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Samenvatting 
 
De Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU) heeft een druk jaar achter 

de rug. Ze behandelde niet alleen meer klachten dan ooit tevoren, maar ook de aangepaste 

werkwijze vanwege de corona-maatregelen zorgden voor extra werkdruk. Desondanks is de 

commissie er gelukkig in geslaagd om geen grote achterstanden te laten ontstaan.  

De commissie ontving in 2020 146 klachten. Hiervan heeft zij er 84 in behandeling geno-

men. Daarnaast had de commissie nog 22 klachten in behandeling uit 2019. In totaal be-

handelde de commissie dus 106 klachten.  

De commissie nam 62 klachten op grond van het klachtenreglement niet in behandeling. 

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

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

sen.  

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

waarop huurders door hun corporatie zijn behandeld, komen het meeste voor. Bij dat laat-

ste 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 54 adviezen uitgebracht. Hiervan waren er 

19 (gedeeltelijk) gegrond en 34 ongegrond. En 1 klacht verklaarde de commissie in haar 

advies niet ontvankelijk.  

Het effect van de corona-maatregelen was duidelijk te zien bij het aantal geslaagde bemid-

delingen. Dit waren er in 2020 slechts 12, beduidend minder dan in voorgaande jaren. De 

commissie kon een groot deel van het jaar geen hoorzittingen houden. Ze koos er daarom 

voor om klachten telefonisch te behandelen. Dit maakte bemiddeling tussen partijen erg 

lastig. De commissie vindt het spijtig dat ze minder hoorzittingen heeft kunnen houden. 

Vaak is dit toch de beste manier om partijen weer nader tot elkaar te brengen. En tot een 

oplossing van de klacht te komen. 

In 16 gevallen trok de huurder zijn klacht in vóór de mondelinge behandeling, omdat de 

corporatie en de huurder tot overeenstemming kwamen over een oplossing van de klacht. 

Bij 3 klachten heeft de commissie de behandeling stop gezet en van 21 klachten liep de be-

handeling door in 2021. 

In 2020 deed de Klachtencommissie 2 signaleringen. Een over (de risico’s van) de strakke 

planning bij renovatie- en grootonderhoudsprojecten. De andere signalering ging over de 

minder snelle en accurate reactie van corporaties tijdens de klachtenprocedure. 

  



 
Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht 

 

 

 

5 

 

Inleiding 
 

De Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht, in het kort KWRU, is op 1 septem-

ber 2015 van start gegaan. In totaal maken nu 15 corporaties gebruik van de KWRU, goed 

voor een kleine 100.000 verhuureenheden: 

• Viveste  

• GroenWest  

• Jutphaas Wonen  

• Bo-Ex 

• Mitros  

• De Woningraat 

• Woningbouwvereniging Maarn 

• Woningbouwstichting Cothen 

• Heuvelrug Wonen 

• SSW 

• LEKSTEDEwonen 

• Vecht en Omstreken 

• Portaal Utrecht 

• Cocon Wonen 

• Wuta 

 

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 staat de aard van de ingediende klachten be-

schreven. Hoofdstukken 5 en 6 beschrijven de adviezen respectievelijk bemiddelingen van 

de commissie.  

In hoofdstuk 7 gaat de commissie in op signaleringen en ontwikkelingen. 

Per 1 januari 2019 treedt deze commissie ook op als Klachtencommissie voor klachten over 

woningtoewijzing en WoningNet. Het reglement is hiervoor uitgebreid met een addendum 

voor die klachten. De klachten die de commissie behandelt op grond van dat addendum, be-

schrijft de commissie apart in haar Jaarverslag voor WoningNet/SWRU.  
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Hoofdstuk 1  De Klachtencommissie 
 

Samenstelling 

De Klachtencommissie bestaat uit 2 leden, 2 plaatsvervangende leden en een voorzitter. De 

huurdersorganisaties en de directies van de deelnemende corporaties hebben allebei 1 lid 

en 1 plaatsvervangend lid voorgedragen. Beide partijen droegen gezamenlijk een voorzitter 

voor.  

De Klachtencommissie bestond in 2020 uit: 

Naam Functie Be-

noemd 

Herbe-

noemd 

Aftre-

dend 

Herbenoem-

baar (maxi-

male eindda-
tum) 

Voorgedragen 

door 

Meneer mr. 
H. Rawee 

voorzitter 1-9-2015 1-9-2016 
1-9-2020 

1-9-
2024 

nee huurdersorgani-
saties en direc-
ties 

Mevrouw 
mr. M.J.M. 
ten Voorde 

huurderslid 1-9-2015 1-9-2019 1-9-
2023 

ja, nog 1 keer 
(einddatum 
2027) 

huurdersorgani-
saties 

Meneer mr. 
J.W. Koeke-

bakker 

verhuur-
derslid 

1-9-2015 1-9-2019 1-9-
2023 

ja, nog 1 keer 
(einddatum 

2027) 

directies 

Meneer mr. 
M. de Kok 

plaatsver-
vanger 

1-11-
2017 

 1-11-
2021 

ja, nog 2 keer 
(einddatum 
2029) 

huurdersorgani-
saties 

 

Voor het 2e plaatsvervangende lid is in 2021 een wervingsprocedure gestart.  

Volgens het door de Woningwet verplichte modelreglement van Aedes is de zittingstermijn 4 

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 (managementas-

sistent) en mevrouw I. van der Veer (ambtelijk secretaris ondernemingsraad). Zij werken 

ook bij Mitros. 

Klachtenreglement 

De Klachtencommissie hanteert het volgens de Woningwet en het Besluit toegelaten instel-

lingen volkshuisvesting (Btiv) verplichte reglement dat is opgesteld door Aedes. Het regle-

ment is te vinden op de website van de Klachtencommissie: Klachtenreglement (pdf).  

