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Samenvatting 
 
In 2017 maakten 14 corporaties gebruik van de Klachtencommissie Woningcorporaties Re-

gio Utrecht (KWRU). De commissie ontving in 2017 84 klachten. Hiervan heeft zij er 62 in 

behandeling genomen. Daarnaast had de commissie nog 17 klachten in behandeling uit 

2016. In totaal behandelde de commissie dus 79 klachten.  

De commissie nam 22 klachten op grond van het klachtenreglement niet in behandeling. 

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

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

sen.  

Klachten gaan over verschillende onderwerpen. Klachten over onderhoud, financiële kwes-

ties, overlast 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 Klachtencommissie heeft in het verslagjaar 31 adviezen uitgebracht. Hiervan waren er 

14 (gedeeltelijk) gegrond en 16 ongegrond. In 1 advies heeft de Klachtencommissie de 

klacht niet ontvankelijk verklaard.  

Bij 11 klachten heeft de commissie succesvol bemiddeld. In 16 gevallen trok de huurder zijn 

klacht in vóór de mondelinge behandeling, omdat de corporatie en de huurder tot overeen-

stemming kwamen over een oplossing van de klacht. Van de overige klachten liep de be-

handeling door in 2017. 

In dit jaarverslag doet de Klachtencommissie 2 signaleringen en 1 beleidsaanbeveling. 
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Inleiding 
 

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

gionale klachtencommissie op te richten. De Klachtencommissie Woningcorporaties Regio 

Utrecht, in het kort KWRU, is op 1 september 2015 van start gegaan. In 2017 waren 14 cor-

poraties aangesloten bij de KWRU: 

 Viveste  

 GroenWest  

 Jutphaas Wonen  

 Bo-Ex 

 Mitros  

 De Woningraat (voorheen woningbouwvereniging Lopik, woningbouwvereniging Ou-

dewater en woningbouwvereniging Goed Wonen) 

 Woningbouwstichting Kamerik 

 Woningbouwvereniging Maarn 

 Woningbouwstichting Cothen 

 Heuvelrug Wonen 

 SSW 

 LEKSTEDEwonen 

 Vecht en Omstreken 

 Volksbelang Wijk bij Duurstede 

 

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

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

leerde.  

 

Hoofdstuk 1 gaat over de Klachtencommissie, het klachtenreglement en externe contacten. 

In hoofdstuk 2 wordt de werkwijze van de commissie toegelicht. Hoofdstuk 3 geeft een cij-

fermatig overzicht van het aantal ingediende en het aantal behandelde klachten en het aan-

tal 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, beleidsaanbevelingen en ontwikkelin-

gen, waarbij zij ook aandacht besteedt aan ontwikkelingen in het jaar 2018. 
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Hoofdstuk 1  De Klachtencommissie 
 

Samenstelling 

De Klachtencommissie bestaat uit 2 leden en een voorzitter. De huurdersorganisaties en de 

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

lijk het zogenaamde ‘huurderslid’ en het ‘verhuurderslid’. Beide partijen droegen gezamen-

lijk een voorzitter en een plaatsvervangend lid voor. Alle 4 zijn door de gezamenlijke direc-

ties benoemd. 

De Klachtencommissie bestond in 2017 uit: 

  

Meneer mr H. Rawee - voorzitter 

Mevrouw mr M.J.M. ten Voorde - lid (op voordracht van de huurdersorganisaties) 
Meneer mr M.R. de Boer - lid (op voordracht van de corporaties) tot 1 september 2017 
Meneer mr J.W. Koekebakker - plaatsvervanger tot 1 september 2017 

- lid (op voordracht van de corporaties) vanaf 1 september 2017 
Meneer mr M. de Kok - plaatsvervanger vanaf 1 november 2017 

 

De plaatsvervanger kan volgens het reglement zowel beide leden als de voorzitter vervan-

gen. 

Meneer De Boer trad volgens rooster per 1 september 2017 af. De plaatsvervanger, meneer 

Koekebakker, is hem opgevolgd. Een selectiecommissie, conform het reglement bestaande 

uit 2 bestuurders van woningcorporaties en 2 leden van huurdersorganisaties, is op zoek 

gegaan naar een nieuw plaatsvervangend lid van de commissie. De kandidaten moesten 

voldoen aan het profiel van leden van de KWRU. Van de 3 geschikte kandidaten trok 1 zich 

uiteindelijk terug vanwege mogelijke belangenverstrengeling in de toekomst. De selectie-

commissie heeft gesprekken gehouden met de andere 2 kandidaten en uiteindelijk meneer 

De Kok voorgedragen. Hij is per 1 november 2017 benoemd. 

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

met de mogelijkheid om 2 keer te worden herbenoemd.  

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

ken bij Mitros. Zij wordt hierbij ondersteund door mevrouw K. Barendregt en mevrouw 

I. van der Veer. Zij werken ook bij Mitros. 

Klachtenreglement 

De Klachtencommissie 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  

In 2017 heeft de Klachtencommissie haar jaarverslag besproken met de huurdersorganisa-

ties en corporaties in een gezamenlijke bijeenkomst op 27 september. 

Publiciteit 

De Klachtencommissie maakt haar bestaan op de volgende manieren kenbaar: 

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

tes van de aangesloten corporaties; 

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

http://www.kwru.nl/
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 het eigen jaarverslag: de Klachtencommissie stuurt haar jaarverslag toe aan onder 

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

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

poraties), de Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht, 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 2 weken nadat de commissie een schriftelijke klacht heeft ontvangen, 

stuurt de secretaris de huurder een ontvangstbevestiging.  

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

handeling neemt of niet. Als zij de klacht niet in behandeling 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. Dit laat ze 

ook aan de huurder weten. 

Na 1 of 2 maanden vraagt de Klachtencommissie bij de huurder na of hij tevre-

den 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 14 dagen een schrif-

telijke reactie op de klacht te geven. Zodra de Klachtencommissie deze reactie 

heeft ontvangen, stuurt ze de huurder een kopie.  

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

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

hoorzitting vindt 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 uit-

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

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

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

Bemiddeling of advisering 

Bemiddeling 

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

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

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

oplossingen te zoeken. Partijen maken dan afspraken die leiden tot een snelle en bevredi-

gende oplossing. Zo kunnen zij het onderlinge vertrouwen (weer) versterken of herstellen.  

De Klachtencommissie bevestigt de gemaakte afspraken vervolgens schriftelijk aan beide 

partijen. De huurder trekt zijn klacht in (óf tijdens de mondelinge behandeling óf na een af-

gesproken termijn). De commissie hoeft geen advies meer te geven. Een enkele keer is nog 

een 2e hoorzitting nodig voordat overeenstemming is bereikt. 

Advies 

Soms lukt het niet om via bemiddeling de klacht op te lossen. Of de huurder stelt 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 be-

handeling 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 3 maanden nadat de Klachtencommissie de klacht heeft 

ontvangen. De huurder ontvangt een kopie van het advies.  

De termijn van 3 maanden wordt niet altijd gehaald. Vooral niet bij klachten waarbij de 

commissie eerst een bemiddelingspoging onderneemt. De commissie schrijft in deze geval-

len 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 ko-

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

kan slechts om zwaarwegende redenen afwijken van het advies. Neemt zij het advies niet 

over? Dan moet zij dit schriftelijk en goed motiveren aan de huurder en aan de Klachten-

commissie.  

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

vrijwel altijd zal volgen. 

Warmtewet 

Het klachtenreglement bepaalt dat de Klachtencommissie is aangewezen als geschillencom-

missie in de zin van artikel 3 lid 2 van de Warmtewet. De uitspraak van de Klachtencommis-

sie is gezien deze wet en het reglement bindend. Heeft een klacht te maken met de Warm-

tewet? Dan schrijft de commissie dus geen advies, maar doet zij een (bindende) uitspraak.  
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Hoofdstuk 3  Het verslagjaar in cijfers 
 

In dit hoofdstuk staat een cijfermatig overzicht van 2017.  

Aantal ontvangen klachten 

In 2017 heeft de Klachtencommissie 84 klachten ontvangen. Hiervan zijn er 62 (74%) in 

behandeling genomen. Dit is een kleine toename ten opzichte van vorig jaar. Toen ging het 

om 67%. 

Behalve deze 62 klachten had de commissie nog 17 klachten in behandeling uit 2016. Dit 

betekent dat de KWRU in totaal in 2017 79 klachten in behandeling had (in 2016 was dit 

76). De Klachtencommissie is in het verslagjaar 32 keer bijeen geweest. 

 

 

Onderverdeeld per corporatie 

De KWRU heeft in 2017 geen klachten ontvangen over Woningbouwstichting Kamerik, Wo-

ningbouwvereniging Cothen en Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken. Deze corpora-

ties zijn daarom niet in de tabellen opgenomen. 
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Het aantal klachten op zich zegt niet zoveel zonder dit af te zetten tegen het aantal ver-

huureenheden dat de corporatie heeft. Hieronder is de verhouding tussen het aantal inge-

diende klachten en het aantal verhuureenheden te zien. 
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Aantal vhe 10.209 11.643 3.400 1.835 3.774 309 28.806 5.280 2.000 2.000 5.000 

Aantal in-
gediende 
klachten 

11 15 2 1 2 1 41 3 3 3 2 

Promille 1,1 1,3 0,6 0,5 0,5 3,2 1,4 0,6 1,5 1,5 0,4 

Geklaagd 
door 1 op 
de x huis-
houdens 

928 776 1.700 1.835 1.887 309 703 1.760 667 667 2.500 

 

Ontvankelijkheid 

Van de ingediende klachten heeft de Klachtencommissie er 22 (ongeveer een kwart) 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 klach-

tenreglement moet de corporatie eerst in de gelegenheid gesteld worden binnen een rede-

lijke 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 behan-

deling 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 ontmoedi-

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

den gestuurd. Daarom blijft de Klachtencommissie deze niet ontvankelijk verklaarde klach-

ten volgen. Dat betekent dat de commissie 1 of 2 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.  



 
Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht 

 

 

 

12 

 

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

lige 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.  

Wijze van afhandeling 

De commissie heeft 31 adviezen geschreven. 11 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 16 klachten was geen mondelinge behandeling nodig, omdat de huurder nog vóór de 

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

komen. 

Van 21 klachten liep de behandeling nog door in 2018. 

 

 

Onderverdeeld per corporatie 
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De Klachtencommissie heeft de behandeling van 1 klacht bij Mitros stop gezet. Het ging om 

een zeer verwarde huurder. De huurder verscheen niet op de hoorzitting en reageerde ook 

niet op pogingen om contact te leggen. Mitros heeft begeleiding ingeschakeld voor deze 

huurder. 

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

houd of herstel van de relatie tussen de huurder en de verhuurder dan een advies. Als be-

middeling 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 krij-

gen. 

Resultaat adviezen 

De Klachtencommissie heeft 8 klachten gegrond verklaard en 6 gedeeltelijk gegrond. Ze 

verklaarde er 16 ongegrond. In 1 advies is de klacht niet ontvankelijk verklaard vanwege de 

verjaringstermijn (zie hoofdstuk 5, klacht M17-32). 
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Onderverdeeld per corporatie 

 

Volgens het klachtenreglement moet de commissie haar advies uitbrengen binnen 3 maan-

den nadat de klacht is ontvangen, eventueel te verlengen met een maand. Dit lukt niet al-

tijd. Soms overschrijdt de commissie deze termijn. Dit heeft verschillende oorzaken: 

 de Klachtencommissie heeft eerst geprobeerd te bemiddelen;  

 de Klachtencommissie had nog aanvullende informatie nodig van de corporatie of 

van de huurder; 

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

ren; 

 op verzoek van de huurder is de mondelinge behandeling uitgesteld. 

Spoedeisende klachten 

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

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

delen. In 2017 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 be-

handeld en over schadevergoeding. De klachten zijn daarom gegroepeerd in verschillende 

categorieën. 

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

 

Het percentage klachten over de wijze waarop huurders door hun verhuurder zijn behandeld 

(incorrecte behandeling en communicatie) is gestegen van 22% naar 30%. Het gaat hierbij 

soms om het onbeleefd of respectloos te woord staan van klanten, maar vaker om het te 

laat of helemaal niet reageren op brieven en telefoontjes, het zich niet houden aan afspra-

ken of slechte of onvolledige informatieverstrekking. Huurders voelen zich hierdoor vaak 

niet serieus genomen. Huurders hadden minder klachten over onderhoud (15% ten opzichte 

van 24% in 2016).  

Onder overige klachten vielen onder andere klachten over tuinonderhoud, een parkeer-

plaats, privacybeleid, verkoopbeleid, afwijzing van een verzoek een rolluik te mogen aan-

brengen, een verzoek om een nieuwe badkamer, een verzoek tot afsluitbaar maken van de 

badruimte en een verzoek om inwoning.  
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Hoofdstuk 5  Samenvatting van de adviezen 
 

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

2017 een advies uitbracht. 

Bo-Ex 

Klacht B16-49: vocht- en schimmelklachten 

Een huurder klaagt over vocht en schimmel in zijn woning. Bo-Ex raadt de huurder aan be-

ter te ventileren. Volgens de huurder ligt het niet aan het ventileren maar aan de woning. 

Hij vraagt om een schadevergoeding van Bo-Ex. Zijn inboedelverzekering wil deze schade 

niet vergoeden, zegt hij. Bo-Ex vraagt om bewijsstukken hiervan. Verder voert Bo-Ex tech-

nisch onderzoek uit in de woning. Hieruit concludeert zij dat er geen technische gebreken 

zijn die de schimmel zouden kunnen veroorzaken. Zij wil dus ook geen schadevergoeding 

betalen. Omdat de huurder er met Bo-Ex niet uitkomt, dient hij een klacht in bij de Klach-

tencommissie. 

Huurder afwezig bij hoorzitting 

De huurder verschijnt niet bij de hoorzitting. De Klachtencommissie neemt daarna contact 

met hem op. Hij vertelt dat hij zijn post niet had geopend en daardoor niets wist van de 

hoorzitting. Hij heeft inmiddels nieuwe informatie, die voor de Klachtencommissie aanleiding 

is om de klacht alsnog met de huurder en Bo-Ex te bespreken. 

Bij de 2e hoorzitting verschijnt de huurder weer niet. Daarom besluit de commissie de klacht 

zonder verdere mondelinge behandeling af te handelen en een advies te schrijven. Een uur 

later komt de huurder alsnog. Aangezien de medewerkers van Bo-Ex toen al weer waren 

vertrokken, heeft de commissie de huurder niet alsnog gehoord. 

Vocht en schimmel geen gevolg van gebreken 

Bo-Ex heeft met het onderzoeksrapport aannemelijk gemaakt dat de vocht- en schimmel-

klachten niet het gevolg zijn van gebreken aan de woning. Uit het rapport wordt ook duide-

lijk dat de huurder onvoldoende ventileert. De Klachtencommissie vindt de klacht onge-

grond. 

Klacht B16-63: overlast contactgeluiden 

Een huurder dient een klacht in omdat hij vindt dat Bo-Ex onvoldoende doet aan de overlast 

die hij ondervindt van zijn bovenbuurvrouw. Het gaat vooral om contactgeluiden. Volgens 

de huurder voldoet de vloerbedekking van de bovenbuurvrouw niet aan de eisen. 

Geluidsmetingen 

Bo-Ex heeft verschillende pogingen gedaan om tot een oplossing te komen, waaronder een 

bemiddelingsgesprek, het inschakelen van buurtbemiddeling en het aanbieden van een setje 

deurstoppers aan de bovenbuurvrouw om te voorkomen dat de deuren hard dichtslaan. 

Deze pogingen zijn op niets uitgelopen, omdat óf de huurder óf de bovenbuurvrouw of bei-

den niet wilden meewerken. Ook heeft Bo-Ex aangeboden om meetapparatuur te plaatsen 

om geluiden te kunnen meten. In eerste instantie wilde de huurder dit niet. Later ging hij 

hiermee toch akkoord. Uit de metingen is geen overlast gebleken. 

Afspraken 

Tijdens de mondelinge behandeling spreken partijen af dat Bo-Ex alsnog een bemiddelings-

gesprek organiseert tussen beide buren. De huurder gaat hier onvoorwaardelijk mee ak-

koord. De Klachtencommissie legt deze afspraak vast.  

Eisen vloerbedekking 

Verder blijkt dat Bo-Ex alleen geluidswerende eisen stelt aan harde vloerbedekking zoals la-

minaat en parket. De bovenbuurvrouw heeft Novilon liggen. Hieraan worden deze eisen niet 
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gesteld. In de algemene huurvoorwaarden staat echter niet duidelijk dat Bo-Ex verschil 

maakt tussen harde en zachte vloeren. 

Na de hoorzitting laat de huurder weten dat hij toch niet bereid is tot een bemiddelingsge-

sprek. Hij wil dat Bo-Ex eerst de vloerbedekking van de bovenbuurvrouw onderzoekt. De 

Klachtencommissie besluit om een advies uit te brengen. 

Richtlijnen bij overlastmeldingen 

De Klachtencommissie heeft in diverse adviezen richtlijnen gegeven voor de wijze waarop 

een corporatie moet omgaan met overlastklachten: 

1. De woningcorporatie moet om te beginnen een zorgvuldig onderzoek instellen naar 

de juistheid en de omvang van de gestelde klachten.  

2. Hierbij moet zij de huurder die beschuldigd wordt van de overlast, gelegenheid ge-

ven om op de beschuldigingen te reageren.  

3. Vervolgens moet de corporatie de situatie beoordelen. Zij moet nagaan of er reden is 

om een bemiddelingsgesprek te organiseren of juridische maatregelen te treffen.  

4. Als de corporatie constateert dat maatregelen nodig zijn, moet zij doen wat in haar 

vermogen ligt om de overlast te beëindigen.  

5. Onderneemt de corporatie geen adequate actie? En/of maakt zij geen adequaat ge-

bruik van haar bevoegdheid om tegen de overlast veroorzakende huurder op te tre-

den? Dan is er sprake van een gebrek jegens de huurder die overlast ondervindt. 

Deze huurder kan dan recht hebben op huurvermindering of schadevergoeding.  

Geen onderzoek vloerbedekking meer nodig 

De commissie oordeelt dat Bo-Ex al deze stappen heeft gezet. De huurder is degene die niet 

meewerkt door opeens toch weer voorwaarden te stellen aan het houden van een bemidde-

lingsgesprek. Hij houdt zich hiermee niet aan de afspraken die tijdens de hoorzitting zijn ge-

maakt. Bovendien vindt de Klachtencommissie het niet nodig dat Bo-Ex opnieuw onderzoek 

zou doen naar de vloerbedekking van de bovenbuurvrouw. Bo-Ex heeft geconstateerd dat er 

Novilon ligt. De eisen die Bo-Ex stelt aan geluidwerendheid van vloerbedekking gelden niet 

voor Novilon. Daarmee is er geen aanleiding om de vloerbedekking nogmaals te onder-

zoeken. 

Beleid vloerbedekking op website 

De klacht is ongegrond. Wel adviseert de Klachtencommissie Bo-Ex om haar beleid op het 

gebied van vloerbedekking op de website te publiceren. Nu is op de website alleen te vinden 

wat de algemene huurvoorwaarden 2015 voorschijven. Dat is alleen van belang voor nieuwe 

huurcontracten. 

Klacht B17-07: overlast door snurkende buurman 

Een huurder klaagt over de slechte geluidsisolatie van zijn woning. Hij ondervindt hierdoor 

veel overlast vanuit de benedenwoning, omdat zijn benedenbuurman heel hard snurkt. In 

de woningadvertentie stond destijds vermeld dat het om een gehorige woning ging. Bo-Ex 

vraagt daarom ook slechts € 350 huur. Toch vindt de huurder dat de woning gehoriger is 

dan hij had mogen verwachten. Hij wil verhuizen en wil hiervoor zijn inschrijftijd bij Woning-

Net terug. Bo-Ex laat weten geen wachttijd te kunnen teruggeven. Zij wijst de huurder op 

de mogelijkheid van woningruil of om te reageren op een lotingwoning. 

