnen met een ontruimingsprocedure. De huurder
snapt dat Viveste geen andere keus meer heeft. De huurder is bij de zitting op de rechtbank
niet verschenen. Hij zegt dat hij hierover van zijn advocaat geen bericht heeft gehad.
Kans op huisuitzetting
De Klachtencommissie adviseert de huurder om zich opnieuw te melden bij de schuldhulpverlening. Als hij zijn financiën niet op orde krijgt, loopt hij grote kans zijn huis uit gezet te worden. Viveste zegt toe om in ieder geval geen contact meer met de ouders van de huurder op te
nemen. De huurder heeft geen behoefte meer aan een advies van de Klachtencommissie en
trekt zijn klacht in.
Klacht V15-27
Een aantal huurders van vier woningen van Viveste klaagt er gezamenlijk over dat hun tuinen
regelmatig blank staan. Ook in de schuren staat vaak water. Zij hebben Viveste verzocht dit te
verhelpen. En om herstelwerkzaamheden aan hun schuren uit te voeren. Viveste heeft hiervoor een voorstel gedaan. De huurders zijn het hier niet mee eens. Punt van discussie is vooral
de vraag of het verhogen van de tuinen en de vloeren van de schuren afdoende is. De bewoners vragen zich af of draineren niet beter is. Daarnaast is volgens de huurders de regenwa-
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terafvoer aan de achterkant van hun huizen niet goed. Zij komen er met Viveste niet uit en
stappen naar de Klachtencommissie.
Deskundig onderzoek
Bij de bijeenkomst met de Klachtencommissie spreken partijen af dat Viveste door een deskundig bureau laat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het probleem voor lange tijd,
10 tot 15 jaar, op te lossen. En wat hiervan de kosten zijn. Ook bekijkt Viveste de onderhoudssituatie van de regenwaterafvoeren. De bewoners ontvangen een kopie van het rapport
en bespreken dit met Viveste. Ze kijken of ze er zo samen toch nog uit kunnen komen. De
Klachtencommissie houdt de klacht aan.
Drainage
Enkele maanden later laat Viveste weten dat ze in overleg met de bewoners – en op advies
van de deskundige – toch een drainage in de tuinen gaat aanbrengen. De huurders zijn tevreden en trekken hun klacht in.
Klacht V16-01
Een huurder dient een klacht in als Viveste hem de woning waarvoor hij interesse heeft, niet
wil verhuren. Hij had gehoord dat hij voor deze woning in aanmerking kwam. Maar Viveste
laat weten dat zijn inkomen in 2014 te laag was. De huurder geeft aan dat zijn inkomen in
2015 hoog genoeg was voor de woning. Toch wil Viveste hem de woning niet verhuren. Zij
zegt dat zij gezien de regelgeving niet anders kan dan rekening houden met het laatst vastgestelde inkomen. Dat was het inkomen over 2014. De huurder dient daarom een klacht in
bij de Klachtencommissie.
Uitleg regelgeving
Tijdens de hoorzitting vertelt de huurder dat hij gaat scheiden. Hij en zijn vrouw zoeken
beiden in verband met de kinderen vervangende huisvesting bij elkaar in de buurt. Zij zijn
inmiddels tot de conclusie gekomen dat zij die in Houten niet zullen vinden. Dat betekent
dat zij geen woning van Viveste meer gaan huren. Zij hebben daarom geen belang meer bij
een advies van de Klachtencommissie. Toch willen zij graag begrijpen hoe de geldende regelgeving moet worden toegepast. De Klachtencommissie en Viveste leggen de regelgeving
rondom het passend toewijzen uit. Ook vertellen ze dat de regelgeving per 1 januari 2016
waarschijnlijk met terugwerkende kracht wordt aangepast. Daarmee wordt alsnog de mogelijkheid ingevoerd bij het passend toewijzen met een recenter hoger inkomen rekening te
houden. Zo zou het probleem waar de huurder tegenaan liep, zich dan niet meer voordoen.
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Hoofdstuk 7

Signaleringen en ontwikkelingen

De klachtencommissie heeft in 2016 tijdens de behandeling van klachten en in haar adviezen de volgende signaleringen opgenomen:


(Mitros) Het komt regelmatig voor dat huurders een geliberaliseerde huurprijs als gevolg van inkomensachteruitgang niet meer kunnen betalen. Anders dan in het verleden
is een inkomensstijging van huurders immers niet langer vanzelfsprekend. Huurders
van geliberaliseerde huurwoningen moeten natuurlijk in de eerste plaats zelf een oplossing zoeken voor dit probleem.
De Klachtencommissie vraagt zich af of de corporatie daarnaast mogelijkheden ziet om
huurders te hulp te schieten. Dat kan natuurlijk alleen binnen de grenzen van het
woonruimteverdelingssysteem en de inkomenseisen van het BTIV. Bovendien heeft een
corporatie niet de vrijheid en de mogelijkheid om woningen ad hoc van geliberaliseerd
naar sociaal te wijzigen om een huurder tegemoet te komen. Toch vraagt de commissie
zich af of de corporatie binnen deze kaders voor haar een taak en mogelijkheden ziet.
Vindt de corporatie het wenselijk hiervoor beleid te formuleren? Eventueel in overleg
met de gemeente?



(Mitros) Logeerwoningen waar huurders tijdelijk terecht kunnen tijdens ingrijpende
werkzaamheden, zijn regelmatig niet schoon. Dat raakt een huurder erg; hij moet al
gedwongen zijn huis uit en komt dan ook nog eens in een vieze woning. De corporatie
moet dit beter controleren en logeerwoningen schoon opleveren. Hoe is de corporatie
van plan hiervoor te zorgen bij haar projecten?



(Mitros) Er zijn veel klachten over de kwaliteit van het werk van onderaannemers. De
corporatie moet de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden door de onderaannemers beter bewaken. Hoe wil de corporatie daarvoor zorgen?



(Mitros) Het beleid op het gebied van huisdieren van huurders vraagt om meer duidelijkheid. Er zijn geen grenzen aan aantallen huisdieren, niet alleen als het gaat om honden en katten, maar ook bijvoorbeeld aantallen duiven of parkieten in hokken in de
tuin. Vindt de corporatie dat daaraan, in verband met overlast, verdere grenzen moeten
worden gesteld?



Moet een huurder vanwege een renovatie zijn woning verlaten? Dan heeft hij recht op
een verhuiskostenvergoeding van ruim € 5.900,-. Deze vergoeding is in de wet vastgelegd. Bij groot-onderhoud geldt dit niet. Maar bijna altijd worden renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden gecombineerd. De Hoge Raad heeft bepaald dat het recht
op de wettelijke vergoeding alleen bestaat als de renovatiewerkzaamheden op zich de
verhuizing nodig maken. De omvang van de groot-onderhoudswerkzaamheden speelt
daarbij geen rol. Hoe willen de corporaties hiermee rekening houden bij de voorlichting
van de huurders over groot-onderhouds- en renovatieprojecten?

2016: het eerste jaar volledige jaar van de KWRU
Het verslagjaar was het eerste volledige jaar waarin de KWRU als regionale klachtencommissie klachten van verschillende corporaties behandelde. De commissie is in dit jaar niet
alleen in Utrecht bijeengekomen om klachten mondeling te behandelen. Zij hield ook hoorzittingen in Woerden, Houten en Doorn.
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Dit blijkt goed te werken, maar vergt wel het nodige van de leden en het secretariaat. Zij
moeten meer reizen. En het vergt meer voorbereiding om zittingen te plannen.
Werkdruk van de commissie
De commissie ontving in 2016 88 klachten. Hiervan heeft zij er 59 in behandeling genomen.
Daarnaast had de commissie nog 17 klachten in behandeling uit (2014 en) 2015. Hierbij
gaat het deels om klachten die bij de oude klachtencommissie(s) liepen en nog niet waren
afgerond.
De werkdruk van de commissie is door het aantal klachten, het reizen en de planning die
meer aandacht vraagt, groter geworden. Dat was in het verslagjaar al duidelijk en zet zich
in 2017 voort.
Het aantal ingediende klachten in 2017 is op zich niet gestegen (37 in de eerste 5 maanden
van 2017) maar de werkdruk neemt wel toe. Dit heeft ertoe geleid dat de commissie enkele
adviezen niet binnen een maand kon afronden. Wellicht moet de commissie in de toekomst
met twee aparte kamers van elk 3 leden gaan werken om de werkdruk beheersbaar te houden.
Optreden van de corporaties op hoorzittingen
De commissie spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop de medewerkers van de
verschillende corporaties tijdens de zittingen het standpunt van hun corporatie verwoorden
en meedenken over mogelijke oplossingen.
Uitvoering van adviezen
In het verslagjaar zijn alle adviezen van de Klachtencommissie door de directies overgenomen.
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Bijlage