Bestuur KWRU 

Met enige regelmaat moeten er beslissingen genomen worden over uiteenlopende zaken die 

de KWRU aangaan. Uit het oogpunt van governance is eind 2018 een bestuur ingesteld voor 

de KWRU. Dit bestuur bespreekt en neemt besluiten over het reilen en zeilen en de organi-

satie van de KWRU, zoals: 

• de grootte van de KWRU (hoeveel corporaties bedient de KWRU, capaciteit leden 

en secretariaat) 

• financiële aangelegenheden 

• (de aanpak van) werving en selectie van leden van de KWRU 

https://www.kwru.nl/fileadmin/user_upload/Klachtenreglement_KWRU_31-01-2019.pdf
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• de wijze waarop de KWRU verantwoording aflegt aan alle aangesloten corporaties 

en bijbehorende huurdersorganisaties 

• de secretariaatsvoering van de KWRU. 

In het bestuur zit een afvaardiging van 4 corporaties. De voorzitter en de secretaris van de 

KWRU treden op als adviseur van het bestuur. 

Publiciteit 

De Klachtencommissie maakt haar bestaan op de volgende manieren kenbaar: 

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

tes van de aangesloten corporaties; 

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

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

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

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

poraties), de Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU), de RWU, de 

Huurcommissie en een aantal (regionale) klachtencommissies van andere corporaties 

in Nederland.  

 

http://www.kwru.nl/
https://www.kwru.nl/fileadmin/user_upload/Brochure_KWRU_juli2021.pdf
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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. 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 of de corpora-

tie stellen er toch prijs op dat de Klachtencommissie een advies uitbrengt. Sommige klach-

ten 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. De 

huurder ontvangt een kopie van het advies.  

De directie (of het bestuur) neemt binnen 1 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.  

De commissie heeft ervaren dat haar adviezen serieus worden genomen. Van de bevoegd-

heid om af te wijken van het advies is sinds de oprichting van de KWRU in 2015 geen ge-

bruik gemaakt. 

Afwijkende werkwijze vanwege de coronapandemie 

Geen fysieke bijeenkomsten 

Het afgelopen jaar heeft de Klachtencommissie haar werkwijze moeten aanpassen vanwege 

de coronapandemie. Zo was het het grootste deel van het jaar niet mogelijk om fysiek bij 

elkaar te komen. Hierdoor kon de commissie geen hoorzittingen houden. De commissie be-

handelde de klachten daarom telefonisch. Soms was het mogelijk een klacht in een online 

vergadering (Microsoft Teams) te behandelen. Maar de meeste huurders hadden hiertoe 

geen mogelijkheden. 

Telefonisch horen 

De commissie besprak de klacht eerst voor. Daarna belde een lid van de commissie eerst de 

huurder en daarna de verhuurder en maakte van deze gesprekken een verslag. Vervolgens 

bespraken de leden van de commissie de uitkomst van deze gesprekken met elkaar. Daarna 

schreef de commissie een advies over de klacht. Een enkele keer lukte het om via bemidde-

ling de klacht op te lossen. Maar doordat niet beide partijen tegelijk aan tafel zaten, was dit 

lastiger dan gebruikelijk.  

Grotere werkdruk 

De afwijkende werkwijze, in combinatie met een behoorlijke toename van het aantal klach-

ten, zorgde in 2020 zowel bij de leden van de commissie als bij het secretariaat tot een gro-

tere werkdruk. 
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Hoofdstuk 3  Het verslagjaar in cijfers 
 

In dit hoofdstuk staat een cijfermatig overzicht van 2020.  

Aantal ontvangen klachten 

In 2020 heeft de Klachtencommissie 146 klachten ontvangen. Hiervan zijn er 84 (58%) in 

behandeling genomen. Dit is relatief gezien minder dan in 2019, toen 73% van de klachten 

ontvankelijk was. 

Behalve deze 84 klachten had de commissie nog 22 klachten in behandeling uit 2019. Dit 

betekent dat de KWRU in totaal vorig jaar 106 klachten in behandeling had (in 2019 was dit 

89). 

 

 

Onderverdeeld per corporatie 

Over Woningbouwvereniging Maarn, De Woningraat, Woningbouwvereniging Cothen en Co-

con Wonen (pas per 1 december 2020 aangesloten) heeft de Klachtencommissie in 2020 

geen klachten ontvangen. Deze corporaties zijn daarom niet in de tabellen opgenomen. Ook 

Wuta is niet opgenomen, omdat deze corporatie pas per 1 maart 2021 is aangesloten. 
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Totaal aan-
tal inge-
diende 
klachten 

22 24 9 3 4 48 20 4 4 8 146 

In behande-
ling geno-
men 

12 11 4 1 2 31 13 2 2 6 84 

Nog in be-
handeling 
van voor-
gaande ja-
ren 

3 2 1 0 0 9 6 1 0 0 22 

Totaal in 
behande-
ling in ver-
slagjaar 

15 13 5 1 2 40 19 3 2 6 106 

 

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 10.208 12.768 3.489 1.850 3.774 30.547 18.000 5.280 2.487 7.000 

Aantal in-
gediende 
klachten 

22 24 9 3 4 48 20 4 4 8 

Promille 2,2 1,9 2,6 1,6 1,1 1,6 1,1 0,8 1,6 1,1 

Geklaagd 
door 1 op 
de x huis-
houdens 

464 532 388 617 944 636 900 1.320 622 875 

Ontvankelijkheid 

Van de ingediende klachten heeft de Klachtencommissie er 62 (42%) op grond van het 

klachtenreglement niet in behandeling genomen. In verreweg de meeste gevallen was dit 

omdat de huurder de klacht niet eerder schriftelijk had ingediend bij de corporatie. Volgens 

het klachtenreglement moet de corporatie eerst in de gelegenheid gesteld worden binnen 

een redelijke termijn zelf de klacht op te lossen. De Klachtencommissie hanteert hiervoor 1 

maand. Pas daarna kan de Klachtencommissie, mocht dat dan nog nodig zijn, een klacht in 

behandeling nemen. De huurder hoeft de klacht niet zelf opnieuw in te dienen bij de corpo-

ratie. De Klachtencommissie stuurt deze door aan de corporatie. Ze bevestigt dat ook aan 

huurder. Zij legt de huurder uit waarom zij de klacht nog niet kan behandelen. De commis-

sie 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. Wordt zijn klacht vervolgens niet in behandeling genomen? Dan 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 
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klachten volgen. Dat betekent dat de commissie 1 of 2 maanden later bij de huurder na-

vraagt of zijn klacht door de corporatie goed is opgepakt. Of dat hij wil dat de commissie 

zijn klacht alsnog in behandeling neemt. Vaak is de klacht in de tussentijd opgelost. In on-

geveer 20% van de gevallen blijkt de klacht niet naar tevredenheid van de huurder te zijn 

opgepakt en wil de huurder graag dat de commissie zijn klacht alsnog in behandeling 

neemt.  