Acties door huurder 

De huurder heeft zelf veel geïnvesteerd in een mogelijke oplossing. Zo heeft hij vloerisolatie 

en een dikke vloerbedekking aangebracht. Hij is het gesprek met zijn buurman aangegaan 

en heeft oordopjes geprobeerd. Niets heeft geholpen. Woningruil lukt niet. Omdat hij er met 

Bo-Ex niet uitkomt, stapt hij naar de Klachtencommissie. 

Bo-Ex plaatst daarop een geluidsmeter, maar op de opnames is geen gesnurk te horen. 
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Geluidsmeter 

Tijdens de hoorzitting maken partijen afspraken. Zo zal Bo-Ex nogmaals een geluidsmeter 

plaatsen. Als dan op de opnames gesnurk te horen is, gaat Bo-Ex in gesprek met de bene-

denbuurman. Uiteindelijk heeft de huurder geen opnames gemaakt, omdat hij enkele nach-

ten niet thuis heeft geslapen en zijn buurman 3 nachten in de woonkamer heeft geslapen. 

Bo-Ex biedt de huurder aan nog 1 maal de geluidsmeter te plaatsen, maar hier reageert de 

huurder niet op.  

Daarom wil Bo-Ex graag een advies. De huurder laat intussen weten dat hij het laatste aan-

bod van Bo-Ex niet had ontvangen. Hij heeft inmiddels met Bo-Ex opnieuw een afspraak ge-

maakt voor plaatsing van de geluidsmeter. Als uit de nieuwe geluidsmetingen toch overlast 

blijkt, gaat Bo-Ex alsnog in gesprek met de benedenbuurman. Maar Bo-Ex wil tegelijkertijd 

ook graag een advies over de klacht. 

Gehorigheid passend bij oude woningen 

De Klachtencommissie heeft geen aanwijzingen dat er sprake is van een technisch gebrek 

aan de woning. De woning is weliswaar meer dan gemiddeld gehorig, maar dat komt door-

dat het een oude woning uit 1926 is. De woning moet voldoen aan de bouweisen uit die tijd. 

Er is niets dat erop wijst dat dit niet het geval is. De huurder had kunnen weten dat wonin-

gen uit die tijd veel gehoriger zijn. Bovendien stond het in de woningadvertentie vermeld. 

De geluidsoverlast is ook niet bewezen. Op de geluidsopnames is geen gesnurk te horen. 

Bo-Ex heeft bij de vorige huurder nagevraagd. Die heeft nooit last gehad van het snurken 

van de benedenbuurman.  

De Klachtencommissie vindt de klacht ongegrond. Bo-Ex heeft gedaan wat zij moest doen 

bij melding van overlast. De commissie ziet geen aanleiding om Bo-Ex te vragen nog andere 

maatregelen te nemen.  

Klacht B17-17: overlast en ‘klachtverbod’ 

Een huurder klaagt over overlast van zijn buurvrouw. Hij vindt dat Bo-Ex steeds partij kiest 

voor zijn buurvrouw. Vervolgens verhuist de buurvrouw. Kort daarna heeft Bo-Ex de huur-

der via haar advocaat gesommeerd te stoppen met het indienen van ongegronde klachten. 

Over deze brief is de huurder heel boos en hij dient een klacht in bij de Klachtencommissie.  

Alle eerdere klachten ongegrond 

Bo-Ex geeft aan dat zij de overlastklachten steeds goed heeft onderzocht. Ze heeft hiervoor 

ook een deskundige ingeschakeld, die hierover een technisch rapport heeft uitgebracht. Er 

is nooit overlast geconstateerd. Verder heeft Bo-Ex gesprekken gevoerd met beide buren. 

De huurder klaagt volgens Bo-Ex al 14 jaar lang over verschillende buren. Ook bij de voor-

malige klachtencommissie van Bo-Ex, bij de Huurcommissie en bij de Aedescodecommissie. 

Geen van zijn klachten is gegrond verklaard. Ook de politie heeft nooit overlast geconsta-

teerd. 

De klacht van de huurder bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. diskwalificatie van het technisch rapport dat door de deskundige is opgesteld en de 

daarop gebaseerde conclusies van Bo-Ex en voormalige klachtencommissie van Bo-

Ex  

2. intrekking van het “klachtverbod”  

3. Bo-Ex moet in de toekomst de regels betreffende ondervloeren in appartementen 

eenduidig en controleerbaar toepassen;  

4. Bo-Ex moet ongestoord woongenot verschaffen  

5. verbod op ongefundeerde juridische acties van Bo-Ex  

6. als de commissie de klacht gegrond vindt, restitutie van 3 jaar huur en een vergoe-

ding van kosten voor de procedure. 
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1. Diskwalificatie technisch rapport 

De Klachtencommissie geeft tijdens de hoorzitting aan dat zij klachten waarover al is geoor-

deeld door andere instanties, niet opnieuw gaat beoordelen. Punt 1 van de klacht is daarom  

niet ontvankelijk. 

2. Klachtverbod 

De huurder zegt dat hij eigenlijk van plan was geweest te stoppen met klagen, maar de 

brief van de advocaat van Bo-Ex was voor hem aanleiding om toch weer een klacht in te 

dienen. Hij vindt het niet terecht dat Bo-Ex hem verbiedt om een klacht in te dienen. Bo-Ex 

legt uit dat de verhuizing van de buurvrouw aanleiding was om de huurder duidelijk te ma-

ken dat het overlasthoofdstuk nu gesloten moest worden. Alle verschillende klachtprocedu-

res, die de huurder niets hebben opgeleverd, hebben de organisatie veel geld en energie 

gekost. De huurder mag van Bo-Ex natuurlijk klagen als er overlast te constateren is. De 

huurder voelt zich gerustgesteld door deze uitleg, die niet in de brief stond. Nu blijkt dat er 

geen ‘klachtverbod’ is, is dit onderdeel van de klacht ongegrond. 

Ad 3. 

De Klachtencommissie is het ermee eens dat Bo-Ex regels voor ondervloeren eenduidig en 

controleerbaar moet toepassen. Het is de commissie niet gebleken dat Bo-Ex dit niet zou 

doen. Daarom is ook dit onderdeel van de klacht ongegrond. 

Ad 4. 

De Klachtencommissie oordeelt dat Bo-Ex geen ongestoord woongenot kan en hoeft te ga-

randeren als het gaat om overlast door buren. Ze moet wel al het mogelijke doen om over-

last te beëindigen. Maar ze kan niet instaan voor het gedrag van buren. Dit onderdeel van 

de klacht is ook ongegrond. 

Ad 5. 

De huurder bedoelt met ongefundeerde juridische acties, stappen die Bo-Ex zou kunnen ne-

men als de huurder het ‘klachtverbod’ zou overtreden. Nu duidelijk is dat er geen klachtver-

bod is, is ook dit onderdeel van de klacht ongegrond. 

Ad 6. 

Nu de Klachtencommissie alle onderdelen van de klacht ongegrond heeft verklaard, is er 

ook geen reden voor huurrestitutie of andere vergoeding van kosten. Ook dit onderdeel van 

de klacht is daarom ongegrond. 

Klacht B17-53: overlast door verhuur via instelling aan huurders met ernstige psy-

chiatrische en/of verslavingsproblematiek 

Een huurder ondervindt overlast van onderburen. Hij heeft hierover diverse keren geklaagd 

bij Bo-Ex. Twee benedenwoningen zijn door Bo-Ex verhuurd aan Lister, een organisatie die 

mensen begeleidt met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Lister plaatst 

haar klanten in woningen die ze van Bo-Ex huurt. De huurder heeft na vertrek van 1 van de 

benedenburen aan Bo-Ex gevraagd om niet beide benedenwoningen via Lister te verhuren 

vanwege de overlast. Hij vraagt Bo-Ex om een reguliere huurder in de leeggekomen woning 

te plaatsen. Bo-Ex zegt hierop geen invloed te hebben. 

 

De huurder dient een klacht in bij de Klachtencommissie. Inmiddels is 1 van de benedenwo-

ningen toch gewoon via Woningnet verhuurd in plaats van via Lister. Desondanks is de 

huurder niet tevreden over de wijze waarop Bo-Ex zijn klacht heeft behandeld. Hij vindt dat 

Bo-Ex slecht en defensief communiceert met hem. Bo-Ex verwijst hem bovendien steeds 

naar Lister. Ook weigert Bo-Ex hem een schadevergoeding te betalen voor gemist woonge-

not. En hij vindt dat Bo-Ex voortaan proactief afspraken moet maken met Lister over de 

aanpak van overlast. 



 
Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht 

 

 

 

20 

 

 

Reactie Bo-Ex 

Bo-Ex vindt dat zij voldoende heeft gedaan om de overlast aan te pakken. Ze heeft een ge-

sprek georganiseerd met de overlastveroorzaker en Lister. En een geluidsmeting gedaan. 

Die laatste is om onbekende redenen mislukt. Verder heeft ze regelmatig contact gehad met 

Lister.  

Lister geeft toe dat ze de overlastveroorzaker eerder had kunnen laten verhuizen. Ze biedt 

hiervoor excuses aan.  

 

Overlastprotocol  

De richtlijnen die de Klachtencommissie heeft gegeven voor de aanpak van overlast, zijn 

niet zomaar toe te passen als de corporatie een woning verhuurt aan een zorginstelling. Ze-

ker als het gaat om huurders met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblematiek is 

overleg met de overlast veroorzakende bewoners niet altijd mogelijk of effectief. Het be-

hoort wel bij de taken van corporaties om ook huisvesting te bieden aan deze doelgroep. De 

Klachtencommissie vindt dat de corporatie dan expliciete afspraken met een overlastproto-

col moet opnemen in het huurcontract met de zorginstelling. Dat heeft Bo-Ex in dit geval 

niet gedaan. Daarom is dat onderdeel van de klacht gegrond.  

 

Niet alleen verwijzen naar Lister 

Bo-Ex had met Lister moeten overleggen toen de huurder vroeg om de benedenwoning niet 

opnieuw aan een klant van Lister te verhuren. Ook al heeft Bo-Ex geen rechtstreekse con-

tractuele relatie met de bewoner, dat betekent niet dat zij een huurder die klaagt, alleen 

naar Lister kan verwijzen. Ze moet de klacht onderzoeken, met partijen in overleg treden 

en zo mogelijk afspraken maken. Een overlastprotocol zou hierbij hebben geholpen. Ook dit 

onderdeel van de klacht is gegrond. 

 

Vergoeding voor gemist woongenot 

Uit de stukken blijkt dat de huurder van Lister al enkele maanden eerder had kunnen ver-

huizen. Lister erkent dit ook. Met meer druk vanuit Bo-Ex was dit misschien wel gebeurd. 

De huurder heeft hierdoor te lang overlast ondervonden. Voor deze maanden adviseert de 

Klachtencommissie Bo-Ex om een vergoeding voor gemist woongenot aan de huurder te be-

talen van 25% van de huur. 

 

 

GroenWest 

Klacht GW17-63: slechte communicatie 

Een huurder wil graag dat GroenWest een aantal gebreken in zijn woning herstelt. Hij 

vraagt GroenWest of er misschien een renovatie op de planning staat. En zo ja, wanneer? 

En welke werkzaamheden dan worden uitgevoerd. Hij vraagt of GroenWest bij hem langs 

kan komen voor een inspectie van de gebreken. 

 

Inspectie 

GroenWest bezoekt de huurder. Ze noteert de gebreken die hersteld moeten worden. Ver-

der vertelt ze dat ze in 2018 waarschijnlijk grootonderhoud aan de woning gaat uitvoeren. 

GroenWest neemt hierover binnenkort een beslissing en laat het alle huurders dan weten. 

Ruim een maand later ontvangt de huurder een brief van GroenWest waarin staat welke re-

paraties GroenWest naar aanleiding van de inspectie zal uitvoeren. Ook schrijft ze welke 

werkzaamheden ze nu niet uitvoert, maar waarschijnlijk meeneemt bij het grootonderhoud. 

Ze schrijft niet wanneer dit grootonderhoud plaatsvindt. 
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Gebreken nog niet verholpen 

De huurder vraagt diverse keren per mail aan GroenWest wanneer het grootonderhoud is 

gepland. Hij krijgt hierop geen reactie. Ook de andere gebreken zijn nog steeds niet verhol-

pen door GroenWest. De huurder dient een klacht in bij GroenWest en vervolgens bij de 

Klachtencommissie. Nog niet alle toegezegde reparaties zijn uitgevoerd en GroenWest heeft 

nog steeds niet laten weten wanneer zij grootonderhoud gaat uitvoeren. Als GroenWest de 

klacht niet oppakt, neemt de Klachtencommissie de klacht in behandeling.  

 

Toch geen grootonderhoud 

GroenWest laat weten dat zij net pas heeft besloten geen grootonderhoud meer uit te voe-

ren aan het complex waar de huurder woont. GroenWest voert alleen nog onderhoud uit 

voor instandhouding van een minimale kwaliteit. Het besluit hierover heeft meer tijd gekost 

dan verwacht.  

 

Excuses voor slechte communicatie en niet uitgevoerde herstelwerkzaamheden 

GroenWest biedt excuses aan voor de slechte communicatie. Ook erkent ze dat een aantal 

kleine, maar wel noodzakelijke reparaties is blijven liggen. Die had GroenWest meteen na 

de inspectie, inmiddels ruim een half jaar geleden, moeten uitvoeren. Tijdens de hoorzitting 

blijkt dat niet duidelijk is welke reparaties wel en welke niet zijn uitgevoerd. Na de hoorzit-

ting laat GroenWest weten dat de nodige werkzaamheden binnen enkele dagen worden uit-

gevoerd. 

 

Geste  

De Klachtencommissie vindt de klacht over de slechte communicatie gegrond. Ook nadat 

GroenWest 2 keer excuses heeft aangeboden, zijn de werkzaamheden vervolgens nog 

steeds niet (allemaal) uitgevoerd. Dit is pas gebeurd na de hoorzitting. De Klachtencommis-

sie adviseert GroenWest om de huurder met een geste tegemoet te komen hiervoor. 

Klacht GW17-75: schadevergoeding latere ingangsdatum huurcontract 

Een huurder heeft een nieuwe woning geaccepteerd per 1 september 2017. Hij vraagt aan 

de vertrekkende huurder en GroenWest of de ingangsdatum kan worden vervroegd naar 18 

augustus vanwege de school van zijn kind. Hij zegt alvast de huur van zijn oude woning op 

per 1 juli. Hij is in juli en een groot deel van augustus op vakantie in het buitenland.  

 

Ingangsdatum huurcontract nog niet zeker 

De huurder vraagt half juni of hij alvast de huurovereenkomst mag komen tekenen van-

wege zijn verblijf in het buitenland. GroenWest geeft aan dat dit nog niet kan. De ingangs-

datum van de huur is nog niet zeker. Die is afhankelijk van de eindinspectie. Ze maken 

daarom een voorlopige afspraak voor 18 augustus voor het tekenen van het huurcontract.  

 

Op 9 augustus krijgt de huurder een mail van GroenWest. GroenWest vraagt hem om op 18 

augustus de huurovereenkomst te komen tekenen. Die afspraak kan niet worden verzet. 

GroenWest maakt in de mail geen voorbehoud over de ingangsdatum van de huur. 

 

Opschuiven ingangsdatum huur vanwege gebreken 

Op 16 augustus blijkt bij de eindinspectie dat er nog gebreken zijn aan de elektra in de wo-

ning. Omdat dit gevaarlijk is, moet GroenWest deze eerst herstellen. Daarom kan de huur-

der niet al op 18 augustus in zijn nieuwe woning. Uiteindelijk kan hij er op 24 augustus in. 

Hij is hierover boos. Hij heeft extra kosten moeten maken voor overbrugging van die 6 da-

gen. Hij dient een klacht in en vraagt GroenWest om de kosten te vergoeden. GroenWest 

weigert dit. Zij heeft tijdig duidelijk gemaakt dat zij niet kon garanderen dat de huur daad-

werkelijk op 18 augustus kon ingaan omdat dit afhankelijk was van de eindinspectie. Daar-

naast vindt zij een aantal van de geclaimde kosten sowieso niet redelijk. 
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Risico voor huurder 

De Klachtencommissie vindt de klacht ongegrond. GroenWest heeft meegewerkt aan het 

verzoek van de huurder om de ingangsdatum 2 weken te vervroegen. Ze heeft de huurder 

wel  gewaarschuwd dat een exacte ingangsdatum niet al enkele maanden van tevoren kon 

worden bepaald vanwege de eindinspectie. Toch is de huurder ervan uit gegaan dat de in-

gangsdatum van de huur al vast stond. Hij heeft de huur van zijn oude woning opgezegd 

per 1 juli en nam hiermee een risico.  

 

GroenWest niet aansprakelijk 

GroenWest heeft het voorbehoud van de ingangsdatum in haar uitnodiging van 9 augustus 

voor het tekenen van de huurovereenkomst niet nogmaals opgenomen. Dit heeft de huur-

der echter niet benadeeld. Hij had immers al lang voor 9 augustus de huur van zijn oude 

woning opgezegd. En zijn verblijf in het buitenland gepland tot het weekend voor het einde 

van de schoolvakantie. Hij heeft zijn planning niet op de mail van GroenWest van 9 augus-

tus gebaseerd. De commissie vindt dan ook niet dat GroenWest aansprakelijk is voor de 

kosten die de huurder heeft moeten maken doordat de ingangsdatum van de huur 6 dagen 

is verlaat. 

 

 

Heuvelrug Wonen 

 

Klacht HW16-73: overlast van verschillende buren 

Een huurder klaagt over overlast van verschillende buren:  

1. de buurvrouw: blaffende honden, lawaai van bezoek, muziek, dichtslaande deuren 

en geluiden uit de keuken in de nachtelijke uren.  

2. bovengelegen woning: geluiden door de harde vloer van de woning boven de huur-

der 

3. geluiden vanuit de douchebak van een bovengelegen woning.  

 

De huurder woont hier al 21 jaar en ondervindt pas sinds enige tijd overlast. Hij vindt dat 

Heuvelrug Wonen onvoldoende doet om de overlast te verhelpen. 

 

Klacht 1 

Zowel de politie als Heuvelrug Wonen zijn betrokken geweest bij de overlast. Heuvelrug Wo-

nen heeft geprobeerd om beide partijen nader tot elkaar te brengen. Later heeft Heuvelrug 

Wonen de buurvrouw diverse keren aangesproken op het hondengeblaf. Dit is hierna afge-

nomen. De overige overlast blijft bestaan. Omdat een bemiddelingsgesprek nog niet heeft 

plaatsgevonden, onder andere omdat de huurder dit zelf afhield, dringt de Klachtencommis-

sie hierop aan. Dit zou moeten gebeuren onder professionele begeleiding door het bureau 

‘Heuvelrug verbindt’.  

 

Bemiddelingsgesprek onder professionele begeleiding 

Na de hoorzitting hebben beide buren op initiatief van de buurvrouw zelf met elkaar gespro-

ken. Omdat het enige tijd goed ging, heeft de huurder aangegeven een bemiddelingsge-

sprek voorlopig niet nodig te vinden. Als de overlast vervolgens toch weer toeneemt, vraagt 

de huurder Heuvelrug Wonen om alsnog een bemiddelingsgesprek te organiseren. De huur-

der vindt overigens nog steeds dat Heuvelrug Wonen de zaak op zijn beloop heeft gelaten 

waardoor hij geen ongestoord woongenot heeft gehad. 