Klachtenreglement

Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht
Klachtenreglement
Deelnemende corporaties: Bo-Ex (Utrecht), Goed Wonen (Benschop), GroenWest (Woerden),
Heuvelrug Wonen (Doorn), Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Woningbouwstichting Kamerik, Lekstede Wonen (Vianen), Woningbouwvereniging Lopik, Woningbouwvereniging Maarn, Mitros
(Utrecht en Nieuwegein), Woningbouwvereniging Oudewater, SSW De Bilt, Viveste (Houten),
Woningstichting Volksbelang (Wijk bij Duurstede)
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 onderhuurt 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 verenigingen 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) complex(en) die zij vertegenwoordigt;
b. Een verbruiker in de zin van de Warmtewet die een leveringsovereenkomst heeft met de
aangesloten corporatie.
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Advies:
Advies dat de commissie uitbrengt aan het bestuur.

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 omkleed 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 schriftelijk verslag uit aan de gezamenlijke besturen. Het bestuur zendt dit verslag aan de raad
van commissarissen en aan de huurdersbelangenvereniging van verhuurder en legt verantwoording 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 vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties; dit lid is (bij voorkeur) een jurist;
d. één plaatsvervangend lid eveneens op voordracht van bovengenoemde werkgroep; het plaatsvervangend lid kan ieder lid bij afwezigheid vervangen.
4. Een lid van de commissie mag niet in een zodanige relatie tot de deelnemende corporaties staan of hebben gestaan dat hij niet geacht kan worden onafhankelijk te zijn. De criteria voor de gewenste onafhankelijkheid zijn dat het betrokken lid, dan wel zijn echtgenoot, 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;
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-

5.

6.

7.

8.

bestuurslid van één van de huurdersorganisatie(s) van de deelnemende corporaties;
- belast is met, of mede uitvoering geeft aan het overheidstoezicht op de deelnemende corporaties;
- aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur van een zakelijke relatie van de
deelnemende corporaties;
- een persoon die een persoonlijke financiële vergoeding van de deelnemende corporaties ontvangt, anders dan de vergoeding in verband met het lidmaatschap
van de commissie.
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 vastgesteld dat de continuïteit van de kennis en ervaring binnen de commissie gewaarborgd
is.
De voordracht van een nieuw lid verloopt als volgt :
- drie maanden voor de datum van aftreden van een lid stellen de gezamenlijke besturen 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 inachtneming van het ter zake bepaalde in lid 3 van dit artikel;
- de termijn van twee maanden kan op verzoek van de voordragende partijen eenmalig met één maand worden verlengd;
- indien de gezamenlijke besturen gegronde bezwaren hebben tegen een voordracht 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.
Het lidmaatschap van de commissie eindigt door:
a. het verstrijken van de zittingstermijn;
b. schriftelijke opzegging van een commissielid bij de gezamenlijke besturen met inachtneming 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 besluit het commissielid betreft dat door de huurdersorganisaties is voorgedragen,
gaan de gezamenlijke besturen niet over tot het nemen van dit besluit zonder instemming van de huurdersorganisaties. Het lidmaatschap eindigt op het moment
dat het besluit ter kennis is gebracht van het betreffende lid.
De gezamenlijke besturen stellen een secretaris ter beschikking van de commissie. De
secretaris is geen lid en heeft geen stemrecht.
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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 verhuurder betreffende het gebruik van woonruimte of bedrijfsruimte.
2. Klager kan zich bij het indienen van een klacht en gedurende de behandeling laten bijstaan.
3. Klager krijgt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging 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 gedaan;
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 oproeping van zijn gemachtigde. Indien klager niet zelf verschijnt, dient zijn gemachtigde
een door klager ondertekende machtiging aan de commissie over te leggen.
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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 onpartijdigheid naar het oordeel van de commissie in het geding is.

Artikel 9 Waarborgen privacy van klager en derden.
1. Partijen hebben geen recht op afschriften of inzage van stukken, indien deze privacygevoelige 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 gegevens waarvan zij in het kader van de behandeling van een klacht kennis hebben genomen.
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 advisering relevant acht. Partijen zijn naar maatstaven van redelijkheid gehouden hieraan medewerking 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 schriftelijk 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 vergadering 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.
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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.

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 (spoedprocedure).
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 onderdelen 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 tekenbevoegdheid 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 opgenomen als vermeld in het vierde lid.
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Artikel 15 Geschillen Warmtewet
1. De klachtencommissie is door de deelnemende corporaties tevens aangewezen als geschillencommissie 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.

Artikel 16 Faciliteiten ten behoeve van de commissie
1. De gezamenlijke besturen stellen de faciliteiten ter beschikking, welke de commissie nodig 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.

1 september 2015
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