De huurder hoeft niet te betalen voor behandeling van zijn klacht. Het reglement bepaalt 

dat de Klachtencommissie klachten kosteloos behandelt. 

Wijze van afhandeling 

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

Het effect van de Covid-19-maatregelen was echter goed te zien in de wijze van afhandelen 

van klachten. Slechts 12 klachten heeft de commissie door bemiddeling tussen de huurder 

en de corporatie kunnen oplossen. Doordat de commissie geen hoorzittingen kon houden, 

was bemiddeling tussen partijen lastig. De commissie heeft 54 adviezen geschreven. 

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 2021. 

 

 

  

54

12

16

21

3

35

23

9

21

2

24
22

10
12

5

0

10

20

30

40

50

60

Advies Bemiddeling Ingetrokken zonder
hoorzitting

Nog in behandeling
volgend jaar

Behandeling stop
gezet

2020 2019 2018



 
Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht 

 

 

 

13 

 

Onderverdeeld per corporatie 
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Advies 5 3 2 1 1 24 15 1 1 1 54 

Bemiddeling 2 1 0 0 1 5 1 1 0 1 12 

Ingetrokken 
zonder 
hoorzitting 

6 5 1 0 0 2 0 0 0 2 16 

Nog in be-
handeling in 
volgend ka-
lenderjaar 

2 2 1 0 0 9 3 1 1 2 21 

Behandeling 
stop gezet 

0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

 

De Klachtencommissie heeft de behandeling van 3 klachten stop gezet. Hiervoor waren ver-

schillende redenen: 

• In 1 zaak had de huurder de klacht ook bij de Huurcommissie ingediend. Toen de 

Huurcommissie uitspraak deed, was er geen rol meer weggelegd voor de Klachten-

commissie.  

• Bij de 2e klacht was de huurder niet bereikbaar op het afgesproken tijdstip voor de 

telefonische behandeling van de klacht. Daarna reageerde hij op geen enkel mailtje 

of telefoontje van de Klachtencommissie. De commissie heeft het dossier toen geslo-

ten.  

• De 3e klacht waarvan de commissie de behandeling heeft beëindigd, ging om een 

voorval tijdens een mediation. Alles wat plaatsvond tijdens deze mediation, viel on-

der strikte geheimhoudingsplicht. Zowel de corporatie als de huurder hadden hier-

voor getekend. Hierdoor kon de commissie de klacht niet behandelen.  

Resultaat adviezen 

De Klachtencommissie heeft 19 klachten (gedeeltelijk) gegrond verklaard en 34 ongegrond. 

Daarnaast heeft ze 1 klacht in haar advies niet ontvankelijk verklaard. 
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Onderverdeeld per corporatie 
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Gegrond / 
gedeeltelijk 
gegrond 

1 2 0 0 0 9 6 0 0 1 19 

Ongegrond 4 1 2 1 1 14 9 1 1 0 34 

Niet ontvan-
kelijk 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Totaal 5 3 2 1 1 24 15 1 1 1 54 

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 belang te behande-

len. In 2020 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 weer hoe vaak elk soort klacht in 2020 voorkwam. 

 

Het percentage klachten over onderhoud en klachten over de wijze waarop huurders door 

hun verhuurder zijn behandeld (incorrecte behandeling en communicatie) zijn al jaren de 

meest voorkomende klachten. Bij incorrecte behandeling en communicatie gaat het slechts 

een enkele keer om het onbeleefd of respectloos te woord staan van klanten. Veel vaker 

gaat het om het te laat of helemaal niet reageren op mails en telefoontjes, het zich niet 

houden aan afspraken of slechte of onvolledige informatieverstrekking. Huurders voelen 

zich hierdoor vaak niet serieus genomen. Het toegenomen aantal kwetsbare huurders en/of 

huurders uit de maatschappelijke opvang zorgt ook steeds vaker voor een moeizame com-

municatie tussen corporatie en huurder. 

Het aantal huurders dat een schadevergoeding wilde, is de afgelopen jaren bijna gelijk ge-

bleven (11% in 2020, 12% in 2019 en 10% in 2018). 

De categorie overige klachten was zeer divers. Zo gingen deze klachten onder andere over: 

weigering woningruil, kopen huis door zittende huurder, afgewezen verzoek om inwoning, 

schoonmaak, stankoverlast, muizenplaag, ontbreken parkeerplaats, omheining tuin, over-

last door steigers, onderverhuur, oppervlakte van de tuin, leefbaarheid, zonnepanelen en 

AVG. 

 

 
 

  

incorrecte 
behandeling / 
communicatie

20%

onderhoud
29%

renovatie / 
grootonderhoud

6%

overlast
9%
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Hoofdstuk 5  Samenvatting van de adviezen 
 

Hieronder volgt een samenvatting van de klachten waarover de Klachtencommissie in 2020 

een advies uitbracht. 

Bo-Ex 

Klacht B19-85: compensatie vanwege overlast 

Een huurder ondervindt voortdurend overlast van zijn buurman. Hij vindt dat Bo-Ex hier on-

voldoende aan doet. Hij wil hiervoor een financiële compensatie of vervangende woon-

ruimte. 

 

Een verhuurder kan aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek aan de woning. Een 

huurder kan hiervoor in sommige gevallen een compensatie krijgen, bijvoorbeeld een tijde-

lijke verlaging van de huur. Ook overlast kan soms een gebrek zijn. Als de verhuurder on-

voldoende optreedt tegen de overlast veroorzakende huurder. De Klachtencommissie moet 

dus beoordelen of dat hier het geval is. 