 

De Klachtencommissie oordeelt dat Heuvelrug Wonen zich voldoende heeft ingespannen om 

te bemiddelen tussen de buren. In een eerder stadium is de huurder zelf een bemiddelings-

poging uit te weg gegaan. Dat is een gemiste kans geweest. De commissie vindt de klacht 

ongegrond. 
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Klacht 2  

Tijdens de hoorzitting blijkt dat dit onderdeel van de klacht inmiddels is opgelost. 

 

Klacht 3 

Heuvelrug Wonen stelt bij harde vloerbedekking, zoals laminaat, eisen aan de isolerende 

ondervloer. De bovenbuurman heeft zijn vloerbedekking overgenomen van de vorige huur-

der. Heuvelrug Wonen zegt de vloer bij de inspectie destijds te hebben gecontroleerd. Ze 

weet echter niet meer wat voor ondervloer er ligt. Partijen spreken daarom af dat Heuvelrug 

Wonen dit alsnog beoordeelt door een klein stukje laminaat te lichten bij de bovenbuurman. 

 

Eisen ondervloer en geluidsmetingen 

Korte tijd later laat Heuvelrug Wonen weten dat de ondervloer voldoet aan de eisen. Ze 

heeft vervolgens geluidsmetingen uitgevoerd. Hieruit blijkt geen extreme geluidsoverlast. 

Wel zijn geluiden duidelijk waarneembaar. Dit is echter gebruikelijk voor woningen uit 1957. 

Dit is geen gebrek. Heuvelrug Wonen hoeft dan ook geen verdere maatregelen te nemen. 

De wijze waarop Heuvelrug Wonen met de klacht is omgegaan, en de huurders met elkaar 

in contact heeft gebracht, is voldoende. Dit onderdeel van de klacht is ook ongegrond. 

 

Geluiden spelende kinderen 

De bovenburen hebben zelf meegeluisterd tijdens het testen en erkenden dat de geluiden 

van spelende kinderen wel goed te horen waren beneden bij de buurman. Heuvelrug Wonen 

heeft de bovenburen geadviseerd een kleed te leggen. 

 

 

Jutphaas Wonen 

 

Klacht J16-58: schadevergoeding vanwege krakende geluiden 

Een huurder klaagt eind januari 2016 over krakende geluiden in zijn woning. De geluiden 

komen uit het plafond. Ze zijn vooral goed hoorbaar bij harde wind. Hij woont sinds 1 de-

cember 2015 in de woning. Jutphaas neemt in eerste instantie een paar kleine maatregelen, 

maar die helpen niet. Jutphaas probeert daarna het probleem te verhelpen door het plafond 

te verstevigen. Ook dit helpt niet. Het probleem lijkt eerder verergerd. Omdat het oplossen 

van het probleem niet opschiet, en de huurder ook steeds zelf weer bij Jutphaas Wonen aan 

de bel moet trekken, dient hij een klacht in bij de Klachtencommissie. Hij wil ook een huur-

verlaging vanwege de geluidsoverlast.  

 

Oorzaak nog niet bekend 

Jutphaas geeft aan nog steeds bezig te zijn met het probleem. Bij de hoorzitting in oktober 

blijkt dat de oorzaak van het kraken nog steeds niet duidelijk is. Jutphaas Wonen heeft het 

plafond opengebroken om het geluid beter te kunnen traceren. Ze gaf aan dat de huurder 

kon bellen, zodra hij het geluid weer hoorde. Desondanks heeft Jutphaas Wonen het geluid 

niet zelf kunnen horen, omdat het geluid steeds weer weg was als iemand van Jutphaas 

Wonen kwam.  

 

Ingrijpende werkzaamheden 

Omdat Jutphaas Wonen zelf de oorzaak nog niet heeft kunnen achterhalen, stelt de Klach-

tencommissie voor om een onafhankelijk deskundige een onderzoek te laten uitvoeren. Op 

basis hiervan kan Jutphaas een plan van aanpak opstellen. Het technisch bureau dat het on-

derzoek uitvoert, laat 2 weken lang geluidsmetingen doen. In de tussentijd heeft Jutphaas 

Wonen zelf tijdens een stormachtige dag alsnog de oorzaak gevonden. De oplossing die Jut-

phaas Wonen voorstelt, komt overeen met de oplossing die het bureau voorstelt. De werk-

zaamheden die hiervoor nodig zijn, zijn zo ingrijpend dat de huurder hiervoor 5 dagen niet 
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in zijn woning kan wonen. Jutphaas Wonen wil dit in januari 2017 uitvoeren. Ze biedt de 

huurder een verhuizer aan en opslag van de inboedel. Ook hoeft de huurder voor die maand 

geen huur te betalen.  

 

Geen overeenstemming over schadevergoeding 

Jutphaas geeft toe dat ze de geluidsklachten aanvankelijk heeft onderschat. Ze biedt hier-

voor excuses aan en biedt ook een huurverlaging van 20% aan voor heel 2016. De huurder 

vindt dit onvoldoende. Hij wil 40% huurverlaging vanaf 1 december 2015. En een vergoe-

ding voor hotelkosten en voor hulp bij het inpakken van de inboedel. Jutphaas Wonen gaat 

alleen akkoord met de hulp bij het inpakken.  

 

Partijen komen er samen niet uit. Daarom vindt een 2e hoorzitting plaats in februari 2017. 

De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. Of dit heeft geholpen, is nog niet duidelijk 

omdat het nog niet hard heeft gewaaid. Helaas zijn er hierna wel andere geluidsklachten 

ontstaan. Jutphaas Wonen heeft deze ook waargenomen en erkent dat deze niet acceptabel 

zijn. Om dit nieuwe probleem te verhelpen, moet ze opnieuw (minder ingrijpende) werk-

zaamheden uitvoeren.  

Partijen willen een advies over de hoogte van de vergoeding. De Klachtencommissie besluit 

met het advies niet af te wachten of de geluidsklachten allemaal zijn verholpen. Dit moet 

pas blijken bij harde wind. De commissie gaat ervan uit dat Jutphaas Wonen deze alsnog 

verhelpt, als ze nog niet zijn verholpen. 

 

Geen voortdurende ernstige overlast 

De Klachtencommissie vindt een huurverlaging van 20% redelijk. Er is geen sprake van 

voortdurende ernstige overlast. De geluiden zijn niet constant te horen, alleen bij harde 

wind. Bovendien is uit het onderzoek gebleken dat het om een geluid van 50dB(A) gaat. Dit 

is niet heel hard, maar ligt ongeveer op het niveau van regen of het gezoem van een koel-

kast. De periode voor huurverlaging die Jutphaas Wonen voorstelt, vindt de commissie ook 

redelijk. December 2015 hierin meenemen is niet redelijk. De klacht was immers toen nog 

niet bekend bij Jutphaas Wonen. Een vergoeding van hotelkosten voor de 5 dagen dat de 

huurder niet in zijn woning kan verblijven, vindt de commissie niet nodig. Hiervoor heeft de 

huurder immers een volledige maand huur niet hoeven betalen in januari 2017. De klacht 

over de schadevergoeding is daarom ongegrond. 

   

 

LEKSTEDEwonen 

 

Klacht LW17-05: overlast akoestisch alarm bij noodtrappen 

Bij een complex van LEKSTEDEwonen maken veel bewoners gebruik van noodtrappen aan 

de buitenkant van het gebouw. Dit is niet de bedoeling en zorgt voor overlast. Bovendien 

laten mensen die de noodtrap gebruiken, de deur die beneden aan de trap zit, niet in het 

slot vallen. Zo kunnen ze via dezelfde trap ook weer terug naar huis kunnen. Hierdoor kun-

nen echter ook vreemden het complex in lopen. Om dit te voorkomen heeft LEKSTEDEwo-

nen maatregen getroffen. Zo heeft ze onder andere drangers op de deuren geplaatst en een 

akoestisch alarm (claxons) aangebracht. Er klinkt nu steeds een claxon als iemand de nood-

trap gebruikt.  

 

Overlast akoestisch alarm 

Een huurder dient hierover een klacht in. Hij ondervindt overlast van het geluid van de 

claxons, die de hele dag door klinken. Bovendien helpt volgens hem deze maatregel niet. 

Mensen trekken zich er niets van aan en blijven de trappen gebruiken. In 1 gebouw heeft 

LEKSTEDEwonen camera’s aangebracht om bewoners die de trap gebruiken, te kunnen 

identificeren. Hij wil dat de corporatie dat ook in zijn gebouw doet. Hij verwijt de corporatie 
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ook dictatoriaal gedrag door beslissingen te nemen zonder rekening te houden met de me-

ning van huurders. 

 

Camera’s 

Volgens LEKSTEDEwonen helpt het akoestisch signaal wel. Er wordt nu minder gebruik ge-

maakt van de noodtrappen, deuren blijven niet meer open staan en ze heeft overtreders via 

de camerabeelden kunnen identificeren en aanspreken. Verder vindt ze dat zij zelf mag be-

palen of ze in verschillende gebouwen verschillende maatregelen treft. 

 

Tijdens de hoorzitting wordt duidelijk dat de claxons onvoldoende helpen. Daarom spreken 

partijen af om alsnog camera’s te plaatsen in het gebouw van de huurder en gebodsborden 

op te hangen bij de noodtrappen. Korte tijd later laat LEKSTEDEwonen weten dat zij de 

maatregelen heeft uitgevoerd. De huurder heeft weinig vertrouwen in LEKSTEDEwonen en 

wil een advies. 

 

Klacht deels gegrond 

De Klachtencommissie vindt de klacht over dictatoriaal gedrag ongegrond. LEKSTEDEwonen 

moet rekening houden met alle huurders, niet alleen met de huurder die de klacht heeft in-

gediend.  

De klacht over de geluidsoverlast van de claxons is terecht. Het geluid klinkt diverse keren 

per dag en is niet voldoende effectief gebleken. De trap wordt nog steeds vaak gebruikt. 

Dus moet LEKSTEDEwonen aanvullende maatregelen treffen om het gebruik van de trap te-

gen te gaan. Dat heeft zij gedaan door de afspraken na te komen die tijdens de hoorzitting 

zijn gemaakt. Dit had zij nog niet gedaan op het moment dat de huurder zijn klacht in-

diende. Daarom is dit onderdeel van de klacht gegrond.  

De Klachtencommissie adviseert LEKSTEDEwonen om te beoordelen of de claxons niet weg 

kunnen. De camera’s zijn misschien voldoende om overtreders van het verbod te identifice-

ren en aan te spreken. En zo nodig moet LEKSTEDEwonen aanvullende maatregelen treffen. 

Klacht LW17-12: intrekking voorlopige toewijzing vanwege huurachterstand 

Een woningzoekende krijgt een appartement toegewezen in Vianen. Hij dient een klacht in 

als LEKSTEDEwonen niet bereid is een huurcontract met hem af te sluiten. Er is sprake van 

een huurschuld bij zijn huidige corporatie. Hij zou hierdoor een negatieve verhuurdersver-

klaring krijgen, waardoor LEKSTEDEwonen met hem geen huurovereenkomst wil afsluiten.  

 

Huurachterstand bij vorige verhuurder 

Het beleid van LEKSTEDEwonen komt erop neer dat zij een voorlopige woningtoewijzing in-

trekt als er sprake is van een huurachterstand bij de vorige verhuurder. Deze voorwaarde is 

met de huurder besproken tijdens de bezichtiging.  

 

Bewijsstukken 

De huurder ligt in scheiding en legt uit dat de huurschuld aan zijn partner wordt toebedeeld 

bij de scheiding. LEKSTEDEwonen vraagt de huurder om documenten aan te leveren waaruit 

dit blijkt. Dan kan LEKSTEDEwonen op basis daarvan beoordelen of zij de woning alsnog 

aan de huurder wil toewijzen.  

De huurder levert de gevraagde documenten niet meer aan. Daarom brengt de Klachten-

commissie een advies uit over de klacht.  

 

Redelijke voorwaarden 

Een corporatie mag, binnen de geldende woningtoewijzingsregels, zelf bepalen of en onder 

welke voorwaarden zij een huurovereenkomst wil aangaan. Deze voorwaarden moeten na-

tuurlijk wel redelijk zijn. Volgens haar beleid trekt LEKSTEDEwonen een voorlopige woning-

toewijzing in als de kandidaat-huurder een huurachterstand heeft bij de vorige verhuurder. 

Dit is voor LEKSTEDEwonen relevant. Een huurachterstand kan betekenen dat de nieuwe 
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huurbetaling in gevaar komt. Het voorkomen van een nieuwe huurachterstand vindt de 

Klachtencommissie een redelijk belang voor de corporatie. Er waren volgens de Klachten-

commissie geen feiten of omstandigheden die aanleiding zouden moeten zijn om voor de 

huurder een uitzondering te maken. Zeker nu hij de gevraagde documenten ook niet heeft 

aangeleverd. De Klachtencommissie vindt de klacht ongegrond. 

 

Mitros 

Klacht M15-17: krakende/verende vloer en boete te laat opleveren logeerwoning 

Een huurder dient na een renovatie een klacht in. Hij is het er niet mee eens dat hij een 

boete moet betalen voor het te laat opleveren van de logeerwoning waarin hij tijdelijk heeft 

gewoond. Ook vindt hij dat de vloer in de woonkamer bol staat/scheef afloopt en veert. En 

hij wil een schadevergoeding van Mitros.  

 

Boete voor te laat opleveren logeerwoning 

Bij de oplevering van zijn woning na de renovatie is discussie ontstaan over de vloer in de 

woonkamer. Hierdoor is de oplevering van de woning niet voltooid en heeft de huurder de 

logeerwoning te laat aan Mitros opgeleverd. Hij weigert de boete van € 250,- te betalen die 

Mitros hem hiervoor berekent. Hij vindt namelijk dat zijn woning niet goed aan hem is opge-

leverd omdat de vloer volgens hem niet goed is. 

 

Onafhankelijk deskundige 

Tijdens de hoorzitting spreken partijen af dat Mitros de vloer nogmaals zal beoordelen. 

Mitros koppelt terug dat de vloer een klein beetje veert. Zij vindt dit aanvaardbaar. Het gaat 

om een oud huis met een planken vloer. De huurder blijft bij zijn standpunt. Bij de 2e hoor-

zitting spreken partijen af om de vloer te laten beoordelen door een onafhankelijk deskun-

dige. Als maatstaf geldt hierbij het gebrekenboek van de Huurcommissie.  

 

Intrekking boete 

Vervolgens gebeurt er enkele maanden niets. De huurder en Mitros zijn het niet eens over 

de aanpak van het onderzoek. Wel laat Mitros in de tussentijd weten dat zij de boete van 

€ 250,- intrekt. Uiteindelijk vindt na 8 maanden het onderzoek plaats. Zowel Mitros als de 

huurder zijn hierbij aanwezig.  

 

Uitkomst onderzoek  

Uit het onderzoek blijkt dat de vloer een heel klein beetje scheef loopt, maar dat dit ruim-

schoots binnen de norm valt die in het gebrekenboek staat. De krakende geluiden blijken 

duidelijk uit het onderzoek. Mitros geeft in reactie hierop aan dat een houten vloer altijd zal 

blijven kraken (op termijn). Dit komt door het werken en bewegen van de vloerdelen op de 

balklaag. Hoe stijver de vloer, hoe minder dit gebeurt. Volgens Mitros heeft de huurder tot 

dan toe nooit over het kraken geklaagd, alleen over het veren en de bolling/het scheef lo-

pen van de vloer. Mitros is wel bereid de vloer nog een keer extra vast te schroeven. De 

huurder zegt dat hij diverse keren met Mitros over het kraken heeft gesproken en dat dit 

dus bij Mitros bekend had moeten zijn. Nog een keer vastschroeven lijkt hem niet zinvol. 

Partijen komen er niet uit en vragen de Klachtencommissie om de vloer te komen bekijken 

en naar het kraken te luisteren. 

 

Geen gebrek 

Bij het huisbezoek heeft de commissie gehoord dat de vloer op enkele plekken licht kraakt. 

Volgens de Huurcommissie geldt als maatstaf voor een gebrek: “De vloer geeft bij het belo-

pen, als gevolg van gebreken in de constructie, geluidsoverlast in de vorm van kraken en 

wel zodanig dat het in vrijwel de hele woonruimte hoorbaar is.” 
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De commissie komt tot de conclusie dat het kraken niet in vrijwel de gehele woonruimte 

hoorbaar is. De deskundige gaf in zijn rapport aan dat dit wel het geval was, maar de com-

missie heeft dit niet kunnen constateren. In oude woningen is enig kraakgeluid acceptabel. 

Partijen zijn het erover eens dat het verhelpen van het kraakgeluid alleen kan door een in-

grijpende aanpak die ruim € 3.000,- kost. Aangezien hier geen sprake is van een gebrek, 

kan de huurder zo’n investering niet van Mitros eisen. Ook heeft de huurder geen recht op 

een schadevergoeding nu er geen sprake is van een gebrek. De klacht is ongegrond. 

Klacht M16-15: opleverklachten na grootonderhoud en renovatie 

Een huurder klaagt over de oplevering van zijn woning na een grootonderhouds- en renova-

tieproject. Over de vraag of hij recht had op een verhuiskostenvergoeding heeft de Klach-

tencommissie in 2016 al een advies uitgebracht (zie jaarverslag 2016, klacht M16-15). Die 

klacht was ongegrond. De opleverklachten zijn aangehouden in de hoop dat Mitros en de 

huurder hier samen nog uit zouden komen. Nu dit niet is gelukt, vraagt Mitros de Klachten-

commissie om hierover een advies uit te brengen. 

 

Tochtstrip 

Mitros heeft op verzoek van de huurder een tochtstrip geplaatst bij de voordeur. De huurder 

vindt het nog steeds enigszins tochten. De Klachtencommissie is het met Mitros eens dat in 

oude woningen altijd enige tocht kan optreden.  

 

Laminaat 

De laminaatvloer stond bol. Mitros heeft het laminaat eruit gehaald, de vloer vlak gemaakt 

en het laminaat weer teruggeplaatst. Volgens de huurder heeft dit niet geholpen. Hij heeft 

hiervan echter geen bewijs aangeleverd. Ook heeft hij het niet verder toegelicht. Hij heeft 

volgens de commissie onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het gebrek door de werk-

zaamheden van Mitros niet is verholpen. 

 

Anti-inbraakstrip bij achterdeur 

De huurder wil security-strips bij de achterdeur. Mitros legt uit dat dit niet nodig is omdat 

de woning al voldoet aan het politiekeurmerk veilig wonen. Bovendien zou het aanbrengen 

van zo’n strip het vierpuntslot beschadigen. De huurder kan niet van Mitros vragen om toch 

strips aan te brengen. 

 

Verwijderen koof 

Volgens de huurder heeft Mitros met hem afgesproken om tijdens de renovatie een koof in 

zijn keuken te verwijderen. Zo zou hij meer ruimte overhouden in de keuken. Mitros heeft 

dit verzoek geweigerd. Dit was geen onderdeel van het grootonderhoud. De huurder zegt 

dat het hem wel is toegezegd. Hij kan dit niet bewijzen. De Klachtencommissie oordeelt dat 

Mitros zelf bepaalt welke werkzaamheden zij bij grootonderhoud uitvoert. Zij kan redelijke 

verzoeken van huurders hierbij meenemen, maar ze is daartoe niet verplicht.  

 

De Klachtencommissie vindt deze 4 onderdelen van de klacht ongegrond. 

 

Klacht M16-71: duivenmelkerslong 

Een huurder blijkt een duivenmelkerslong te hebben. Dit is een ernstige allergie voor dui-

veneiwitten. De aandoening is bevestigd door de longarts, die verklaart dat er alles aan ge-

daan moet worden om blootstelling aan duiven te voorkomen. De buurman van de huurder 

is een duivenmelker en houdt in zijn tuin tientallen duiven. De huurder kan hierdoor zijn 

tuin niet gebruiken en moet ramen en deuren aan de achterzijde van zijn huis altijd dicht-

houden.  
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Mitros geeft aan op korte termijn hieraan niets te kunnen doen. Ze kan de buurman niet 

verbieden duiven te houden. Er is immers geen sprake van onrechtmatige (objectieve) 

overlast. Mitros raadt de huurder aan om – eventueel met urgentie – een andere woning te 

zoeken. Hij heeft een lange inschrijftijd.  