 

De overlast veroorzakende buurman woont onder begeleiding van het Leger des Heils. Zijn 

huurovereenkomst is een 3-partijenovereenkomst tussen Bo-Ex, huurder en Leger des 

Heils. De begeleiding door het Leger des Heils is onvoldoende geweest, of heeft in ieder ge-

val onvoldoende bijgedragen tot minder overlast. Bij een 3-partijenovereenkomst moet de 

verhuurder de 3e partij ook aanspreken op uitvoering van de zorg/begeleiding.  

 

Het is voor de Klachtencommissie duidelijk gebleken dat Bo-Ex de overlastmeldingen steeds 

serieus heeft genomen. Zij heeft de overlastveroorzaker aangesproken op zijn gedrag. Zij 

heeft het Leger des Heils, het wijkteam, de gebiedsmanager en het buurtteam erbij betrok-

ken. Ook zijn er dwingende afspraken gemaakt met een gedragsaanwijzing. Bo-Ex moet 

eerst een voldragen dossier opbouwen voordat zij naar de rechter kan. Dat dit alles voor de 

huurder te lang duurt, begrijpt de commissie. Maar dit kan Bo-Ex niet worden verweten. 

 

De Klachtencommissie vindt de klacht ongegrond.  

Klacht B19-97: vervangen slot algemene toegangsdeur 

Een huurder klaagt erover dat Bo-Ex geen ander slot wil plaatsen op de centrale portiek-

deur. De deur kan met het huidige slot niet eenvoudig met 1 hand worden geopend. Dit is 

volgens de huurder een gebrek. 

 

Een verhuurder is verplicht om op verzoek van een huurder een gebrek te verhelpen. De 

Klachtencommissie moet dus beoordelen of hier sprake is van een gebrek. De wet definieert 

een gebrek in artikel 7:204 Burgerlijk Wetboek als volgt: “Een gebrek is een staat of eigen-

schap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waar-

door de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aan-

gaan van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort 

als waarop de overeenkomst betrekking heeft.” 

 

Het is niet gebleken dat het bestaande slot kapot is of niet meer functioneert. En ook niet 

dat het slot niet aan bepaalde veiligheidsnormen zou voldoen. Het gaat om een slot dat veel 

gebruikt wordt. Er zijn misschien wel sloten met een groter gebruiksgemak, maar dat bete-

kent niet dat dit een gebrekkig slot is. Bo-Ex is dan ook niet verplicht het slot te vervangen. 

Daarom verklaart de commissie de klacht ongegrond. 
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Klacht B20-04: lekkages, verhuizing, oplevering, schade en bejegening 

Een huurder heeft een aantal lekkages gehad in zijn huis. Het is een oud huis, waar Bo-Ex 

alleen nog noodzakelijk onderhoud pleegt in afwachting van een besluit over de toekomst 

van het complex. Bo-Ex heeft de lekkages steeds hersteld, maar kan geen garantie geven 

dat het niet weer gaat lekken. De huurder heeft vanwege zijn hobby goederen in huis die 

zeldzaam zijn. Hij wil niet het risico lopen dat die beschadigen door lekkages. Omdat het 

besluit over een eventuele renovatie nog lang kan duren, biedt Bo-Ex hem een andere wo-

ning aan. 

 

Na zijn verhuizing blijft er een aantal geschilpunten tussen Bo-Ex en de huurder. Het gaat 

over verhuiskosten, schade aan de inboedel, opleveringsgebreken in de nieuwe woning, de 

uitvoering van de renovatie van de badkamer in de nieuwe woning, gebrek aan warm water 

in de nieuwe woning, overlast van een buurvrouw en bejegening en communicatie. Bo-Ex 

biedt de huurder voor alle onrust en geschilpunten tegen finale kwijting € 2.250,- aan. De 

huurder vindt dit te weinig. Ze komen er samen niet uit en de huurder stapt naar de Klach-

tencommissie. 

 

Opleveringsgebrek 

Volgens de huurder vertoont de laminaatvloer in de nieuwe woning gebreken. Bo-Ex vindt 

dat zij hierin geen partij is geweest. De huurder heeft de laminaatvloer overgenomen van 

de vorige huurder. De Klachtencommissie is het met Bo-Ex eens. Dit onderdeel van de 

klacht is ongegrond. 

 

Verhuiskostenvergoeding 

De huurder wil de wettelijke verhuiskostenvergoeding (€ 5.993,-) ontvangen. Hij vindt dat 

zijn oude woning onbewoonbaar was en dat hij daarom noodgedwongen moest verhuizen. 

Bo-Ex ontkent dat de woning onbewoonbaar was en dat de huurder gedwongen was te ver-

huizen. Bo-Ex zegt dat ze de huurder juist tegemoet is gekomen door hem een andere wo-

ning aan te bieden omdat hij teveel stress ondervond van het onverzekerd zijn van zijn in-

boedel en de onzekerheid over de (aanvang van de ) renovatie. Ook heeft Bo-Ex gezorgd 

dat de huurder zo min mogelijk dubbele huur hoefde te betalen.  

 

De Klachtencommissie vindt dat er geen omstandigheden waren om aanspraak te maken op 

de wettelijke verhuiskostenvergoeding. Dit had zo kunnen zijn als de woning echt onbe-

woonbaar was. Maar er waren geen ernstige of onherstelbare gebreken. Bo-Ex heeft de lek-

kages steeds hersteld. De huurder is vanwege persoonlijke omstandigheden verhuisd op 

een moment dat er nog geen concrete renovatie- of sloopplannen waren, waarin een ver-

huiskostenvergoeding was opgenomen. Ook dit onderdeel van de klacht is ongegrond. 

 

Schade inboedel 

De huurder zegt dat er schade is aan zijn inboedel. Hij claimt hiervoor een vergoeding bij 

Bo-Ex. Bo-Ex heeft hem gevraagd de schade te specificeren en onderbouwen. Ook voor de 

Klachtencommissie heeft de huurder zijn schade niet aangetoond of aannemelijk gemaakt. 

Ook dit onderdeel van de klacht is daarom ongegrond. 

 

Oplevering nieuwe woning 

De huurder en Bo-Ex zijn het erover eens dat de nieuwe woning niet netjes aan de huurder 

is opgeleverd. Die klacht is daarom gegrond.  

Bo-Ex heeft de meeste herstelwerkzaamheden vervolgens alsnog uitgevoerd. Ze heeft voor 

andere punten een passende oplossing voorgesteld en is bereid nog een paar werkzaamhe-

den uit te voeren. De huurder heeft dit niet aanvaard. De Klachtencommissie vindt dat Bo-

Ex de punten correct heeft opgepakt en vindt dit onderdeel van de klacht ongegrond.  
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Warm water 

Vanwege de overgang naar duurzamere energie is de nieuwe woning van de huurder afge-

sloten van het gas. Bo-Ex voert een pilot uit met een nieuwe warmwatervoorziening. Het 

nieuwe systeem is gedurende een bepaalde periode 1 à 2 keer per maand uitgevallen. Hier-

door had de huurder tijdelijk geen warm water en verwarming. De huurder wil dat Bo-Ex de 

woning weer op het gas aansluit. De Klachtencommissie oordeelt dat er sprake is van een 

gebrek. Maar dat Bo-Ex de gevolgen van het gebrek steeds binnen een aanvaardbare ter-

mijn oplost. En dat de beslissing over het warmwatersysteem bij Bo-Ex en niet bij de huur-

der ligt. De situatie mag echter niet te lang voortduren. De commissie vindt enige compen-

satie voor de huurder, vanwege het ongemak, wel gepast. Dit onderdeel van de klacht is 

gegrond. 

 

Schade door renovatie badkamer 

Volgens de huurder is tijdens de werkzaamheden aan de badkamer onnodig veel stof in zijn 

woning terechtgekomen, ondanks afspraken over het afsluiten van 1 ruimte voor zijn hob-

byverzameling. Hierdoor zou er schade kunnen zijn ontstaan aan de verzameling. De huur-

der weet niet of er schade is, maar vindt dat Bo-Ex een schade-expert had moeten inscha-

kelen om dit te onderzoeken. De Klachtencommissie vindt deze klacht ongegrond. Als de 

huurder schade wil claimen, moet hij die zelf aantonen. Hij kan zelf een schade-expert hier-

voor inschakelen. Mocht er schade zijn waarvoor Bo-Ex aansprakelijk is, zou Bo-Ex ook de 

kosten voor de schade-expert kunnen vergoeden.  

 

Overlast buurvrouw 

De huurder vindt dat Bo-Ex hem voor het aangaan van de huurovereenkomst had moeten 

inlichten over de overlast die de buurvrouw veroorzaakt. Bo-Ex had echter geen eerdere 

klachten ontvangen over geluidsoverlast. Er was wel onenigheid tussen de buurvrouw en 

haar andere buren. Maar hierover hoefde Bo-Ex de huurder niet te informeren. De overlast-

klachten die de huurder ondervindt, pakt Bo-Ex serieus op. Deze klacht is ongegrond. 

 

Bejegening en communicatie 

Doordat de huurder en Bo-Ex de zaak niet konden afsluiten, is de onvrede bij huurder en 

het aantal klachten steeds verder toegenomen. Het vertrouwen van huurder in Bo-Ex is tot 

een minimum gedaald. Uit alle overgelegde stukken krijgt de commissie echter niet de in-

druk dat Bo-Ex huurder aan zijn lot heeft overgelaten of huurder onheus heeft bejegend. 

Bo-Ex heeft zich ingespannen om voor huurder een goede oplossing te bereiken door mee 

te denken over een verhuizing vooruitlopend op de renovatie. Daarbij is niet alles goed  

verlopen. Dat erkent Bo-Ex ook. Maar de commissie constateert ook dat Bo-Ex steeds  

met huurder is blijven communiceren. Ze heeft excuses aangeboden waar dat gepast was. 

En voorstellen gedaan om er met de huurder uit te komen. Dit onderdeel van de klacht is 

ongegrond. 

 

De Klachtencommissie verklaart dus alle klachten, behalve die over de warmwatervoorzie-

ning, ongegrond. Ze adviseert Bo-Ex om de eerder aangeboden € 2.250 nogmaals aan de 

huurder aan te bieden. 

Klacht B20-38: klachten over nieuwe woning na renovatie 

De woning van een huurder wordt gerenoveerd. Hiervoor verhuist hij naar een wisselwo-

ning. Na afloop van de renovatie kan hij dan terugkeren naar zijn huis. Hij krijgt hiervoor 

een verhuiskostenvergoeding. Uiteindelijk besluit de huurder niet meer naar zijn oude huis 

terug te keren omdat de renovatie hem te lang duurt. Hij verhuist naar een andere woning 

in dezelfde straat. Die is inmiddels al gerenoveerd. De woning is vergelijkbaar met zijn oude 

woning, maar niet identiek.  
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De huurder dient een klacht in omdat hij de renovatie te lang vond duren. Dit was erg 

zwaar voor hem. En hij vindt dat hij erop achteruit is gegaan. Een aantal zaken in zijn 

nieuwe huis is anders dan in zijn oude huis. Hij is hierover niet tevreden. Hij betaalt ook 

meer huur voor zijn nieuwe woning en vindt dat Bo-Ex die huurverhoging ongedaan moet 

maken.  

 

Aanvangshuurprijs 

De Klachtencommissie vindt zijn klachten ongegrond. Hij heeft zelf gekozen voor de nieuwe 

woning. Dat die niet precies hetzelfde is als zijn oude, heeft hij geaccepteerd door onderte-

kening van de nieuwe huurovereenkomst. Dat geldt ook voor de overeengekomen huurprijs. 

Het gaat hier niet om een huurverhoging naar aanleiding van de renovatie, maar om een 

nieuwe aanvangshuurprijs. Als hij die te hoog vindt, kan hij die laten toetsen bij de Huur-

commissie. Bo-Ex heeft hem hierop gewezen. De huurprijs is ook niet hoger dan de huur-

prijs zou zijn van zijn oude woning na renovatie.  

 

De punten waarop de nieuwe woning afwijkt van de oude, kan de huurder voor een deel zelf 

aanpassen via een ZAV. Bo-Ex is niet verplicht die te veranderen. De huurder vindt verder 

dat Bo-Ex een aantal kozijnen in de woning moet schilderen. Hiervoor is de huurder echter 

zelf verantwoordelijk. Dat geldt altijd bij nieuwe verhuur van een woning.  