 

De huurder voelt zich niet gehoord door Mitros. Hij benadrukt dat in de huurvoorwaarden 

staat dat huisdieren geen overlast mogen bezorgen aan omwonenden. 

 

Schadeclaim 

Gedwongen door zijn ziekte verhuist de huurder uiteindelijk. Hij dient een schadeclaim in bij 

Mitros: 

 € 6.000,- verhuiskostenvergoeding 

 € 1.650,- huurvermindering omdat hij zijn tuin niet heeft kunnen gebruiken 

 € 1.500,- immateriële schade 

 € 6.000,- vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen. 

Mitros biedt hem een huurvermindering aan van € 215,74 en scheldt hem uit coulance de 

mutatiekosten (€ 2.500,-) kwijt na eindoplevering van zijn woning. De huurder wist niets 

van deze mutatiekosten. Als hij dit had geweten, had hij de werkzaamheden liever zelf laten 

uitvoeren en het bedrag van het coulancegebaar zelf ontvangen. 

 

Door Mitros ondernomen acties 

Mitros vindt dat ze de huurder wel serieus heeft genomen. Ze heeft informatie ingewonnen 

over de ziekte, onderzocht welke mogelijkheden ze had om op te treden tegen de buurman 

(geluids- of stankoverlast bijvoorbeeld). Ze heeft het project woonoverlast ingeschakeld en 

een huisbezoek ingepland bij de buurman. De buurman liet Mitros op dat moment niet bin-

nen. Mitros zou kort daarna een nieuwe afspraak voor een huisbezoek maken met de buur-

man. Mitros heeft de huurder al die tijd op de hoogte gehouden van haar acties. Ook heeft 

ze de huurder aangeboden mee te denken over alternatieve oplossingen, waaronder verhui-

zen. Alhoewel Mitros begrip heeft voor de huurder, vindt ze dat zij voldoende heeft gedaan 

en een redelijk bedrag heeft aangeboden. 

 

Subjectief beleefde overlast 

De Klachtencommissie stelt vast dat de duiven bij de huurder ernstige overlast veroorzaak-

ten. Dit was echter een uitzonderlijke situatie, die specifiek samenhing met de ziekte van de 

huurder. Het gaat dan om subjectief beleefde hinder, niet om objectief vast te stellen over-

last. Het houden van duiven is niet onrechtmatig. Ook is niet gebleken dat andere omwo-

nenden last hadden van of klaagden over de duiven. Er was voor Mitros dan ook geen grond 

om de buurman het houden van duiven te verbieden. En hem vragen om minder duiven te 

houden, zou geen zin hebben. Ook daarvan zou de huurder ziek worden. Dit onderdeel van 

de klacht is ongegrond. 

 

Niet aansprakelijk voor schade 

Het gaat dus niet om overlast waartegen Mitros had moeten of kunnen optreden. Daarom is 

Mitros ook niet aansprakelijk voor de door de huurder gevraagde schade. 

Ook voor de zelf aangebrachte voorzieningen hoeft Mitros niets uit te keren. Mitros heeft als 

beleid dat zij geen vergoeding uitkeert voor isolatie die door de huurder is aangebracht. De 

CV-installatie die de huurder had aangebracht, voldeed niet aan de door Mitros gestelde 

kwaliteitseisen. Daarom moest Mitros deze wel verwijderen. Dus ook hiervoor hoefde zij 

geen schadevergoeding te betalen. Dit onderdeel van de klacht is ook ongegrond.  

 

Bejegening en communicatie 

De Klachtencommissie vindt dat Mitros de klacht voortvarend heeft opgepakt en de juiste 

stappen heeft gezet. Het feit dat zij niet kon optreden tegen de huurder en de aansprake-

lijkheid voor de schade afwees, betekent niet dat zij de klacht niet serieus heeft genomen. 
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Mitros vond de schadeclaim van de huurder niet reëel. De huurder bleef echter bij dit be-

drag. Dit bemoeilijkte het gesprek over een mogelijke vergoeding uit coulance. De Klachten-

commissie toetst een coulancegebaar marginaal. Het gaat immers niet om een juridische 

aanspraak. De commissie vindt het feit dat Mitros de mutatiekosten voor haar rekening 

heeft genomen, een reëel gebaar. Ze ziet geen aanleiding om te adviseren nog een extra 

vergoeding te betalen. Ook dit onderdeel van de klacht is ongegrond. 

Klacht M16-78: schadevergoeding na lekkage 

Een huurder claimt bij Mitros een schadevergoeding voor schade die door lekkage is ont-

staan. Ook wil hij een vergoeding voor gemist woongenot. Hij komt er met Mitros niet uit en 

beide partijen vragen de Klachtencommissie om een advies. 

 

Niet zomaar recht op schadevergoeding na lekkage 

Een huurder heeft niet zomaar recht op vergoeding van schade door een lekkage. Hij heeft 

bijvoorbeeld wel recht op vergoeding als die lekkage de schuld is van de verhuurder. Of als 

het de lekkage al bestond bij aanvang van de huurovereenkomst. Als een huurder een lek-

kage meldt bij Mitros en Mitros blijft in gebreke bij het herstellen van de lekkage, dan is 

Mitros aansprakelijk voor de schade.  

 

Niet aansprakelijk 

Tijdens de hoorzitting wordt duidelijk dat de schade al is ontstaan bij de eerste lekkage. Dus 

nog voordat Mitros de lekkage heeft kunnen herstellen. Er is geen aanwijzing dat de lekkage 

het gevolg is van achterstallig onderhoud. Of van andere omstandigheden die de huurder 

Mitros kan verwijten. Daarom is Mitros niet aansprakelijk voor de schade. Dit onderdeel van 

de klacht is ongegrond. 

 

Schade voor gemist woongenot 

Na de 1e lekkage heeft de huurder nog 3 keer een lekkage gehad. Hierdoor heeft hij veel 

overlast gehad. Hij heeft zijn woning 9 maanden lang niet volledig kunnen gebruiken.  

Volgens Mitros hadden deze lekkages iedere keer een andere oorzaak. Volgens de huurder 

heeft Mitros de lekkages gewoon niet goed verholpen. Voor een vergoeding voor gemist 

woongenot is het niet vereist dat de verhuurder nalatig is. Dus of Mitros de verschillende 

lekkages nu wel of niet goed heeft verholpen, is niet relevant voor de vraag of een vergoe-

ding voor gemist woongenot op zijn plaats is.  

De Klachtencommissie vindt dit onderdeel van de klacht wel gegrond. Ze adviseert Mitros 

om 3 maanden huur terug te betalen voor gemist woongenot. En om het elektraverbruik 

voor de droogmachine die de huurder heeft moeten neerzetten, te vergoeden. 

Klacht M16-87: schadevergoeding na inbraak 

Een huurder stelt Mitros aansprakelijk voor schade na een inbraak in zijn woning. De inbre-

ker heeft het cilinderslot uit de keukendeur verwijderd. Volgens de huurder was dit mogelijk 

omdat het slot  niet was voorzien van een kerntrekbeslag. De huurder zegt dat dit sinds 

april 2014 wettelijk verplicht is. Daarnaast vindt hij Mitros ook aansprakelijk omdat hij zijn 

woning aan de binnenzijde niet extra mocht beveiligen. 

 

Politiekeurmerk veilig wonen 

Mitros schrijft dat de woning het politiekeurmerk veilig wonen heeft. Het beslag en de sloten 

zijn aangebracht bij de laatste renovatie (2012). Het keurmerk blijft 10 jaar geldig, ook als 

de eisen in de tussentijd veranderen. Dat sinds 2014 een kerntrekbeslag vereist is, betekent 

dus niet dat Mitros dit had moeten aanbrengen, aangezien het keurmerk nog steeds geldig 

was. Mitros vindt dus dat zij niet aansprakelijk is voor de schade. Wel biedt ze aan uit cou-

lance de vervanging van het slot, inclusief een extra pen, te vergoeden. 
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Veranderde eisen politiekeurmerk 

De Klachtencommissie moet beoordelen of er sprake was van een gebrek. En of dit gebrek 

de schuld was van Mitros. Het beslag voldeed in 2012 aan de eisen van het politiekeurmerk. 

De Klachtencommissie vindt dat Mitros niet verplicht was om het beslag aan te passen toen 

de eisen voor het politiekeurmerk zijn gewijzigd. Het keurmerk is 10 jaar geldig. Na 10 jaar 

vindt een nieuwe keuring plaats. Dan moet het beslag voldoen aan de eisen die dan gelden. 

Een huurder kan niet van Mitros verlangen dat zij in de tussentijd al het beslag vervangt. 

Mitros is hiertoe pas verplicht op het moment dat de geldigheidsduur van het keurmerk ver-

loopt. Er is dus geen sprake van een gebrek.  

 

Niet boren in kunststof kozijnen 

De huurder verwijt Mitros dat hij geen eigen sloten mocht aanbrengen op de kunststof ko-

zijnen. Mitros mag dit verbieden. De kunststof kozijnen raken namelijk beschadigd als erin 

wordt geboord. Hierdoor verzwakken de driepuntsluitingen in het kozijn.  

 

Mitros is dus niet aansprakelijk voor de schade. De klacht is ongegrond. 

Klacht M17-03: huurvermindering van 60% vanwege ernstige schimmel 

Een huurder heeft last van ernstige schimmelvorming in zijn huis. Hij meldt dit in maart 

2016 bij Mitros. Mitros laat onderzoek uitvoeren door een ingenieursbureau. Uit het onder-

zoeksrapport blijkt dat er in de woning onvoldoende ventilatiemogelijkheden zijn. Het bu-

reau adviseert om mechanische ventilatie aan te brengen. Mocht dit onvoldoende helpen, 

dan zou Mitros ook de thermische kwaliteit van de kopgevels moeten verhogen en eventueel 

langs ook de zijgevels moeten isoleren.  

 

Vertraging aanbrengen mechanische ventilatie 

In oktober belooft Mitros om mechanische ventilatie aan te leggen. Enkele maanden later is 

dit nog steeds niet gebeurd. Hierdoor is de schimmelvorming verder uitgebreid. Als in april 

2017 de mechanische ventilatie nog niet is aangebracht, vraagt de huurder de Klachten-

commissie zijn klacht in behandeling te nemen. 

 

Aannemer geen tijd 

Mitros geeft aan dat zij eerst akkoord moest hebben van de huurders van de 4 hoekwonin-

gen voor het aanbrengen van de mechanische ventilatie. Dit nam enige tijd in beslag. Ver-

volgens had de aannemer pas in januari 2017 tijd om de werkzaamheden uit te voeren. Een 

ander bedrijf inschakelen zou ook tot vertraging leiden. Daarom besloot Mitros de werk-

zaamheden toch pas in januari 2017 door de aannemer te laten uitvoeren. Mitros liet dit 

niet aan de huurders weten. 

 

Asbest 

Er treedt weer vertraging op als het de aannemer niet lukt met de huurders van de 4 wonin-

gen tegelijk een afspraak te plannen. De werkzaamheden schuiven op naar maart 2017. 

Dan ontdekt de aannemer dat er asbest zit in het kanaal waarin de ventilatie moet komen. 

Mitros verstrekt opdracht aan een asbestverwijderaar voor een inventarisatie. Ook hierover 

communiceert Mitros niet met de huurders. 

 

De huurder vindt het onacceptabel dat zijn klacht nog niet is aangepakt een jaar nadat hij 

het probleem bij Mitros heeft gemeld. Zijn woongenot is ernstig aangetast door de schim-

mel. 

 

Afspraken 

De Klachtencommissie spreekt met partijen af dat Mitros ervoor zorgt dat de mechanische 

ventilatie voor de bouwvakantie is geïnstalleerd. Ook moet Mitros eenmalig alle schimmel 
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verwijderen. Daarnaast brengt de Klachtencommissie een advies uit over huurvermindering 

vanwege gemist woongenot. 

 

Huurvermindering van 60% 

Niet iedere vermindering van het huurgenot kan leiden tot huurprijsvermindering. Er moet 

sprake zijn van een relevante of substantiële vermindering van het huurgenot. Op basis van 

het onderzoeksrapport concludeert de Klachtencommissie dat hier zeker sprake is van een 

substantiële vermindering van het huurgenot. Het gaat volgens het Gebrekenboek van de 

Huurcommissie om een ernstig gebrek in categorie C1. Volgens de Huurcommissie is het 

een ernstig gebrek als schimmelplekken een oppervlakte hebben van 0,25 m2 of meer. Dat 

is hier het geval. Op basis van artikel 6 Besluit Huurprijzen Woonruimte en het beleid van 

de Huurcommissie op basis van het Gebrekenboek, bepaalt de Klachtencommissie dat de 

huurder recht heeft op een huurvermindering van 60% tot de 1e dag van de maand nadat 

de mechanische ventilatie in werking is getreden. In het Burgerlijk Weetboek staat dat een 

huurder geen huurvermindering kan vragen over een periode van meer dan 6 maanden 

voor het indienen van het verzoek om huurvermindering. Voor die laatste datum hanteert 

de Klachtencommissie de datum dat zij de klacht in behandeling heeft genomen: 6 april 

2017.  

 

De klacht is gegrond. De Klachtencommissie adviseert Mitros om de kale huurprijs van de 

woning te verminderen met 60% vanaf 1 oktober 2016 tot de 1e dag van de maand nadat 

de mechanische ventilatie in werking is getreden. 

 

Klacht M17-13: slechte communicatie 

Een huurder verhuist naar een nieuwbouwwoning. Bij de oplevering vertelt Mitros hem dat 

er nog een lijst is met gebreken aan ruiten die de aannemer nog moet herstellen. De huur-

der heeft zelf ook een aantal gebreken geconstateerd aan de ruiten. Hij wil deze vergelijken 

met wat op de lijst van Mitros staat. Hij vraagt Mitros om dit overzicht, maar ontvangt geen 

reactie. Er volgt uiteindelijk een maandenlange mailwisseling met Mitros over de gebreken 

aan de ruiten, over het overzicht dat hij van Mitros heeft gevraagd en niet heeft ontvangen 

en over het feit dat hij keer op keer geen reactie krijgt van Mitros. Uiteindelijk dient hij een 

klacht in bij de Klachtencommissie.  

 

Geen of te late reactie op mails 

Tijdens de hoorzitting blijkt dat de opleveringsgebreken inmiddels zijn hersteld. De Klach-

tencommissie oordeelt daarom alleen nog over de bejegeningsklacht. De commissie vindt 

dat Mitros ernstig tekort is geschoten in de communicatie naar de huurder. Zij reageerde 

herhaaldelijk niet, of pas veel te laat, op mails en verzoeken van de huurder. Een reactieter-

mijn van 3 weken vindt de commissie nog redelijk. Maar deze termijn is herhaaldelijk zeer 

ruim overschreden. De commissie kan zich voorstellen dat de huurder zich niet serieus ge-

nomen voelt.  

 

Geen aanleiding voor schadevergoeding 

De commissie vindt de bejegeningsklacht gegrond. Mitros heeft zowel mondeling als schrif-

telijk excuses aangeboden. De commissie vindt de uitleg die Mitros voor de slechte commu-

nicatie heeft gegeven voldoende. Ook al mag die geen excuus zijn. De commissie ziet 

daarom geen aanleiding voor een schadevergoeding. Zeker omdat de gebreken – kleine be-

schadigingen in de ruiten – het woongenot niet ernstig hebben geschaad. 

Klacht M17-15: schade aan laminaat bij plaatsing keuken 

Mitros heeft een nieuwe keuken geplaatst bij een huurder. Hierbij is volgens de huurder 

schade ontstaan aan het laminaat in de keuken en de gang. Hij claimt de schade bij Mitros. 
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Mitros komt kijken en constateert inderdaad schade. Daarna hoort de huurder niets meer, 

ondanks meerdere telefoontjes naar Mitros. Uiteindelijk schrijft Mitros dat de schade niet 

kan zijn veroorzaakt door de werkzaamheden. Alleen de schade aan de plint zou hierdoor 

kunnen zijn ontstaan. Die wil Mitros wel vergoeden. De huurder dient een klacht in over de 

weigering van Mitros om de schade te vergoeden en over de slechte communicatie. 

 

Oorzaak schade niet vast te stellen 

Tijdens de hoorzitting legt Mitros uit hoe de monteurs te werk gaan. De wijze waarop dit ge-

beurt (verpakte kastjes, vloer afgedekt en rubber wielen onder het karretje waarop de spul-

len naar binnen worden gereden) is zo zorgvuldig dat hierdoor geen krassen op het lami-

naat kunnen ontstaan. Deze werkwijze betwist de huurder niet. De huurder heeft ook geen 

ander bewijs waaruit de commissie kan afleiden dat Mitros aansprakelijk zou zijn voor de 

schade. Op basis van deze feiten kan de Klachtencommissie niet vaststellen wanneer en hoe 

de schade is ontstaan. Daarom verklaart ze de klacht ongegrond. 

 

Bejegeningsklacht terecht 

De klacht over de slechte communicatie bij het afhandelen van de schade vindt de commis-

sie wel gegrond. Mitros heeft dit ook erkend en excuses aangeboden. 

 

Mitros heeft de Klachtencommissie gevraagd om in het algemeen een uitspraak te doen 

over de uitgangspunten bij het berekenen van de hoogte van de schade in dit soort situaties 

(zie hoofdstuk 7).  

Klacht M17-16: lekkende kitnaden 

Bij een huurder is na een lekkage schade ontstaan aan het laminaat. De lekkage blijkt ver-

oorzaakt door lekkende kitranden in de douche. Mitros wil de schade niet vergoeden. De 

Klachtencommissie moet daarom beoordelen of het gebrek, de lekkende kitranden, de 

schuld is van Mitros. Of dat zij dit gebrek niet tijdig of goed heeft verholpen toen het was 

gemeld. Is dit het geval, dan is Mitros aansprakelijk voor het ontstaan van de lekkage en de 

daaruit volgende schade. 

 

Herstel kitnaden: huurders- of verhuurdersonderhoud? 

De vraag is wie er verantwoordelijk is voor het herstellen van kitnaden. Moet de huurder of 

de verhuurder dit doen? Het Besluit Kleine Herstellingen en het Onderhouds-ABC van Mitros 

vormen voor de Klachtencommissie de leidraad bij het beantwoorden van deze vraag. In het 

Besluit Kleine Herstellingen staat niets over het vervangen van kitnaden in de douche. Hoe-

wel het Besluit geen uitputtende opsomming bevat, zou dit een aanwijzing kunnen zijn dat 

vervanging van de kitnaden geen huurdersonderhoud is. Ook in het Onderhouds-ABC staat 

niets over het vervangen van kitranden. Wel over het vervangen van kitvoegen in de keu-

ken. Daarvoor is Mitros verantwoordelijk. Mitros heeft laten weten dat zij op verzoek van 

huurders kitranden in de douche vervangt. Hiervoor brengt zij geen kosten in rekening. 

Kennelijk beschouwt Mitros dit als verhuurdersonderhoud. De Klachtencommissie komt dan 

ook tot de conclusie dat het vervangen van kitnaden in de douche de verantwoordelijkheid 

is van Mitros.  

 

Aansprakelijk voor schade? 

Mitros zou aansprakelijk zijn voor de schade als: 

1. zij de kapotte kitranden niet snel of goed genoeg zou hebben hersteld nadat hiervoor een 

reparatieverzoek is ingediend. Mitros heeft de kitnaden binnen 1 week na het reparatiever-

zoek vervangen. Dat is voldoende snel. Bij uitblijven van herstel, zou Mitros aansprakelijk 

zijn geweest. Dat is hier niet het geval. 