 

Ramen zemen 

Ook wil de huurder dat Bo-Ex een oplossing zoekt voor het niet kunnen zemen van de ra-

men aan de achterkant van zijn woning. Hij zou hier alleen bij kunnen via de tuin van de 

benedenburen. De Klachtencommissie legt uit dat het wassen van ramen en kozijnen in 

principe voor rekening komt van de huurder. Tenzij de huurder er zelf niet bij zou kunnen. 

In dit geval kan de huurder zelf bij de ramen via de tuin van de benedenburen. Die zijn ver-

plicht om hem zijn ramen te laten schoonmaken vanuit hun tuin. Hij geeft aan dat hij goed 

contact heeft met de buren. Er is dus geen belemmering voor de huurder om zelf zijn ramen 

te zemen.  

Klacht B20-41: burenoverlast 

Een huurder ondervindt overlast van zijn bovenburen. Hij vindt dat Bo-Ex niet voldoende 

doet om dit probleem op te lossen. 

 

Richtlijnen 

De Klachtencommissie heeft in haar adviezen richtlijnen gegeven over hoe een corporatie 

om moet gaan met overlastklachten. De verhuurder moet een onderzoek instellen naar de 

juistheid en omvang van de overlast. Hij moet de huurder die beschuldigd wordt van over-

last de gelegenheid geven op de klachten te reageren. Dan moet de verhuurder de situatie 

beoordelen en kijken of er reden is om een bemiddelingsgesprek te organiseren of juridi-

sche maatregelen te treffen. Als de corporatie vindt dat maatregelen nodig zijn, moet ze 

doen wat ze kan om de overlast te beëindigen. Doet zij dit niet, dan kan dit als een gebrek 

worden gezien. 

 

In dit geval is het voor de Klachtencommissie duidelijk dat Bo-Ex de overlastklachten seri-

eus heeft genomen. En heeft gehandeld volgens de richtlijnen. Bo-Ex heeft onder andere 

bemiddelingsgesprekken georganiseerd en zowel aan de huurder als aan de bovenburen an-

dere woonruimte aangeboden. De huurder heeft de 2 woningen die Bo-Ex aanbood, afgewe-

zen. Hij heeft aan de Klachtencommissie niet kunnen uitleggen waarom hij de woningen niet 

geschikt vond.  

 

Leefgeluiden 

Uit onderzoek, onder andere geluidsmetingen die Bo-Ex heeft gedaan, blijkt dat het vooral 

gaat om leefgeluiden. Er blijkt niet dat er sprake is van onaanvaardbare overlast. Wel is het 



 
Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht 

 

 

 

20 

 

jammer dat Bo-Ex de uitkomsten van het geluidsonderzoek pas laat aan de huurder heeft 

gestuurd. En ook geen uitleg en conclusies bij de uitkomsten heeft gegeven. De huurder 

had hierdoor het gevoel dat Bo-Ex niets deed.  

 

De Klachtencommissie vindt de klacht van de huurder ongegrond. Ze adviseert Bo-Ex wel 

om alsnog te onderzoeken of de laminaatvloer van de bovenburen voldoet aan de eisen. 

Hiervoor is destructief onderzoek nodig. Bo-Ex heeft dit nog niet gedaan, omdat zij had in-

gezet op verhuizing van een van beide partijen. Mocht de vloer niet aan de eisen voldoen, 

dan moet Bo-Ex maatregelen treffen. 

 

GroenWest 

Klacht GW19-55: compensatie voor slecht functionerende mechanische ventilatie 

Volgens een huurder werkt zijn mechanische ventilatie niet goed. Hij wil dat GroenWest dit 

oplost en hem financieel compenseert voor gemist woongenot en gezondheidsklachten. 

 

Fouten bij aanleg mechanische ventilatie 

De klacht over het slecht functioneren van de mechanische ventilatie is gegrond. Bij de aan-

leg zijn de aan- en afvoerslagen verkeerd om gemonteerd. De huurder is hier zelf na een 

half jaar achter gekomen. GroenWest heeft dit toen direct laten herstellen. Maar ook daarna 

bleek de installatie nog niet goed te werken. GroenWest heeft dit door een deskundig bu-

reau laten onderzoeken. Uit het onderzoek bleek dat men bij de aanleg van de installatie op 

alle fronten zeer slordig te werk is gegaan. Hierdoor is de afzuiging maandenlang niet opti-

maal geweest. En kon lucht via oude afvoerkanalen de woning in stromen. Uiteindelijk is het 

probleem helemaal opgelost. 

 

Geen grond voor compensatie 

De huurder zegt dat hij gezondheidsklachten heeft opgelopen door de slechte ventilatie. Of 

de gezondheidsklachten van de huurder zijn veroorzaakt door de problemen met de mecha-

nische ventilatie, kan de commissie niet vaststellen. Uit onderzoek naar de luchtkwaliteit in 

de woning, dat GroenWest heeft laten uitvoeren, blijkt dat het niet waarschijnlijk is dat het 

luchtbehandelingssysteem in de woning de oorzaak is. De commissie ziet daarom geen aan-

leiding voor compensatie vanwege gezondheidsklachten. 

 

Ook is er geen sprake geweest van ernstige stankoverlast of schimmelvorming. Ook in dat 

opzicht is het woongenot niet ernstig genoeg aangetast voor een financiële compensatie. 

Dit onderdeel van de klacht vindt de commissie ongegrond. 

Klacht GW20-13: woning misgelopen door onjuiste schatting inkomen 

Een huurder vindt het onterecht dat GroenWest hem een woning in een nog op te leveren 

nieuwbouwcomplex heeft geweigerd. Volgens hem is GroenWest bij de beoordeling van het 

passend inkomen uitgegaan van een onjuiste schatting van het inkomen over 2019. Hij stelt 

dat zijn inkomen lager was dan berekend door GroenWest. Hij heeft hiervan bewijsstukken 

aan GroenWest gegeven. Hij vindt dat GroenWest niet goed heeft geluisterd naar zijn argu-

menten. 