2. de kapotte kitnaden de schuld zijn van Mitros. De huurder vindt dat dit het geval is. 

Mitros had volgens hem de kitnaden preventief moeten vernieuwen. De Klachtencommissie 

is het hiermee niet eens. Mitros weet uit ervaring dat kitranden meer dan 10 jaar meegaan, 
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soms wel 15 tot 20 jaar. Het beleid van Mitros om ze niet preventief te vervangen, vindt de 

commissie dan ook niet onredelijk of onverantwoord. Alleen bij mutaties controleert Mitros 

de kitnaden en vervangt deze indien nodig. Daarnaast kunnen huurders zelf goed zien als 

kitranden gebreken vertonen. Dan kunnen ze Mitros vragen om vervanging.  

 

De commissie vindt dan ook dat Mitros niet aansprakelijk is voor de schade aan het lami-

naat. De klacht is ongegrond. 

 

Coulance 

Mitros heeft aangeboden uit coulance toch een deel van de schade te vergoeden. Ze er-

kende dat in dit geval geen gebrek aan de kitranden te zien was. De oorzaak van de schade 

aan het laminaat, namelijk de lekkage, was ook niet gemakkelijk te ontdekken. Wel had de 

huurder al eerder geconstateerd dat het laminaat vochtig was. Hij dacht dat hij dit zelf had 

veroorzaakt en heeft de oorzaak niet verder onderzocht. Had hij dat wel gedaan, dan had 

de schade wellicht voorkomen kunnen worden. 

Klacht M17-32: verjaarde klacht 

Vanwege voorgenomen sloop verhuist een huurder in 2011 naar een andere woning van 

Mitros. Hij is van een galerijwoning verhuisd naar een eengezinswoning met tuin. Hij betaalt 

hiervoor € 120,- meer per maand. 

 

Nodeloos op kosten gejaagd 

De huurder krijgt van Mitros een verhuiskostenvergoeding van ongeveer € 5.000,-. De kos-

ten die hij heeft moeten maken, waren hoger. In 2014 laat Mitros aan de huurder weten dat 

de sloop niet doorgaat. De huurder vraagt niet of hij terug kan naar zijn oude woning. Toch 

is hij boos omdat hij nodeloos op kosten is gejaagd. En een hogere huur betaalt. Hij vindt 

dat hij een hogere verhuiskostenvergoeding had moeten krijgen. In 2017 dient hij een 

klacht in, eerst bij Mitros en later bij de Klachtencommissie. 

 

Klacht ontvankelijk of niet? 

De Klachtencommissie twijfelt over de ontvankelijkheid van de klacht. Ze vindt, net als 

Mitros, dat de klacht eigenlijk verjaard is. Ze vraagt daarom aan de huurder waarom hij 3 

jaar heeft gewacht met het indienen van zijn klacht. Mocht hij hier een goede reden voor 

hebben, dan zou de commissie kunnen besluiten de klacht wel in behandeling te nemen. De 

huurder reageert echter niet op de vraag. De commissie besluit de hoorzitting toch te laten 

doorgaan. Ze beslist dan alsnog of de klacht ontvankelijk is. 

 

Huurder te lang gewacht met indienen klacht 

Bij de hoorzitting geeft de huurder aan dat hij al die jaren heeft getwijfeld over het indienen 

van een klacht. In haar advies oordeelt de Klachtencommissie dat de klacht niet ontvanke-

lijk is. Mitros heeft in 2014 laten weten dat de sloop niet doorging. Ze heeft toen meteen 

gezegd dat de huurder voor eventuele vragen contact kon opnemen. Dat heeft de huurder 

niet gedaan. Hij dient 3 jaar later opeens een klacht in. In het klachtenreglement staat geen 

termijn waarbinnen een huurder kan klagen over bejegening door de corporatie. Maar doet 

een huurder 3 jaar niets nadat de bejegening zich voordeed? Dan is een redelijke termijn 

om hierover te klagen in ieder geval verstreken. 

 

Ook op grond van het volgende is de klacht verjaard en dus niet ontvankelijk. Is een claim 

gebaseerd op art 7:276 BW (namelijk dat de verhuurder bij de huuropzegging in 2011 niet 

de werkelijke wil heeft gehad de woning duurzaam in gebruik te nemen, lees: te slopen)? 

Dan is het vorderingsrecht vervallen 5 jaar na het einde van de huurovereenkomst. Die 5 

jaar zijn inmiddels al verstreken. 
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Uitspraak Geschillencommissie Stedelijk Protocol 

Over de hoogte van de verhuiskostenvergoeding had de Klachtencommissie sowieso geen 

uitspraak kunnen doen. Hierover had de huurder in 2011 al een klacht ingediend bij de Ge-

schillencommissie Stedelijk Protocol. De Klachtencommissie kan volgens het reglement niet 

oordelen over een klacht waarover een andere bevoegde instantie al een oordeel heeft ge-

geven. 

Klacht M17-43: wijziging in renovatieplan niet duidelijk gecommuniceerd 

Een huurder dient een klacht in omdat hij vindt dat een aantal zaken tijdens een grooton-

derhouds- en renovatieproject niet goed is gegaan. Hij voelt zich hierin niet gehoord door 

Mitros. Verder heeft Mitros bij de werkzaamheden enkele draairamen die open konden, ver-

vangen door vaste ramen die niet open kunnen. De huurder wist niet dat dit zou gebeuren 

en is hiermee niet blij. Na een gesprek tussen Mitros en de huurder heeft Mitros 2 ramen 

alsnog vervangen door ramen die open konden. Maar 1 raam heeft ze niet vervangen. Ook 

dit raam wil de huurder gewoon kunnen openen. 

 

Vieze logeerwoning 

Mitros erkent dat verschillende zaken niet goed zijn gelopen. Zo heeft de aannemer diverse 

keren contact opgenomen met de huurder zonder dat hierbij de begeleider van de huurder 

aanwezig was. Dit was tegen de afspraak. De huurder heeft psychische problemen en heeft 

juist daarom met Mitros afgesproken dat de aannemer alleen met hem zou communiceren 

als de begeleider erbij aanwezig was. Mitros geeft toe dat dit fout is gegaan. Ze heeft de 

aannemer hierop aangesproken. Verder was de logeerwoning waar de huurder tijdelijk ver-

bleef, erg vies. Er lag bloed op het bed en het doucheputje zat vol haren. Mitros is ermee 

bekend dat het bedrijf dat zij inhuurt om logeerwoningen schoon te maken, af en toe slecht 

presteert. Mitros probeert hier strikt toezicht op te houden, maar soms gaat het toch mis. 

Dit onderdeel van de klacht is gegrond. 

 

Wijziging oorspronkelijk renovatieplan 

Het vervangen van de draairamen door ramen die niet open konden, maakte geen onder-

deel uit van het renovatieplan dat aan de huurders is voorgelegd. Dit oorspronkelijke plan is 

door meer dan 70% van de huurders geaccepteerd. Het plan is nadien gewijzigd.  

 

Wijziging niet duidelijk gecommuniceerd 

Voor die wijziging moest Mitros alsnog toestemming vragen aan alle individuele huurders. 

Mitros zegt dat ze dit heeft gedaan tijdens een gesprek met alle huurders in hun eigen wo-

ning. De huurder en zijn begeleider geven aan dat hun tijdens dat gesprek niet duidelijk is 

geworden dat er iets was gewijzigd. De Klachtencommissie vindt dit aannemelijk. Tijdens 

het gesprek met de aannemer kreeg de huurder namelijk een zeer uitgebreide lijst van 3 

dicht beschreven pagina’s met werkzaamheden voorgelegd. En bouwtekeningen waaruit 

voor een leek niet duidelijk was dat er iets was gewijzigd ten opzichte van het oorspronke-

lijke plan. En nergens in deze papieren staat duidelijk dat de huurder gevraagd wordt om 

uitdrukkelijke toestemming voor een wijziging die geen deel uitmaakte van het oorspronke-

lijke plan. Mitros maakt ook niet aannemelijk dat deze wijziging expliciet mondeling bespro-

ken is.  

 

Geen bouwkundig bezwaar tegen draairamen 

De huurder heeft er goede redenen voor om ramen te willen die open kunnen. Mitros heeft 

tijdens de hoorzitting toegegeven dat er geen ernstige bouwkundige bezwaren tegen zijn 

om de ramen te vervangen door ramen die open kunnen. De klachtencommissie komt tot 

het oordeel dat Mitros ten onrechte de ramen die draaibaar en te openen waren, heeft ver-

vangen door vaste ramen. Dit onderdeel van de klacht is dus ook gegrond.  
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De Klachtencommissie adviseert Mitros om het ene raam dat niet open kan, alsnog te ver-

vangen door een draairaam. Ook adviseert ze Mitros om streng toe te zien op de schoon-

maak van logeerwoningen. 

Klacht M17-44: verhuiskostenvergoeding en vergoeding gemist woongenot 

Mitros heeft een grootonderhouds- en renovatieproject uitgevoerd in het complex waar de 

huurder woont. De huurder vindt dat hij recht heeft op de wettelijke verhuiskostenvergoe-

ding van € 5.910,-. Ook vindt hij dat hij recht heeft op een vergoeding voor gemist woonge-

not.  

Volgens Mitros heeft de huurder geen recht op verhuiskostenvergoeding. Maar omdat een 

aantal zaken niet goed is verlopen, biedt Mitros de huurder een vergoeding aan van € 250,- 

voor gemist woongenot. De huurder vindt deze vergoeding een belediging. Hij vindt dat, als 

Mitros een huurder een boete kan opleggen van € 250,- voor elke dag dat een huurder een 

logeerwoning te laat oplevert, het niet meer dan redelijk is dat Mitros een boete betaalt van 

€ 250,- per dag dat de huurder minder woongenot heeft gehad. Het gaat om 10 dagen, dus 

€ 2.500,-. Mitros en de huurder worden het niet eens. 

 

Geen recht op verhuiskostenvergoeding 

Er is wettelijk geregeld dat een huurder recht heeft op een verhuiskostenvergoeding, als re-

novatiewerkzaamheden een verhuizing noodzakelijk maken. Dit geldt niet voor groot-onder-

houd. In dit geval ging het om een combinatie van grootonderhoud en renovatie. De uitge-

voerde renovatiewerkzaamheden (aanbrengen mechanische installatie, dubbel glas en 

spouwmuurisolatie) konden in bewoonde staat uitgevoerd worden. De renovatiewerkzaam-

heden maakten een verhuizing dus niet noodzakelijk. In de afspraken die Mitros heeft ge-

maakt met de huurders voor aanvang van het project, stond ook geen regeling voor een 

verhuiskostenvergoeding of een boetebeding ten laste van Mitros. De Klachtencommissie 

ziet dan ook geen aanleiding voor het toekennen van een verhuiskostenvergoeding. 

 

Meer overlast dan gepland 

Uit de stukken en tijdens de hoorzitting is het de Klachtencommissie wel duidelijk geworden 

dat de huurder meer overlast heeft gehad van de werkzaamheden dan gepland. De uitvoe-

ring van de werkzaamheden en de communicatie hierover zijn niet goed verlopen. Mitros 

heeft hiervoor excuses aangeboden. Ze heeft, toen de huurder aan de bel trok, meteen ac-

tie ondernomen. Mitros biedt een vergoeding van € 250,- voor gemist woongenot. Dit komt 

neer op een huurvrije periode van 10 dagen. De commissie vindt dit een redelijk aanbod. 

Ten eerste omdat er geen boetebeding is afgesproken. Ten tweede omdat Mitros na melding 

door de huurder, de overlast alsnog snel heeft opgelost. 

 

De klacht over de overlast die de huurder heeft ervaren en de slechte communicatie is ge-

grond. De Klachtencommissie vindt de vergoeding die Mitros hiervoor biedt, redelijk. De 

klacht over het feit dat Mitros de huurder geen verhuiskostenvergoeding wil betalen, vindt 

de commissie ongegrond. 

Klacht M17-49: 20 keer thuis moeten blijven in 2,5 jaar 

Een huurder claimt € 10.000,- schade bij Mitros vanwege lekkages. De lekkages spelen al 

2,5 à 3 jaar. Ze zijn volgens hem door Mitros niet snel genoeg verholpen. Daardoor is 

schade aan zijn inboedel groter geworden dan nodig was geweest. Ook zegt hij dat hij wel 

20 keer heeft moeten vrij nemen vanwege bezoeken van Mitros en derden. 

 

Te late actie door Mitros 

Mitros zegt dat het om 2 lekkages met 2 verschillende oorzaken ging. Ze geeft toe dat het 

allemaal te lang heeft geduurd en dat ze de lekkages eerder had moeten oplossen. De huur-
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der heeft geen inboedelverzekering. Mitros biedt uit coulance een vergoeding voor bescha-

digd laminaat, plinten en vinyl van € 661,-. Daarbij houdt Mitros rekening met afschrijving. 

De huurder vindt dit bedrag veel te laag. Hij dient een klacht in bij de Klachtencommissie. 

 

Mitros aansprakelijk voor schade 

De Klachtencommissie oordeelt dat Mitros aansprakelijk is voor de schade. Mitros heeft er-

kend dat het verhelpen van de lekkages veel te lang heeft geduurd. Als zij eerder in actie 

was gekomen, was de schade aan de inboedel beperkt gebleven. Tijdens de hoorzitting 

heeft Mitros aangegeven dat het best mogelijk is dat de huurder 20 keer heeft moeten 

thuisblijven. Ze kan dit – vanwege een nieuw registratiesysteem – niet meer nagaan.  

 

20 keer thuis blijven in 2,5 jaar 

De huurder claimt een bedrag van € 10.000,-. Hij onderbouwt dit bedrag niet. De Klachten-

commissie moet de schade dus schatten. Bij de beoordeling neemt de Klachtencommissie 

de volgende aspecten mee: 

 de huurder heeft in 2,5 jaar 20 keer thuis moeten blijven. Een corporatie mag van 

een huurder verwachten dat hij af en toe thuis blijft voor reparaties of onderzoek aan 

de woning. Maar 20 keer in 2,5 jaar vindt de commissie niet meer redelijk.  

 de huurder is zelf voor een deel van de schade verantwoordelijk. De goten waren 

overstroomd doordat de huurder zijn regenpijp niet had ontstopt. Dit is onderhoud 

dat huurders zelf moeten uitvoeren.  

 de afschrijvingstermijn van laminaat en vinyl is 10 of 15 jaar. Bij de huurder lag de 

vloerbedekking er 7 jaar, dus halverwege de afschrijvingstermijn. 

Op basis van bovengenoemde vindt de commissie het aanbod van Mitros om € 661,- te ver-

goeden niet redelijk.  

 

Aanbod Mitros vervallen 

Tijdens de hoorzitting verklaarde Mitros zich bereid om € 2.500,- te betalen. Dit baseerde 

Mitros op de nieuwprijs van het laminaat en vinyl, zonder rekening te houden met afschrij-

ving, verhoogd met € 300,- voor overige punten. De Klachtencommissie legde de huurder 

uit dat dit aanbod zou vervallen als hij het niet accepteerde. De huurder heeft het aanbod 

na de hoorzitting afgewezen.  

 

De Klachtencommissie vindt de klacht gegrond. Ze adviseert Mitros om € 1.500,- te vergoe-

den. Dit is een vergoeding voor de dagwaarde van het laminaat, het ongemak en de vrije 

dagen die de huurder heeft moeten opnemen. 

Klacht M17-58: schadevergoeding bij storing internet 

Mitros heeft een voormalig kantoorcomplex verhuurd aan de Stichting Volkshuisvesting 

Utrecht (SVU). Die verhuurt hierin appartementen met toestemming van Mitros. Per 1 no-

vember 2016 eindigt de hoofdhuurovereenkomst tussen Mitros en SVU. Mitros is nu de ver-

huurder van de appartementen. Mitros heeft de bestaande huurovereenkomsten met de 

huurders voortgezet. 

 

Gemiste inkomsten door niet werkend internet 

Een huurder, die dus eerst huurde van SVU en daarna van Mitros, klaagt erover dat hij 2 

weken geen internet had in zijn woning. Hij heeft een eigen bedrijf en is hierdoor inkomsten 

misgelopen. Mitros weigert zijn schade te vergoeden. 

 

In de huurovereenkomst tussen de huurder en SVU, die dus door Mitros is voortgezet, staat 

dat internet niet is inbegrepen in de huurprijs. Huurders moeten zelf een abonnement hier-

voor afsluiten, als zij dit willen. In de praktijk bleek dat er wel een internetaansluiting in het 

appartement was. De huurder kon dit gratis gebruiken. Hij was 1 van de eerste bewoners. 
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Naarmate er steeds meer bewoners in het gebouw kwamen wonen, werd het internet te 

traag voor zijn eigen bedrijf.  

 

In mei 2016 was er een storing aan het internet. De huurder heeft hierdoor 2 weken geen 

internet gehad. Hij claimt een schade van € 3.430,35 bij SVU vanwege gemiste inkomsten. 

SVU wijst zijn claim af omdat in de huurovereenkomst stond dat de huurder zelf voor inter-

net moest zorgen. Verder geeft SVU aan dat de huurder vanaf 1 november hierover maar 

verder moet corresponderen met Mitros. Daarom legt de huurder zijn claim bij Mitros neer. 

Die weigert ook te betalen. 

 

Niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten vorige verhuurder 

De Klachtencommissie vindt dat de huurder zijn schade in ieder geval niet kan claimen bij 

Mitros. Mitros is niet aansprakelijk voor schade die eventueel het gevolg zou zijn van tekort-

schieten van de vorige verhuurder. Artikel 7:226 lid 1 BW bepaalt dat ‘de op het moment 

van overdracht van het gehuurde bestaande opeisbare verplichtingen berusten bij de oor-

spronkelijke contractspartners.’  Alleen als er sprake is van uitdrukkelijke schuldovername, 

zou dit anders zijn. Dat is hier niet gebleken.  

 

Aangezien de huurder Mitros niet aansprakelijk kan stellen voor zijn schade, hoeft de Klach-

tencommissie niet meer te beoordelen of de levering van internet wel tot de verplichting 

van de verhuurder behoorde. En of de huurder een reële schadeberekening heeft opgesteld. 

De Klachtencommissie vindt de klacht ongegrond. 

Klacht M17-69: geen reactie en wel of niet onnodig thuis moeten blijven 

Een huurder dient een klacht in omdat hij op de klacht die hij bij Mitros heeft ingediend, na 

meer dan een maand nog geen reactie heeft ontvangen. Verder wil hij een schadevergoe-

ding omdat hij vindt dat hij onnodig vrije dagen heeft moeten nemen. De aannemer die 

Mitros heeft ingeschakeld, heeft een paar keer de afspraak op heel korte termijn afgezegd. 

Ook heeft de huurder een aantal keer onnodig spullen moeten verplaatsen voor werkzaam-

heden.  

 

Mitros reageert pas na 2 maanden op de klacht van de huurder. Ze biedt excuses aan voor 

haar te late reactie. Mitros heeft bij de aannemer nagevraagd of het juist is dat deze een 

aantal afspraken heeft afgezegd. Dit blijkt te kloppen. De aannemer heeft beterschap be-

loofd. Mitros stelt overigens dat niet alleen door de aannemer, maar ook door de huurder 

afspraken zijn afgezegd. 

Mitros wil nu graag bemiddelen bij het maken van een afspraak met de aannemer. Mitros is 

niet bereid de schade te vergoeden. Er is volgens Mitros geen sprake van een gebrek dat 

het woongenot zodanig verstoort dat dit een schadevergoeding rechtvaardigt. Wel toont 

Mitros begrip voor het feit dat de huurder meerdere keren een aantal meubels heeft moeten 

verplaatsen.  