 

Geschat inkomen 

Voor het aangaan van een huurovereenkomst voor de betreffende woning moet GroenWest 

het inkomen van het huishouden toetsen. Dit mag niet hoger zijn dan € 43.574.  

De huurder heeft begin 2020 op de woning gereageerd. Het referentiejaar voor het bepalen 

van het inkomen van het huishouden was in dit geval 2018 of 2019. De huurder heeft aan-

nemelijk gemaakt dat hij in 2018 aanzienlijk meer verdiende dan in 2019. Hij heeft bewijs-

stukken aangeleverd van zijn inkomen over 2019 en dat van zijn echtgenote over 2019.  
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In eerste instantie berekende GroenWest het inkomen op € 43.680. Dit was dus € 106 meer 

dan de inkomensgrens. Omdat dit verschil zo klein was, heeft GroenWest de inkomenstoets 

nog voorgelegd aan een extern adviseur. Die indexeerde het inkomen van de huurder over 

de periode augustus 2019-december 2019 naar een inkomen voor heel 2020. Ook het inko-

men van de echtgenote heeft de adviseur geïndexeerd naar een inkomen voor 2020. Hij 

kwam zo uit op een jaarinkomen van het huishouden van € 43.410 in 2019 en € 44.574 in 

2020. 

 

Het Btiv geeft niet aan dat de inkomenstoets een schatting zou moeten zijn van toekomstig 

inkomen (over heel 2020) anders dan over 1 van de 2 kalenderjaren die direct voorafgaan 

aan het jaar waarin de huurovereenkomst zou moeten ingaan. In dit geval dus 2018 of 

2019. Als het inkomen over 2019 kan worden berekend, is dat maatgevend. Op het inko-

men over 2019 geldt de ministerieel voorgeschreven index van 2,68% om het inkomen van 

2020 te bepalen.  

 

Incidenteel overwerk 

De Klachtencommissie berekent (op basis van het loon voor loonheffing) dat het inkomen 

van de kandidaat-huurder in 2019 uitkomt op € 32.297. Dit is € 170 minder dan waar de 

externe adviseur van GroenWest vanuit is gegaan. Bij het inkomen van de echtgenote heeft 

de extern adviseur overuren meegeteld. Volgens het Btiv tellen overuren van incidenteel 

overwerk niet mee. Volgens de kandidaat-huurder ging het hier om incidenteel overwerk. 

Bij twijfel hierover had GroenWest meerdere loonstroken kunnen opvragen. Dit heeft Groen-

West niet gedaan. De Klachtencommissie komt voor de echtgenote uit op een jaarinkomen 

van € 9.111. Het totale inkomen van het huishouden in 2019 komt dan uit op € 41.408. Na 

indexering met 2,68% is dit in 2020 € 42.517. Het jaarinkomen is dus geen beletsel om de 

woning aan hem te verhuren. 

 

Grensgeval 

In deze zaak is wel gebleken dat het soms niet eenvoudig is om het jaarinkomen te bereke-

nen. De gevolgen hiervan, zeker bij grensgevallen, zoals bij deze klacht, zijn heel groot. Een 

kandidaat-huurder is ervoor verantwoordelijk om meteen alle relevante gegevens aan de 

corporatie te geven. Aan de andere kant mag hij van de corporatie verwachten dat die een 

zorgvuldig onderzoek doet naar ‘de gegevens waaruit het huishoudinkomen blijkt, of op 

grond waarvan dat inkomen zo nauwkeurig als redelijkerwijs mogelijk kan worden geschat’ 

(art. 56 lid 1 sub a Btiv). De commissie vindt dat, juist als het erom hangt en er sprake is 

van een grensgeval, de corporatie de berekening zo nodig samen met de huurder contro-

leert. Dat is in dit geval niet gebeurd.  

 

De Klachtencommissie vindt de klacht gegrond. De vraag is alleen welke gevolgen hieraan 

verbonden kunnen worden. De meest aannemelijke compensatie is dat GroenWest aan de 

kandidaat-huurder alsnog de gewenste of een gelijke woning in het complex verhuurt. De 

commissie vermoedt dat GroenWest hieraan nog kan voldoen, omdat alle woningen pas 

eind 2020 worden opgeleverd. Maar de commissie laat het aan GroenWest over om op pas-

sende wijze gevolgen te verbinden aan het advies. 

Klacht GW20-14: weigering woning bij twijfel gezinssamenstelling 

GroenWest heeft een woningzoekende een woning, waar hij op heeft gereageerd, niet toe-

gewezen. Hij en GroenWest blijven het oneens. De woningzoekende stapt naar de Klachten-

commissie. 

 

De woningzoekende wil in het huis gaan wonen met zijn 2 kinderen. Hij heeft behalve zijn 

inkomensgegevens een ouderschapsplan meegestuurd naar GroenWest. Hierin staat dat hij 

met de moeder van de kinderen is overeengekomen dat de kinderen bij hem komen wonen. 
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GroenWest ziet echter in het GBA dat de moeder op hetzelfde adres staat ingeschreven als 

de woningzoekende. Daarom wil ze de woningzoekende nog wat vragen stellen. Tijdens het 

gesprek laat de woningzoekende weten dat de moeder mee verhuist naar het nieuwe huis. 

Daarom vraagt GroenWest om de inkomensgegevens van de moeder ook op te sturen. Na 

dit verzoek van GroenWest laat de woningzoekende opeens weten dat de moeder toch niet 

mee verhuist. Hij wil de inkomensgegevens daarom niet opsturen. GroenWest zegt hem 

vervolgens dat hij de woning niet krijgt, vanwege de tegenstrijdige informatie die hij heeft 

gegeven.  

 

Twijfel over samenstelling huishouden 

De woningzoekende is het niet eens met de beslissing van GroenWest. Hij zegt dat de moe-

der van de kinderen geen partij is in de kwestie. En dat haar inkomensgegevens dus niet re-

levant zijn. GroenWest blijft erbij dat er gerede twijfel bestaat over de vraag of hij met of 

zonder zijn (ex-)partner wil verhuizen. Het ouderschapsplan vindt GroenWest zo summier 

dat dit geen bewijs is voor het uit elkaar gaan van de partners. 