 

De huurder reageert weer op Mitros en geeft aan dat het niet klopt dat ook hij afspraken 

heeft afgezegd. Verder schrijft hij dat hij geen schadevergoeding vroeg voor gemist woon-

genot, maar voor het onnodig thuis moeten blijven en onnodig tijd moeten steken in het in-

dien van een klacht. 

 

Pas na 2 maanden inhoudelijke reactie 

De Klachtencommissie vindt de klacht over de te late inhoudelijke reactie van Mitros ge-

grond. Mitros heeft pas na 2 maanden inhoudelijk op de klacht gereageerd. Dit had uiterlijk 

binnen 2 à 3 weken gemoeten. Mitros heeft dit erkend en excuses aangeboden. Dit vindt de 

Klachtencommissie voldoende. 
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Niet onredelijk vaak thuis moeten blijven 

Een huurder moet er rekening mee houden dat Mitros, of door Mitros ingeschakelde derden, 

af en toe onderhoudswerkzaamheden of controles moeten uitvoeren in zijn woning. Daaraan 

moet een huurder meewerken. Hij heeft geen recht op een vergoeding als hij hiervoor vrij 

moet nemen. Dit zou anders kunnen zijn, als hij onredelijk vaak thuis moet blijven. Het is 

duidelijk geworden dat de onderaannemer in ieder geval 2 keer op laatste moment heeft af-

gezegd. Van 1 bezoek is niet duidelijk hoe het is gelopen. Twee andere bezoeken van de on-

deraannemer vindt de commissie niet onnodig. Het ging om een jaarlijkse controle en om 

werkzaamheden die volgens de aannemer nodig waren. De huurder vond deze niet nodig. 

De commissie vindt dat Mitros hierbij uit mag gaan van de deskundigheid van de aannemer 

en niet van het standpunt van de huurder. Het standpunt van de monteur is ook bevestigd 

door de leverancier.  

De commissie heeft er begrip voor dat het voor de huurder vervelend is om onnodig thuis te 

moeten blijven. De commissie vindt de gang van zaken in dit geval niet zo ernstig en ver-

wijtbaar dat de huurder recht heeft op een schadevergoeding. Zeker ook omdat de huurder 

geen inzicht heeft gegeven in de hoogte van de schade. Dit deel van de klacht vindt de 

commissie ongegrond. 

 

SSW 

Klacht S17-57: cv-installatie voldoet niet aan voorschriften 

Kort nadat hij in 2015 in zijn woning komt wonen, krijgt een huurder van een installatiebe-

drijf te horen dat er tekortkomingen zijn aan de cv-installatie. Hierdoor is het voor de instal-

lateur lastig om onderhoud uit te voeren. Ook zouden de tekortkomingen tot storingen kun-

nen leiden. SSW is hiervan op de hoogte. De huurder wil van SSW weten wat zij hieraan 

gaat doen, maar krijgt geen duidelijkheid. Hij belt diverse keren, maar krijgt geen ant-

woord.  

 

Te trage actie en slechte communicatie 

In 2016 is een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Niet al het onderhoud kon worden uitge-

voerd, omdat de rookgasafvoer voor de mantel was geplaatst. Ook in 2017 zijn nog weer 

werkzaamheden uitgevoerd. De rookgasafvoer bleek los te hebben gezeten en is vastgezet. 

De huurder is bang dat hij tot die tijd gevaar heeft gelopen. Hij dient een klacht in omdat hij 

vindt dat SSW geen verantwoording neemt voor het feit dat de cv-installatie niet aan de 

voorschriften voldoet en te traag actie onderneemt. Bovendien communiceert SSW niet 

goed met hem. 

 

In de zomer van 2017 laat SSW een technisch adviesbureau de installatie onderzoeken, niet 

alleen bij de huurder, maar ook bij 2 andere woningen in het complex. De door het bureau 

geadviseerde aanpassingen zijn uiteindelijk in oktober 2017 uitgevoerd. 

 

Tijdens de hoorzitting zijn partijen het erover eens dat de installatie nu in orde is en aan de 

voorschriften voldoet. Ook zijn ze het erover eens dat de installatie wel altijd heeft gefuncti-

oneerd. 

 

Geen goed klantvolgsysteem 

De Klachtencommissie vindt de klacht over de communicatie gegrond. De huurder heeft di-

verse keren met SSW gebeld over de installatie, nadat hij van de installateur had gehoord 

dat deze niet aan de voorschriften voldeed. Zijn vragen zijn niet door SSW beantwoord. De 

huurder wist steeds niet waar hij aan toe was. SSW heeft toegegeven dat het lang heeft ge-

duurd, dat de communicatie beter kon, dat ze de regie teveel bij de installateur heeft gela-

ten en dat ze geen goed klantvolgsysteem heeft.  
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Geen gevaarlijke situatie 

De cv-installatie heeft altijd goed gefunctioneerd. Dat de installatie gevaarlijk zou zijn ge-

weest, is niet gebleken. De rookgasafvoer was niet goed gebeugeld. Dat zou voor een ge-

vaarlijke situatie hebben kunnen zorgen. Maar dat dit ook daadwerkelijk het geval was, is 

niet gebleken. In een rapport van de installateur van juni 2017 staat dat de rookgasafvoer 

veilig was, ook al was deze onvoldoende gebeugeld. De commissie ziet dan ook geen aanlei-

ding voor nadere maatregelen aan de installatie. En ook niet voor een vergoeding voor een 

onveilige situatie. Dit onderdeel van de klacht is ongegrond. 

 

Geste 

De Klachtencommissie geeft SSW in overweging om met een geste het slechte communice-

ren en het feit dat het allemaal zo lang heeft geduurd een beetje goed te maken. 

 

Viveste 

Klacht V16-88: te hoge huurprijs 

Een huurder vindt zijn woning te duur in relatie tot de kwaliteit van de woning. Hij betaalt 

€ 623,41 (80% van de maximaal redelijke huurprijs). Hij vraagt Viveste om bij hem thuis te 

komen, zodat hij kan laten zien waarom hij de huurprijs onredelijk vindt. Viveste gaat niet 

in op zijn uitnodiging. De huurder vindt dat hij € 453,- zou moeten betalen. Dit is 65% van 

de maximaal redelijke huurprijs. Dit is ook het percentage dat anderen bij hem in de buurt 

voor vergelijkbare woningen betalen. Hij is het niet eens met het huurbeleid van Viveste, 

dat hij 80% moet betalen en anderen slechts 65%. Volgens de huurder klopt bovendien ook 

het aantal punten van de woningwaardering niet. Hij vindt het verder ongepast dat Viveste, 

volgens hem, extra inkomsten genereert via huurtoeslag. 

 

Omdat de huurder er met Viveste niet uitkomt, stapt hij naar de Klachtencommissie.  

 

Woningwaardering 

Viveste laat weten dat de woningwaardering geen 153 maar 150 punten moet zijn. Dit komt 

door een nieuwe systematiek voor het berekenen van de woningwaardering. De huurprijs 

bij aanvang van de huur valt hierdoor iets lager uit. Daarom betaalt Viveste de huurder 

€ 218,48 terug. Tegen deze puntentelling maakt de huurder in eerste instantie geen be-

zwaar. Later echter wel. Volgens hem moet het 142 punten zijn. De huurder baseert dit op 

een brief van Viveste waarin dit puntenaantal wordt genoemd. Dit blijkt een vergissing te 

zijn geweest van Viveste. Dat betekent volgens de Klachtencommissie niet dat de punten-

telling daarom aangepast zou moeten worden. De Klachtencommissie verwijst de huurder 

naar de Huurcommissie als hij bezwaar wil maken tegen de puntentelling. Over de punten-

telling kan de Klachtencommissie volgens het klachtenreglement niet oordelen. 

 

Beleid Viveste 

Op basis van de aangepaste puntentelling zou de huur bij aanvang van de huur € 610,59 

zijn in plaats van € 623,41. Dit is 80% van de maximaal redelijke huurprijs. Dit is het beleid 

van Viveste. Het 80%-beleid is bij corporaties gebruikelijk. De Klachtencommissie toetst be-

leid van corporaties met zeer grote terughoudendheid. Alleen als beleid duidelijk onredelijk 

is, kan de commissie beleid afkeuren. Dat is hier niet het geval.  

 

Viveste heeft haar beleid later aangepast. Bij nieuwe verhuringen hanteert ze nu 65%. Dat 

betekent dat gelijke woningen in een straat verschillende huurprijzen kunnen hebben. Dit is 

ook het geval bij de huurder in de buurt. Voor de wet en de huurovereenkomst geldt echter 

de huurprijs die partijen zijn overeengekomen bij het aangaan van de huurovereenkomst. 

Noch het burgerlijk wetboek, noch de algemene bepalingen bij de huurovereenkomst, noch 

de Woningwet of het Besluit toegelaten instelling volkshuisvesting, verplichten Viveste om 
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ook voor lopende huurovereenkomsten het nieuwe beleid toe te passen. De klacht over het 

huurbeleid van Viveste vindt de Klachtencommissie dan ook ongegrond.  

 

Niet op huisbezoek willen komen bij de huurder 

De huurder verwijt Viveste dat zij niet bij hem thuis wilde komen. Hij wilde Viveste ervan 

overtuigen dat de gevraagde huurprijs onredelijk was voor zijn kleine woning. Viveste ver-

wachtte dat een dergelijk bezoek, na alle correspondentie met de huurder, geen meer-

waarde zou hebben. De Klachtencommissie denkt dat tijdens een gesprek met de huurder in 

zijn woning een aantal zaken misschien eerder duidelijk had kunnen worden. Zoals de ver-

warring over de puntentelling. Dit is immers nu tijdens de hoorzitting duidelijk geworden. 

Aan de andere kant begrijpt de commissie dat Viveste niet op elke klacht kan reageren met 

een huisbezoek. Uit het grote aantal brieven voorafgaand aan de klachtbehandeling leidt de 

Klachtencommissie af dat Viveste veel aandacht heeft besteed aan de klacht. De opstelling 

van Viveste was niet onredelijk. Dit onderdeel van de klacht is ook ongegrond. 

 

Inkomsten genereren via huurtoeslag 

De huurder legt een relatie tussen de huurtoeslag en de huurinkomsten van Viveste. De 

Klachtencommissie oordeelt dat dit niet klopt. De huurprijs wordt tussen de huurder en Vi-

veste overeengekomen. Of de huurder vervolgens huurtoeslag kan krijgen, daarop heeft Vi-

veste geen invloed. Dit is afhankelijk van woonsituatie en verzamelinkomen van de huurder. 

Er is niet gebleken dat Viveste de huurprijzen die zij hanteert, laat beïnvloeden door de 

vraag of een huurder bij aanvang van de huur wel of niet in aanmerking komt voor huurtoe-

slag. De criteria voor 'passend toewijzen' zijn vastgelegd in het Besluit toegelaten instellin-

gen volkshuisvesting. Viveste heeft de regels van dit besluit niet geschonden. Ook dit 

klachtonderdeel is ongegrond. 

 

Volksbelang 

Klacht VB17-10: kosten verstopte toiletpot 

Een huurder moet de kosten betalen voor het ontstoppen en vervangen van de toiletpot. Hij 

is het hier niet mee eens. Hij vindt dat de kosten voor Volksbelang zijn. Volgens Volksbe-

lang heeft de huurder vet door het riool gespoeld en is de verstopping hierdoor veroorzaakt. 

Volksbelang heeft hiervan foto’s. De huurder ontkent dit en zegt helemaal niet te weten dat 

er foto’s zijn gemaakt. Bovendien heeft de monteur hem gezegd dat hij de oorzaak van de 

verstopping niet wist. Ook heeft de huurder helemaal niet gevraagd om vervanging van de 

toiletpot. Partijen worden het niet eens. De huurder dient een klacht in bij de Klachtencom-

missie. 

 

Kosten ontstoppen riolering voor corporatie of huurder? 

In principe zijn de kosten voor het ontstoppen van het riool (tot het aansluitpunt op het ri-

ool van de gemeente) voor rekening van de huurder. In dit geval neemt de huurder deel 

aan het ontstoppingsfonds. Hij betaalt Volksbelang een klein bedrag per maand. In ruil 

daarvoor neemt Volksbelang de kosten voor het verhelpen van ontstoppingen voor haar re-

kening. Behalve als een verstopping is veroorzaakt door verkeerd gebruik. In dat geval 

moet een corporatie de huurder zo snel mogelijk op de hoogte stellen dat zij vindt dat een 

huurder de verstopping zelf heeft veroorzaakt. Er moet dan sprake zijn van een ernstig ver-

wijt. De corporatie moet daarbij ook een specificatie geven van de kosten.  

 

Hoge rekening en geen uitleg 

Volksbelang heeft de huurder in dit geval hiervan niet tijdig op de hoogte gesteld. De huur-

der ontving pas na 6 weken een ongespecificeerde rekening van bijna € 700,-. Hij vroeg 

meteen hierna om uitleg, maar kreeg die niet van Volksbelang. Ook kreeg hij de foto’s niet 
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te zien die volgens Volksbelang waren gemaakt. Na 4,5 maand kreeg de huurder een aan-

maning, waarbij Volksbelang de factuur nog eens met € 120,- aan incassokosten had ver-

hoogd. Pas toen de huurder formeel een klacht had ingediend, kreeg hij de foto’s te zien.   

 

Slechte communicatie 

Tijdens de hoorzitting overlegde Volksbelang pas een specificatie van de kosten. Volksbe-

lang bood toen ook excuses aan voor de slechte communicatie. Normaal gesproken neemt 

zij contact op met een huurder voordat zij kosten voor ontstopping in rekening brengt. 

Volksbelang kan onvoldoende bewijzen dat er sprake is van een ernstig verwijt waarbij de 

ontstopping door de huurder is veroorzaakt. Partijen blijven hierover van mening verschil-

len. De huurder wijst erop dat er onlangs werkzaamheden aan het riool in de tuin zijn uitge-

voerd. Deze zouden ook de oorzaak kunnen zijn. De Klachtencommissie vindt dat er onvol-

doende bewijs is om de huurder een ernstig verwijt te maken. Daarom mag Volksbelang de 

kosten voor de ontstopping niet in rekening brengen bij de huurder. Dit onderdeel van de 

klacht is gegrond. 

 

Kosten vervanging toiletpot 

De belangrijkste reden voor Volksbelang om de toiletpot te vervangen was dat er een barst 

in zat. Ze laat dit tijdens de hoorzitting op een foto zien. De barst is maar klein. Volksbelang 

zou bij mutatie de kosten voor het vervangen van deze toiletpot niet in rekening brengen bij 

de vertrekkende huurder. Bovendien staat niet vast dat de huurder de barst heeft veroor-

zaakt of dat deze er al zat bij aanvang van de huur. Volksbelang kan dus niet zomaar de 

huurder aansprakelijk stellen voor de barst. Als de huurder wel aansprakelijk zou zijn ge-

weest, kan de schade niet op nieuwwaarde worden vastgesteld. De toiletpot is waarschijnlijk 

al 40 jaar oud. Ook dit onderdeel van de klacht is gegrond. 

 

De Klachtencommissie adviseert Volksbelang om de rekening voor de huurder in te trekken. 

Klacht VB17-24: overlast van buren 

Een huurder heeft al enkele maanden last van zijn buren. Het gaat om geblaf van honden, 

harde muziek en luid bonken. Hij vindt dat Volksbelang onvoldoende doet om de overlast 

aan te pakken. Hij dient een klacht in bij de Klachtencommissie.  

 

Niet verschenen bij hoorzitting 

Bij de hoorzitting verschijnt de huurder – zonder tegenbericht – niet. De Klachtencommissie 

spreekt daarom alleen met Volksbelang.  

 

Richtlijnen omgaan met overlastklachten 

De Klachtencommissie hanteert richtlijnen voor de wijze waarop een verhuurder om moet 

gaan met overlastklachten (zie klacht B16-63, pagina 17). De Klachtencommissie consta-

teert dat Volksbelang zich aan de richtlijnen heeft gehouden. Ze heeft de klacht serieus on-

derzocht. Zij heeft contact gezocht met de bewoners die volgens de huurder de overlast 

veroorzaken. Ze heeft de huurder in contact gebracht iemand van Vluchtelingenwerk, die de 

bewoners begeleidt. De huurder heeft geen gebruik gemaakt van het aanbod van de mede-

werker van Vluchtelingenwerk om meteen langs te komen toen er weer veel lawaai was. De 

huurder had geen tijd. De medewerker zei dat de huurder hem weer kon bellen als er op-

nieuw sprake was van overlast. Dit heeft de huurder nooit gedaan. Ook het advies om zelf 

bij de buren langs te gaan, heeft hij niet opgevolgd. 

Volksbelang heeft bij omwonenden nagevraagd. Er zijn verder geen klachten van andere 

omwonenden. Er is geen bewijs van de overlast.  

 

Onvoldoende inspanning door de huurder 

De Klachtencommissie heeft op basis van bovenstaande de indruk dat de huurder zich zelf 

onvoldoende inzet om de overlast op te lossen. Zeker nu hij ook al niet is verschenen bij de 
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hoorzitting en niets meer van zich heeft laten horen. Hij kan daarom geen verdergaande 

stappen verlangen van Volksbelang. De Klachtencommissie vindt de klacht ongegrond. 

 

De Woningraat 

Klacht WL17-14: verkeerde voorlichting bij (ver)kopen huurwoning 

Woningbouwvereniging Lopik (fusievoorganger van De Woningraat) biedt 72 van haar wo-

ningen te koop aan. Een zittende huurder heeft het eerste recht van koop. Als die de wo-

ning niet koopt, biedt Woningbouwvereniging Lopik de woning te koop aan aan andere 

huurders, zodra een huurder de huur opzegt.  

 

Totale woonduur of woonduur in huidige woning? 

Een huurder wil een woning kopen. De makelaar legt de huurder uit dat huurders van Wo-

ningbouwvereniging Lopik voorrang hebben. Als meer dan 1 huurder de woning wil kopen, 

heeft de huurder met de langste woonduur voorrang. De huurder laat de makelaar weten de 

woning graag te willen kopen. De makelaar zegt hem dat de woning aan hem aangeboden 

zal worden, gezien zijn woonduur. 

 

Woningbouwvereniging Lopik biedt de woning echter toch aan een ander aan. De corporatie 

doet dit op basis van de langste woonduur in de huidige woning. De andere kandidaat 

woont al langer in zijn huidige woning dan de huurder. De huurder maakt hiertegen be-

zwaar. Volgens hem zou de totale woonduur gelden. Niet de woonduur in de huidige wo-

ning. Dat is hem door de makelaar verteld. De corporatie houdt vast aan haar standpunt en 

de huurder loopt de koopwoning mis. Hij dient een klacht in. Hij vindt dat de corporatie de 

woning alsnog aan hem moet aanbieden. 

 

Verkoopbesluit 

Woningbouwvereniging Lopik toont de Klachtencommissie haar verkoopbesluit. In de toe-

lichting hierbij staat dat bij meer gegadigden, de woning te koop wordt aangeboden aan de 

huurder met de langste woonduur in de huidige woning. Woningbouwvereniging Lopik kan  

niet uitsluiten dat de makelaar de huurder verkeerd heeft voorgelicht. De makelaar ging uit 

van de totale woonduur.  

 

Koopcontract al gesloten 

De corporatie blijft erbij dat zij heeft gehandeld volgens haar eigen verkoopbeleid. Het 

koopcontract met de andere kandidaat is inmiddels al gesloten. Dit kan niet meer worden 

teruggedraaid.  

De Klachtencommissie is het met Woningbouwvereniging Lopik eens dat zij juist heeft ge-

handeld. Zij heeft zich aan haar verkoopbesluit gehouden. Zij kan hier ook niet meer op te-

rugkomen, omdat ze al een bindende overeenkomst heeft met de andere kandidaat. Die zou 

hierdoor onterecht worden benadeeld. Dit onderdeel van de klacht vindt de commissie on-

gegrond. 

 

Verkeerde voorlichting door makelaar 

De Klachtencommissie vindt het heel aannemelijk dat de makelaar de huurder verkeerd 

heeft voorgelicht. De huurder kon ook niet op een andere manier achter het verkoopbeleid 

komen. Het stond ook niet op de website van de corporatie. De makelaar handelt in op-

dracht van Woningbouwvereniging Lopik. Een excuus van de corporatie vindt de commissie 

dan ook op zijn plaats. Ze vindt niet dat de onjuiste informatie aanleiding is tot verder-

gaande verplichtingen naar de huurder toe. Dit onderdeel van de klacht is gegrond. De 

commissie adviseert de corporatie er voor te zorgen dat de makelaar voortaan de juiste in-

formatie verschaft. En om het verkoopbeleid op de eigen website te publiceren. 
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Hoofdstuk 6 Samenvatting van de bemiddelingen 
 

Hieronder volgt een korte weergave van de klachten waarbij de Klachtencommissie in 2017 

heeft bemiddeld. 

 

Heuvelrug Wonen 

HW17-29: weigering renovatie badkamer 

Een huurder dient een klacht in als Heuvelrug Wonen zijn badkamer niet wil renoveren. Tij-

dens de hoorzitting legt Heuvelrug Wonen uit dat zij badkamers pas renoveert als deze 40 

jaar oud zijn. De badkamer van de huurder is in 2003 al gerenoveerd. Heuvelrug Wonen 

gaat dit dus nu niet opnieuw doen. 

 

Gaatjes in de tegels 

De huurder vertelt dat er veel gaatjes in en tussen de tegels zitten, sommige nog met plug-

gen erin. Die zaten er al toen hij naar de woning verhuisde. Ook is de badkamerdeur vol-

gens hem door vocht beschadigd. 

 

Beoordeling tegels en badkamerdeur 

De Klachtencommissie legt de huurder uit dat het niet onredelijk is van Heuvelrug Wonen 

dat zij de badkamer niet nu al weer wil renoveren. De huurder accepteert dit.  

Partijen spreken af dat Heuvelrug Wonen de badkamer komt bekijken. Als het nodig is, vult 

ze de gaatjes netjes op. Alleen als de tegels in zeer slechte staat zijn, vervangt ze deze. Ze 

geeft meteen aan dat dit niet heel waarschijnlijk is. Verder kort Heuvelrug Wonen de badka-

merdeur in. Daarmee verbetert de ventilatie van de badkamer. Is de deur te erg beschadigd 

is door vocht? Dan vervangt Heuvelrug Wonen de deur.  

 

Met de gemaakte afspraken is de huurder tevreden. Hij trekt zijn klacht in. 

 

GroenWest 

GW16-74: koude woning ondanks isolatie 

Een huurder vindt dat GroenWest onvoldoende doet aan klachten over kou in zijn woning. 

In 2010 heeft GroenWest isolatie onder de vloer en in de spouw aangebracht. Toch is het 

nog steeds koud in de woonkamer. 

 

Klacht te lang laten liggen 

In haar schriftelijke reactie biedt GroenWest excuses aan omdat zij de klacht veel te lang 

heeft laten liggen. Ze heeft meteen nadat de huurder zijn klacht indiende, al een onderzoek 

laten uitvoeren in de woning om te kunnen beoordelen of de isolatie wel goed is aange-

bracht. Hierna heeft de ze de huurder niets meer laten horen. 

 

Onafhankelijk onderzoek 

Tijdens de hoorzitting spreken partijen af dat GroenWest een onafhankelijk bureau onder-

zoek laat uitvoeren in de woning. De uitkomsten hiervan stuurt GroenWest, samen met het 

rapport van het eerdere onderzoek, naar de huurder.  

 

Tijdelijke huurkorting 

De huurder krijgt met terugwerkende kracht een tijdelijke korting op de huur van € 40,-. 

Deze geldt tot en met de maand waarin de maatregelen die het onafhankelijke bureau advi-

seert, uitgevoerd zijn. Zijn er geen maatregelen nodig? Dan eindigt de korting op de 1e van 
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de maand volgend op het bekend worden van het onderzoeksrapport. Deze korting is be-

doeld als geste, omdat GroenWest de klacht te lang heeft laten liggen. En ook als tegemoet-

koming voor het verminderde woongenot, als blijkt dat er sprake is van een gebrekkige iso-

latie. 

 

Koudeprobleem opgelost 

De Klachtencommissie houdt de klacht enkele maanden aan. Als de Klachtencommissie na-

vraagt naar de stand van zaken, laat de huurder weten dat de werkzaamheden die het on-

afhankelijk bureau had geadviseerd, inmiddels zijn uitgevoerd. De klacht is hiermee opge-

lost. De huurder trekt zijn klacht in. 

GW17-02: overlast grootonderhoud en vergoeding rolgordijnen 

Een huurder heeft veel overlast gehad van een grootonderhoudsproject in zijn woning. 

Vooral omdat de aannemer zich niet aan de planning hield en de huurder niet goed op de 

hoogte hield van de voorgenomen werkzaamheden. Verschillende werkzaamheden zijn nog 

niet afgerond. Daarnaast wil hij een vergoeding van GroenWest voor nieuwe rolgordijnen. 

De oude pasten niet meer na het vervangen van de kozijnen. GroenWest en de huurder 

worden het niet eens. De huurder stapt naar de Klachtencommissie. 

 

Afronding laatste werkzaamheden 

Tijdens de hoorzitting spreken partijen af dat GroenWest de aannemer op korte termijn de 

laatste werkzaamheden laat afronden. Zo mogelijk op 1 dag. GroenWest heeft verder toe-

gezegd alsnog de kosten van de nieuwe rolgordijnen te betalen. Het gaat om een bedrag 

van € 870,-.  

 

De huurder is tevreden met de afspraken en trekt zijn klacht in. 

GW17-22: huur niet meer kunnen betalen 

Een huurder kan de huur van zijn woning niet meer betalen. De huur bedraagt € 623,-. Hij 

heeft een terugval in zijn inkomen gehad. Hij ontvangt huurtoeslag, een kindgebonden bud-

get en een UWV-uitkering. Zijn vaste lasten zijn echter te hoog. Hij heeft al 2 keer een 

huurachterstand gehad, met een incassoprocedure en bijbehorende kosten. Hij heeft geld 

geleend om zijn schulden te betalen. Hij zegt dat hij niet in aanmerking komt voor schuld-

sanering omdat zijn huur te hoog is. Daarom wil hij van GroenWest een goedkopere woning. 

Hij dient een klacht in omdat hij het onterecht vindt dat GroenWest hieraan niet wil mee-

werken. 

 

Gewaarschuwd voor te hoge huur 

GroenWest geeft aan dat de huurder de woning via urgentie heeft gekregen. GroenWest 

heeft de huurder toen al gewaarschuwd dat de huur te hoog was. Zij kan de huurder ook  

niet buiten het woonruimteverdelingssysteem om een andere woning aanbieden. Ze raadt 

de huurder aan om zelf te proberen een andere woning te vinden, via urgentie of via wo-

ningruil. 

 

Geen goede bewindvoerder 

Tijdens de hoorzitting blijkt de situatie anders te zijn dan de huurder in zijn klachtbrief had 

beschreven. Na zijn scheiding voelde de huurder zich door omstandigheden gedwongen de 

eerste de beste woning via urgentie te accepteren. Hij wist dat de huur erg hoog was voor 

hem. Hij had toen nog wel een inkomen. Sindsdien is hij zijn baan kwijt geraakt. Hij heeft 

inmiddels een enorme schuld van duizenden euro’s. Zijn bewindvoerder heeft hem niet erg 

goed geholpen. Via een advocaat heeft hij een verzoek ingediend voor een andere bewind-

voerder of beëindiging van meerderjarigenbewind.  
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Recht op toeslagen en uitkeringen 

De Klachtencommissie legt hem tijdens de bijeenkomst uit op welke toeslagen en uitkerin-

gen hij recht heeft. Zijn bewindvoerder heeft hem hier nooit op gewezen. De Klachtencom-

missie constateert dat er zoveel niet klopt aan het inkomen van de huurder dat zij niet de 

juiste instantie is om de huurder te helpen. De Klachtencommissie vermoedt dat de huurder 

wel de schuldsanering in zou kunnen. Volgens de commissie is het niet de hoogte van de 

huur die een blokkade vormt hiervoor, maar eerder de incassoprocedure die loopt bij het 

Centraal Justitieel Incassobureau. De commissie adviseert de huurder om via zijn advocaat, 

het wijkteam van de gemeente of schuldhulpverlening zijn inkomen en uitgaven op orde te 

brengen. Hij heeft hierbij sturende begeleiding nodig.  

 

De huurder ziet ook in dat dit traject voor hem beter is. Hij trekt zijn klacht in. 

GW17-47: pesterijen door buurman 

Een huurder ondervindt veel overlast van zijn buurman. Het gaat vooral om pesten. Hij 

vindt dat GroenWest niet voldoende doet om de overlast te beëindigen. Hij voelt zich niet 

serieus genomen. Uiteindelijk dient hij een klacht in bij de Klachtencommissie. 

 

Eigen verantwoordelijkheid 

GroenWest geeft in haar schriftelijke reactie aan dat zij de klachten met de huurder heeft 

besproken. Zij heeft de huurder aangeraden om eerst zelf met de buurman in gesprek te 

gaan. GroenWest is vervolgens ook nog op bezoek geweest bij de huurder. De beide buren 

blijken elkaar al 20 jaar te kennen. Vroeger waren ze bevriend, maar de laatste jaren is het 

contact verslechterd. GroenWest vindt dat het in eerste instantie de verantwoordelijkheid is 

van de huurders zelf om samen in gesprek te gaan. Toch biedt ze aan om een bemidde-

lingsgesprek te organiseren om te kijken of er mogelijkheden zijn om het contact tussen de 

buren te herstellen.  

 

De huurder zegt hiervoor wel open te staan. Maar hij wil eerst de hoorzitting bij de Klach-

tencommissie afwachten. 

 

Bemiddelingsgesprek 

Tijdens de hoorzitting vertelt de huurder dat de buurman sinds een paar weken is gestopt 

met pesten. Hij hoopt dat dit zo blijft. Toch spreken partijen af dat GroenWest alsnog een 

gesprek organiseert tussen de beide buren. GroenWest vraagt Buurtbemiddeling of die hier-

bij aanwezig wil zijn. Met deze afspraken is de klacht afgehandeld. 

 

Mitros 

M16-31: schadevergoeding na 3 lekkages 

Een huurder heeft in augustus 2012 en juli 2014 lekkages gehad. Hierdoor is schade ont-

staan. In november 2015 is weer een lekkage opgetreden. Volgens de huurder komen alle 

lekkages vanaf het dakterras. Omdat het nu al de 3e keer is dat het op die plek lekt, wil de 

huurder zijn schade en zijn opgenomen vrije dagen door Mitros vergoed krijgen. Ook wil hij 

een huurverlaging. 

In 2015 heeft de Klachtencommissie een advies uitgebracht over de vraag wie de schade 

moest betalen van de 2 eerdere lekkages. De Klachtencommissie oordeelde toen dat deze 

voor rekening van de huurder was. Er leek toen geen sprake van een gebrek.  

 

Geen aanleiding voor schadevergoeding volgens Mitros 

Volgens Mitros heeft de huurder gewoon pech dat het weer is gaan lekken. Mitros schrijft 

dat de lekkages niet dezelfde oorzaak hebben. En dat zij ze steeds tijdig en goed heeft ver-

holpen. Zij ziet daarom geen aanleiding voor een huurvermindering. Ook geeft ze aan dat 
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de huurder geen huurprijsvermindering meer kan vragen voor de lekkages van 2012 en 

2014 omdat hiervoor een wettelijke vervaltermijn geldt van 6 maanden. 

 

Ook voor een vergoeding voor opgenomen vrije dagen ziet Mitros geen aanleiding. De huur-

der heeft niet onnodig vaak vrij moeten nemen en er was geen sprake van verwijtbaarheid 

aan de kant van Mitros. Om de kwestie af te kunnen doen biedt Mitros de huurder toch uit 

coulance een bedrag van € 500,- tegen finale kwijting. De huurder heeft dit aanbod gewei-

gerd. Daarmee is het komen te vervallen. De huurder richt zich tot de Klachtencommissie. 

 

Onafhankelijk onderzoek 

Tijdens de hoorzitting geeft de Klachtencommissie aan dat de situatie nu toch anders lijkt 

dan in 2015. Voor de commissie is niet zeker of de lekkages inderdaad, zoals Mitros stelt, 

allemaal een andere oorzaak hebben. Zij zijn allemaal ontstaan bij het dakterras. De com-

missie zou graag zien dat Mitros een onderzoek laat uitvoeren naar het dakterras. Partijen 

spreken daarom af dat Mitros Bureau Dak Advies (BDA) de kwaliteit van het dakterras laat 

onderzoeken. En dat de huurder zijn schade bij zijn inboedelverzekering claimt. Wijst de 

verzekering de schadeclaim af? Dan stuurt de huurder die afwijzing naar de Klachtencom-

missie. De commissie houdt de klacht aan. 

 

Enkele maanden geen reactie van Mitros 

Mitros stuurt het rapport van BDA toe aan de Klachtencommissie. Mitros schrijft daarbij dat 

zij het rapport en de daaruit volgende acties intern zal bespreken. Daarna laat zij weten wat 

zij gaat doen. Vervolgens horen de Klachtencommissie en de huurder enkele maanden niets 

meer van Mitros. De commissie heeft zowel per brief als per e-mail diverse keren tevergeefs 

aan Mitros gevraagd om een reactie. 

 

Tijdelijke korting op de huur 

Uiteindelijk reageert Mitros. Zij biedt excuses aan voor de maandenlange radiostilte. Mitros 

legt uit dat de vertraging komt doordat de aannemer die de woning heeft gebouwd, de uit-

komsten van het rapport van BDA betwist. De gesprekken met de aannemer verlopen zeer 

moeizaam. Daarom overweegt Mitros nu de werkzaamheden door een andere aannemer te 

laten uitvoeren. Zij heeft hiervoor offertes aangevraagd en verwacht dat herstelwerkzaam-

heden binnen 2 maanden uitgevoerd worden. Omdat de huurder al veel te lang op een ant-

woord heeft moeten wachten en omdat er mogelijk nog werkzaamheden uitgevoerd moeten 

worden, biedt Mitros de huurder een korting op de huur aan van € 100,- per maand vanaf 

de laatste lekkage. Deze korting stopt nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Een ver-

goeding voor opgenomen vrije dagen wil Mitros niet betalen. Zij houdt hierbij vast aan haar 

eerdere standpunt. 

 

Toch overeenstemming over schadevergoeding 

Na afronding van de werkzaamheden vindt een 2e hoorzitting plaats om de schadeclaim van 

de huurder te bespreken. Tijdens de bijeenkomst worden partijen het uiteindelijk eens over 

een schadevergoeding van € 1.850,- voor schade aan muren en plafonds, opgenomen vrije 

dagen, het ongemak en gederfd woongenot. De huurder trekt zijn klacht in. 

M16-80: wietlucht 

Een huurder klaagt erover dat hij last heeft van wietlucht in zijn woning. Zijn benedenbuur-

man rookt wiet. Hij vindt dat Mitros niet genoeg doet om de overlast te verhelpen. 

De wietlucht komt via het gemeenschappelijke portiek naar boven. De buurman laat name-

lijk vaak zijn voordeur openstaan terwijl hij samen met zijn bezoek wiet staat te roken. 

Mitros geeft aan dit met de benedenbuurman te hebben besproken. Ook zijn de buurtbe-

heerder en de wijkagent diverse keren langs geweest. Niemand heeft de overlast kunnen 

vaststellen. Ook andere portiekbewoners hebben geen klachten. 

 



 
Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht 

 

 

 

47 

 

Geen gebreken aan woning en mechanische ventilatie 

De huurder heeft bij Mitros gemeld dat de buurman wiet teelt in de tuin. Ook dit heeft 

Mitros niet kunnen constateren. Mitros heeft voor de zekerheid de mechanische ventilatie bij  

de huurder gecontroleerd. Die blijkt in orde te zijn. Ook een technische inspectie in de wo-

ning van de benedenbuurman heeft geen gebreken aangetoond die de overlast zouden kun-

nen verklaren.  

 

Omdat Mitros de overlast niet heeft kunnen vaststellen, biedt ze een bemiddelingsgesprek 

aan. Dit wil de huurder niet. Mitros biedt aan dat de huurder kan bellen zodra hij overlast 

ervaart. Dan kan er meteen iemand van Mitros langskomen. Van dit aanbod heeft de huur-

der geen gebruik gemaakt. 

 

Meteen bellen bij overlast 

Tijdens de hoorzitting spreken partijen af dat de huurder tijdens kantooruren toch Mitros 

belt zodra hij overlast ervaart. Dat is de enige manier voor Mitros om de overlast zelf te 

kunnen vaststellen. Buiten kantooruren kan hij de politie bellen. Als Mitros op deze manier 

overlast constateert, gaat zij in gesprek met de huurder en de buurman. Zo nodig treft zij 

maatregelen.  

 

Hiermee is de klacht afgehandeld.  

M16-82: overlast 

Een huurder dient een klacht in omdat hij vindt dat Mitros niet genoeg doet aan de overlast 

die hij van zijn buren ondervindt. Hij woont onder begeleiding in een woning die Lister 

(zorginstelling) van Mitros huurt. Een aantal van zijn buren komt met regelmaat bij elkaar 

op bezoek en praat dan hard, stampt op de vloer, schreeuwt vanaf het balkon en zet de 

muziek hard.  

 

Eventuele boete voor overlast 

Mitros heeft contact gehad met de buren. Zij herkennen zich niet in de overlast. Wel heeft 

de politie 2 keer overlast geconstateerd en een waarschuwing gegeven. Bij een volgende 

keer zouden zij een boete kunnen krijgen. Zover is het niet gekomen. 

 

Mitros heeft een geluidsmeter in de woning van de huurder geplaatst. Uit de metingen is de 

overlast niet gebleken. Mitros heeft met de huurder en zijn begeleider van Lister gesproken. 

Zij hebben toen besloten dat een bemiddelingsgesprek geen goed idee zou zijn.  

 

Bij de hoorzitting legt de Klachtencommissie uit dat Mitros niet zoveel kan doen, zo lang zij 

de overlast niet objectief heeft kunnen vaststellen. De huurder vertelt dat een andere huur-

der van Lister ook last heeft van dezelfde bewoners. Dit is bij Mitros nog niet bekend. 

 

Partijen spreken af dat, als de huurder ernstige overlast bij de politie meldt, hij altijd een 

mail naar Mitros stuurt. Zo is Mitros ook op de hoogte. De huurder overlegt met zijn bege-

leider van Lister of ze nog een bemiddelingsgesprek aan willen gaan. Mitros organiseert dit 

dan. De Klachtencommissie houdt de klacht aan. 

 

Andere woning zoeken 

Enkele maanden later laat de huurder weten dat de overlast nog steeds speelt. De Klach-

tencommissie nodigt hem en Mitros opnieuw uit voor een gesprek. De huurder verschijnt 

niet. De commissie spreekt met Mitros. Mitros vertelt dat de huurder geen bemiddelingsge-

sprek wil. Hij is bang dat de relatie met de buren hierdoor alleen maar verslechtert. Mitros 

heeft met Lister afgesproken dat Lister de huurder helpt bij het vinden van een andere wo-

ning. Dat kan wel een halfjaar duren, wat erg lang is voor de huurder. Mitros heeft toege-
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zegd te kijken of zij dit proces nog kan versnellen. De Klachtencommissie laat deze afspra-

ken aan de huurder weten en vraagt hem of hiermee zijn klacht voldoende is afgehandeld. 

Hierop krijgt de Klachtencommissie geen reactie. Ze vraagt nog een paar keer na bij de 

huurder. Als hij niet meer reageert, sluit de commissie het dossier. 

M17-39: overlast 

Een huurder ervaart overlast van zijn bovenburen. Het gaat om schreeuwen, lawaai, bonken 

tegen de radiator en spullen naar beneden gooien. Een jaar eerder heeft de huurder via 

Buurtbemiddeling een gesprek met de bovenburen gehad. Er zijn toen afspraken gemaakt. 

De overlast is echter niet gestopt. De huurder zegt dat Buurtbemiddeling niet nog een ge-

sprek wil organiseren. Nu de problemen na 1 jaar nog niet verholpen zijn, kunnen zij niets 

meer voor de huurder betekenen. De huurder dient een klacht in bij de Klachtencommissie 

omdat hij vindt dat Mitros onvoldoende doet om de overlast te stoppen. 

 

Gespannen relatie 

Mitros heeft de ondervloer van de bovenburen gecontroleerd. Deze bleek niet aan de eisen 

te voldoen. Inmiddels ligt er een goede ondervloer, maar de overlast duurt voort. De relatie 

tussen de buren is zeer gespannen. 

 

Buurtbemiddeling 

Tijdens de hoorzitting maakt de Klachtencommissie duidelijk dat er onvoldoende aanleiding 

is voor Mitros om juridische stappen te kunnen zetten. De Klachtencommissie dringt er bij 

de huurder op aan om toch nogmaals een gesprek aan te gaan met de bovenburen, eventu-

eel toch met Buurtbemiddeling. Dan kunnen de buren elkaar beter leren kennen en wellicht 

de relatie herstellen. Partijen spreken af dat Mitros dit gesprek organiseert. Mitros is er zelf 

ook bij aanwezig. De huurder trekt zijn klacht in. 

M17-67: veel lekkages in nieuwbouwwoning 

Een huurder heeft sinds hij zijn nieuwbouwwoning in Leidsche Rijn betrok, al diverse keren 

lekkage gehad. In de periode 2011 – 2015 heeft het 3 keer gelekt. Mitros heeft een hele-

boel onderzoeken gedaan en verschillende reparaties uitgevoerd. De huurder heeft 3 keer 

zijn vloerbedekking moeten vervangen. Dit is 2 keer door de inboedelverzekering vergoed. 

Hij heeft veel overlast ervaren doordat hij vaak vrij heeft moeten nemen, zijn badkamer 

meerdere keren voor enkele dagen niet heeft kunnen gebruiken en 7 maanden geen vloer-

bedekking heeft kunnen leggen omdat de vloeren moesten drogen.  

De Klachtencommissie heeft hierover in 2015 een klacht van de huurder behandeld. Die is 

door bemiddeling opgelost. Mitros betaalde de huurder toen € 945,- voor vervanging van de 

vloerbedekking. 

 

Geen vertrouwen meer 

In 2016 is het weer gaan lekken. Weer volgen er diverse onderzoeken en werkzaamheden 

in de woning. De huurder geeft aan eindelijk een definitieve oplossing te willen. Eigenlijk 

heeft hij geen vertrouwen meer in zijn woning en wil een ander huis. Mitros zegt hem dat zij 

hem geen andere woning kan bieden.  

In 2017 dient de huurder uiteindelijk een klacht in bij de Klachtencommissie. Mitros heeft 

voor de zoveelste keer een onderzoek ingesteld. De huurder heeft er geen vertrouwen meer 

in dat Mitros de problemen kan oplossen. Hij wil bovendien erkenning van Mitros dat de ge-

breken in zijn woning voor hem ingrijpende gevolgen hebben (gehad).  

 

Verkeerde koppelingen stadsverwarming 

Mitros geeft aan dat zij ervan uitging dat de lekkages in 2015 waren verholpen. Dit blijkt 

dus helaas niet juist te zijn. Bij een aantal woningen in de wijk spelen gelijksoortige proble-

men. Mitros vermoedt dat de aannemer bij de bouw verkeerde koppelingen heeft gebruikt 
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voor de stadsverwarming. Alle aannemers die bij de bouw in 2008 betrokken waren, zijn 

failliet gegaan. Mitros erkent de problemen en beseft dat rigoureuze maatregelen nodig zijn 

om de problemen definitief op te lossen. 

 

Ingrijpende werkzaamheden of verhuizen 

Tijdens de hoorzitting geeft de huurder aan dat hij het liefst een andere woning wil. Mitros 

snapt dit, maar waarschuwt hem wel dat ook daar een risico aan zit. Hij heeft nu een heel 

mooie grote woning met tuin. Het is de vraag of hij op korte termijn een soortgelijke woning 

kan vinden, zeker in dezelfde wijk. En verhuizen kost veel tijd en inspanning. De huurder 

beseft dit en twijfelt. Het alternatief is dat hij en zijn gezin minstens 4 weken in een logeer-

woning gaan wonen, terwijl Mitros zeer ingrijpende werkzaamheden in zijn woning uitvoert. 

Mitros legt uit dat onder andere de hele vloer van de 1e verdieping open moet en alle leidin-

gen en de hele badkamer vervangen moeten worden. Mitros biedt de huurder een logeerwo-

ning aan, zo mogelijk in Leidsche Rijn vanwege de school van de kinderen. 

 

Netjes afgewerkt 

Kiest de huurder voor het laten uitvoeren van deze werkzaamheden? Dan zorgt Mitros er na 

afloop van de werkzaamheden voor dat de woning helemaal netjes afgewerkt weer aan de 

huurder wordt opgeleverd. Dus met vloerbedekking, plinten en sauswerk. Ook biedt Mitros 

hulp bij verhuizen en opslag van inboedel. Ook biedt Mitros een vergoeding voor verminderd 

woongenot over de afgelopen jaren. Ze komt hiervoor nog met een concreet voorstel.  

 

De huurder wil graag even nadenken over het voorstel en dit met zijn gezin bespreken. De 

Klachtencommissie spreekt 3 weken later weer met de huurder en Mitros af om het vervolg 

te bespreken. 

 

Verhuizen naar vergelijkbare woning 

Bij de 2e hoorzitting bespreken partijen een aantal voorstellen en mogelijkheden. Uiteinde-

lijk hakken ze de knoop door; de huurder gaat toch verhuizen. Mitros biedt de huurder bui-

ten het woonruimteverdelingssysteem een vergelijkbare woning aan in Leidsche Rijn. De 

eerstvolgende vrijkomende woning die aan de criteria voldoet, reserveert Mitros voor de 

huurder. Hij hoeft hiervoor geen hogere huur te betalen dan zijn huidige huur. De huurder 

mag alleen om zwaarwegende redenen de woning weigeren. Mitros verwacht dat het vinden 

van deze woning 2 tot 4 maanden kan duren.  

 

Verhuiskosten- en schadevergoeding van € 10.000,- 

Mitros levert de nieuwe woning ‘instapklaar’ (schoon en geschilderd) op. De huurder zou 

dan binnen 2 weken kunnen verhuizen. Hij hoeft geen dubbele huur te betalen. Hij hoeft 

aan zijn huidige woning niets te doen voor de eindoplevering. Mitros betaalt de huurder 

€ 10.000,- voor verhuizing, stoffering, verminderd woongenot en overige schade als gevolg 

van de lekkages.  

 

De huurder is tevreden met de afspraken en trekt zijn klacht in. 

M17-71: maandenlang zonder keuken 

In oktober dient een huurder een klacht in bij de Klachtencommissie omdat hij al maanden-

lang zonder keuken zit en geen reactie krijgt van Mitros. Mitros is in juni begonnen met on-

derhoudswerkzaamheden in zijn woning. Er is asbest weggehaald in de keuken. Hiervoor 

moest de keuken helemaal worden verwijderd. Het keukenblok, het aanrechtblad, het for-

nuis, tafel en stoelen staan in de woonkamer. Mitros heeft de werkzaamheden na de asbest-

sanering niet meer afgemaakt. Verder weet de huurder niet welke werkzaamheden Mitros 

nog meer in zijn woning gaat uitvoeren en welke huurverhoging hij hiervoor moet betalen. 
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Onduidelijkheid over werkzaamheden 

Tijdens de hoorzitting vertelt de huurder dat de keuken inmiddels is teruggeplaatst. Mitros 

erkent dat de communicatie heel slecht is verlopen. Er moeten inderdaad nog meer werk-

zaamheden worden uitgevoerd. Over deze werkzaamheden heeft de afgelopen maanden on-

duidelijkheid bestaan. Het is ook nu nog steeds niet duidelijk welke werkzaamheden Mitros 

nog moet uitvoeren. Mitros vertelt ook dat de aannemer zijn werk niet goed georganiseerd 

kreeg. De huurder wil in een logeerwoning verblijven tijdens de nog komende werkzaamhe-

den. Mitros geeft aan dat dit niet mogelijk is. 

 

Vergoeding voor ongemak 

Partijen spreken af dat Mitros de huurder € 500,- betaalt voor het ongemak tijdens de ko-

mende werkzaamheden. De huurder heeft hierdoor geen recht meer op een logeerwoning. 

De huurder denkt er nog over na of hij nieuwe kozijnen en centrale verwarming wil. Hij 

moet daarvoor een huurverhoging betalen. Hij laat dit op korte termijn aan Mitros weten. 

Mitros maakt met de huurder duidelijke afspraken over de werkzaamheden en de planning. 

De huurder trekt zijn klacht in. 

 



 
Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht 

 

 

 

51 

 

Hoofdstuk 7  Signaleringen, beleidsaanbevelingen en ontwikkelin-
gen 

 

Signaleringen 

De klachtencommissie heeft in het verslagjaar de volgende signalering gedaan: vaak is het 

voor het herstel van een gebrek bij een huurder nodig dat in de woning van een van de bu-

ren werkzaamheden moeten worden verricht. De buren zijn verplicht hieraan mee te wer-

ken. De betreffende corporatie (Mitros) trad niet doortastend op tegen een weigerachtige 

buurman. Daardoor verstreken soms weken voordat de klacht kon worden verholpen. Mitros 

zou er eerder toe kunnen overgaan om de buren bij aangetekende brief te sommeren om 

mee te werken. 

 

In 2018 heeft de commissie eveneens een signalering genoteerd. Vanwege de actualiteit 

vermeldt de commissie deze nu al in het jaarverslag 2017. Een woningzoekende zoekt na 

een echtscheiding naar een huurwoning. Een van de aangesloten corporaties (GroenWest) 

stelt de eis dat pas tot verhuur kan worden overgegaan als de echtscheiding is uitgesproken 

en er een getekend echtscheidingsconvenant is. Daarbij legt de corporatie uit dat het voor 

de inkomenseis in het kader van het passend toewijzen nodig is dat het fiscaal partnerschap 

beëindigd is. De corporatie beroept zich daarbij op de regeling passend toewijzen, neerge-

legd in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV).  

Volgens de Klachtencommissie noodzaakt de tekst van dit besluit niet tot een zo strikte le-

zing. Bovendien gaat de stelling van de corporatie uit van een verkeerd begrip van het fis-

caal partnerschap. Voor het einde van fiscaal partnerschap is namelijk niet vereist dat de 

echtscheiding is ingeschreven in de burgerlijke stand. Daarvoor is voldoende dat een echt-

scheidingsverzoek in behandeling is en dat een van de partners op een ander adres is inge-

schreven. En de eis dat er een getekend echtscheidingsconvenant is, is in veel gevallen niet 

realistisch. Het komt zeer regelmatig voor dat partijen het niet eens zijn en dat er dus geen 

echtscheidingsconvenant wordt getekend. De commissie bespreekt graag met de aangeslo-

ten corporaties hoe hun beleid op dit punt is. 

Beleidsaanbeveling 

Mitros heeft de Klachtencommissie gevraagd om in het algemeen een uitspraak te doen 

over de uitgangspunten bij het berekenen van de hoogte van de schade die is veroorzaakt 

tijdens werkzaamheden (door de corporatie of derden) in de woning. De Klachtencommissie 

geeft aan dat een corporatie geen nieuwwaarde hoeft te vergoeden, maar alleen de werke-

lijk geleden schade. Een huurder hoeft er financieel niet op vooruit te gaan. Een corporatie 

mag dus rekening houden met een afschrijftermijn. Voor laminaat is die afschrijftermijn 10 

jaar. Veel verzekeraars en de Huurcommissie hanteren deze termijn ook. Heeft een huurder 

geen aankoopbon meer? Dan vindt de Klachtencommissie het redelijk om gemiddelde prij-

zen te hanteren. De corporatie hoeft alleen de restwaarde te vergoeden van het bescha-

digde deel van de vloer. Is het gedeeltelijk vervangen van het laminaat niet mogelijk? Dan 

kan het redelijk zijn om de restwaarde van het hele laminaat te vergoeden. 

 

Werkdruk van de commissie 

Het jaar 2017 was de 2e volledige jaar waarin de commissie als regionale Klachtencommis-

sie fungeerde. Het aantal klachten lag in het verslagjaar op het zelfde niveau als in 2016. 

De commissie heeft een toegenomen werkdruk ervaren omdat het in het verslagjaar minder 

vaak dan voorheen lukte om tot een minnelijke oplossing te komen. Dat betekende dat de 

Klachtencommissie in het verslagjaar 31 adviezen schreef, 7 meer dan het jaar daarvoor. 

De Klachtencommissie moet vaker dan voorheen reizen naar de verschillende corporaties 

voor de behandeling van één enkele klacht. De werkzaamheden voor de Klachtencommissie 
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leggen hiermee een groter beslag op de tijd van de leden. Door een goede planning en een 

deskundige ondersteuning door het secretariaat slaagt de commissie er echter in de regel 

goed in om de werkzaamheden tijdig uit te voeren.  

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, 

in de regel goed voorbereid en met een tijdige schriftelijke reactie vooraf. 

Uitvoering van adviezen 

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

men.  
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Bijlage   Klachtenreglement  
 

Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht  

Klachtenreglement 

 

Deelnemende corporaties: Bo-Ex, GroenWest, Heuvelrug Wonen, Jutphaas Wonen, Woningbouw-

stichting Cothen, Lekstede Wonen, Woningbouwvereniging Maarn, Woningbouwvereniging De 

Woningraat, Mitros,  SSW De Bilt, Viveste, Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 

 

Artikel 1 Begrippen 

 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

 

Commissie:  

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

 

Verhuurder: 

Uw corporatie 

 

Bestuur:  

Het bestuur van uw corporatie  

 

Gezamenlijke besturen: 

De besturen van de deelnemende corporaties 

 

Huurder:  

a. De huurder die van verhuurder een woongelegenheid huurt; 

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

van de onder a genoemde verhuureenheid; 

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

huurt van de huurder van verhuurder; 

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

 

Klacht: 

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

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

voor haar werkzaamheden verrichten. 

 

Klager: 

a. Een (ex-)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. Met een huurder wordt gelijkgesteld degene die 

een contractuele relatie heeft met verhuurder betreffende het gebruik van woonruimte of 

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

aangesloten corporatie. 

 

Advies: 

Advies dat de commissie uitbrengt aan het bestuur. 

 

 

Artikel 2 Doel van de commissie 

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

aan het functioneren van verhuurder. 

 

 

Artikel 3 Taak van de commissie 

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

kleed advies uit aan het bestuur.  

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

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

 

 

Artikel 4 Functioneren van de commissie 

1. De commissie is onafhankelijk. 

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

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

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

antwoording af over de klachtenafhandeling in het jaarverslag van verhuurder. 

 

 

Artikel 5 Instelling, samenstelling, benoeming en beëindiging commissie  

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

plaatsvervangend lid hebben op persoonlijke titel zitting in de commissie. 

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

ontslagen door de gezamenlijke besturen. 

3. De gezamenlijke besturen benoemen als volgt:  

a. één lid op voordracht van de huurdersorganisaties; 

b. één lid op voordracht van de gezamenlijke besturen; 

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

bestaat uit twee vertegenwoordigers van de verhuurders en twee vertegenwoordi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  werknemer van verhuurder; 

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

ties; 

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

mende corporaties; 

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

deelnemende corporaties; 

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

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

van de commissie. 

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

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

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

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

is. 

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

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

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

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

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

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

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

malig met één maand worden verlengd; 

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

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

redenen omkleed verzoeken binnen twee maanden een nieuwe voordracht te 

doen; 

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

zonder een tijdelijk lid uit minder dan drie leden bestaat; 

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

met redenen wordt omkleed bezwaar tegen een voordracht. 

7. Het lidmaatschap van de commissie eindigt door: 

a. het verstrijken van de zittingstermijn; 

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

achtneming van een termijn van drie maanden; 

c. overlijden; 

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

geconstateerd dat het betrokken commissielid om zwaarwegende redenen niet 

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

sluit het commissielid betreft dat door de huurdersorganisaties is voorgedragen, 

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

stemming van de huurdersorganisaties. Het lidmaatschap eindigt op het moment 

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

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

secretaris is geen lid en heeft geen stemrecht.  
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Artikel 6 Voorleggen klacht aan de commissie 

1. Een klacht kan worden ingediend door een klager, zoals omschreven in artikel 1 van dit 

reglement. 

2. Klager kan zich bij het indienen van een klacht en gedurende de behandeling laten bij-

staan.  

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

bevestiging van of namens de commissie.  

 

 

Artikel 7 Het niet in behandeling nemen van klachten 

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

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

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

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

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

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

instantie met een wettelijk opgedragen geschillenbeslechtende taak of indien een 

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

daan; 

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

huurprijs of (wijziging van ) de servicekosten; 

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

opgelegde besluiten; 

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

in behandeling is bij een verzekeringsmaatschappij; 

f. de klacht eerder door de commissie is behandeld; 

g. de klacht anoniem of discriminerend van aard is; 

h. klager geen belang heeft bij de klacht. 

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

daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte. 

 

 

Artikel 8 Behandelingsprocedure van een klacht 

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

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

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

een daarvoor belegde hoorzitting. 

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

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

zaak betrekking hebben. 

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

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

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

partijdigheid 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 privacyge-

voelige gegevens van derden bevatten tenzij hiervoor schriftelijke toestemming door de 

betrokkene is verleend. 

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

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

men. 

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

behandeling van de klacht vertrouwelijk worden behandeld. 

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

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

 

 

Artikel 10. Hoorzitting 

1. De hoorzitting is niet openbaar. 

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

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

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

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

dewerking te verlenen. 

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

als er duidelijk verband of overeenkomst tussen de zaken is. 

 

 

Artikel 11 Beraadslaging 

De beraadslagingen van de commissie zijn besloten. 

 

 

Artikel 12 Advies 

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

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

Van een eventuele verlenging ontvangen klager en bestuur bericht.  

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

dering en hoorzitting naar voren gebrachte informatie. 

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

gemotiveerd aan: 

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

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

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

- op welke wijze verhuurder de ingekomen klacht kan afhandelen. 
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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 (spoedproce-

dure). 

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

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

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

klager en bestuur. 

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

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

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

toepassing is. 

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

binnen tien werkdagen op het advies van de commissie beslist. 

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

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

spoedprocedure. 

 

 

Artikel 14 Werkwijze en verplichtingen van de commissie en de secretaris 

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

met de afhandeling van klachten noodzakelijk is. 

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

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

voegdheid delegeren aan andere commissieleden. 

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

- het aantal ingediende klachten; 

- het aantal in behandeling genomen klachten; 

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

- de afhandelingstermijn van de klachten; 

- het onderwerp van de klacht; 

- de uitgebrachte adviezen alsmede hun aantal; 

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

commissie. 

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

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

nomen 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 ge-

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

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

zijn bindend. 

 

 

Artikel 16 Faciliteiten ten behoeve van de commissie 

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

dig heeft om haar werkzaamheden te kunnen verrichten. 

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

 

 

Artikel 17 Vaststelling en wijziging reglement 

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