 

Gezamenlijk inkomen te hoog voor de woning 

De Klachtencommissie vindt de twijfel van GroenWest begrijpelijk. De woningzoekende 

geeft tegenstrijdige informatie. Ook is het ouderschapsplan opgesteld een paar dagen voor-

dat hij op de woning heeft gereageerd. Er staat alleen maar in dat de kinderen bij de vader 

gaan wonen. Verder niets, ook geen omgangsregeling met de moeder of verdeling van de 

kosten. Met alleen het inkomen van de woningzoekende zou hij in aanmerking komen voor 

de woning. Het inkomen van de moeder heeft GroenWest kunnen zien bij haar inschrijving 

bij WoningNet. De beide inkomens samen zouden te hoog zijn voor de woning.  

 

Terecht voorzichtig 

De commissie vindt het terecht dat GroenWest heel voorzichtig was bij de beoordeling van 

de vraag of zij de woning aan de woningzoekende kon verhuren. Betaalbare woningen zijn 

zeer schaars. GroenWest heeft een gerechtvaardigd belang om te voorkomen dat schaarse 

woningen worden verhuurd aan huishoudens met een veel hoger inkomen dan de inko-

mensgrens die voor de woning geldt. Het is vrijwel onmogelijk om het huurcontract te be-

eindigen als zou blijken dat de partner toch is meeverhuisd.  

De woningzoekende heeft ook in het gesprek met de Klachtencommissie de twijfel over de 

samenstelling van het gezin niet kunnen wegnemen. Hij heeft niets aangeleverd waaruit de 

beëindiging van de relatie blijkt of aannemelijk is geworden. De Klachtencommissie vindt de 

klacht ongegrond. 

 

Heuvelrug Wonen 

Klacht HW20-56: onvoldoende reactie op reparatieverzoeken 

Een huurder vindt dat Heuvelrug Wonen vanaf het begin van zijn huurcontract onvoldoende 

reageert op reparatieverzoeken. En op zijn meldingen over rattenoverlast en overlast door 

het voeren van vogels.  

De Klachtencommissie bespreekt alle klachten met beide partijen. 

 

Toilet 

Er zijn verschillende problemen met het toilet. Heuvelrug Wonen heeft diverse reparaties 

uitgevoerd. Volgens de huurder zijn de problemen nog steeds niet opgelost. Daarom biedt 

Heuvelrug Wonen aan de toiletpot niet meer te repareren, maar helemaal te vervangen. Dit 

onderdeel van de klacht is dus opgelost. Hierover hoeft de commissie niet meer te oordelen. 

 

Kieren 

De huurder klaagt over een kier onder de voordeur. Hierdoor komen soms pieren de gang 

in. Heuvelrug Wonen zegt dat de kier 2 à 3 mm is. Dat is toegestaan. Ze heeft wel een 
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tochtborstel onder de voordeur aangebracht die de kier goed afsluit. Verder vindt de huur-

der dat er een verkeerde brievenbus in zijn woning zit. Hierdoor tocht het. De Klachtencom-

missie heeft geen bewijs ontvangen dat de brievenbus een verkeerde maat heeft. Op de 

foto die ze heeft ontvangen, ziet de brievenbus er correct (gemonteerd) uit. De Klachten-

commissie spreekt met Heuvelrug Wonen en de huurder af dat Heuvelrug Wonen nog een 

keer bij de huurder thuis komt kijken naar alle eventuele onderhoudspunten. Daarna laat de 

huurder weten dat hij afziet van verdere reparaties, met uitzondering van de toiletpot. De 

commissie vindt de klacht over de brievenbus en de kier onder de voordeur ongegrond. 

Klacht HW20-65: huisvredebreuk en zonder toestemming snoeien boom 

Een huurder klaagt erover dat Heuvelrug Wonen zonder zijn toestemming in zijn tuin is ge-

weest en daar een boom heeft gesnoeid. Ook het feit dat zijn klacht niet door een leidingge-

vende is behandeld, verwijt hij Heuvelrug Wonen. 

 

Excuses voldoende 

Heuvelrug Wonen heeft bedrijf Pius Floris ingehuurd om te snoeien. Heuvelrug Wonen er-

kent dat het niet gelukt is contact met de huurder te krijgen. Of Pius Floris van tevoren een 

briefje in de bus heeft gedaan bij de huurder, is niet meer te achterhalen. Dan had de huur-

der kunnen aangeven dat hij niet wilde dat de boom gesnoeid zou worden. Zowel Heuvelrug 

Wonen als Pius Floris hebben – nog voordat de huurder zijn klacht indiende – excuses aan-

geboden aan de huurder voor het zonder toestemming de tuin in gaan en voor het zonder 

toestemming snoeien van de boom. De commissie vindt de excuses voldoende en vindt de 

klacht over huisvredebreuk dan ook ongegrond.  

 

Oordeel boomdeskundige 

De klacht over het zonder toestemming snoeien van de boom vindt de commissie ook onge-

grond. De opstaleigenaar, in dit geval Heuvelrug Wonen, is risico-aansprakelijk voor eventu-

eel gevaar door de boom. Daarom is periodieke inspectie nodig. Het professionele oordeel 

van de boomdeskundige was dat de boom gesnoeid moest worden. De commissie vraagt 

zich af wat het belang is van de huurder bij zijn verwijt. De boom is zo hoog dat de huurder 

de boom zelf niet kan snoeien. De huurder is dus ook gebaat bij de snoeibeurt.  

 

Klachtafhandeling door leidinggevende 

Op haar website schrijft Heuvelrug Wonen dat klachten worden afgehandeld door een lei-

dinggevende. De Klachtencommissie vindt dat Heuvelrug Wonen zich in principe wel moet 

houden aan wat ze op haar website zet. Maar in dit geval gaf de betrokken medewerker 

meteen al aan dat er fouten waren gemaakt. En hij bood namens Heuvelrug Wonen meteen 

excuses hiervoor aan. De Klachtencommissie vindt dat voldoende. Afhandeling van de 

klacht door een leidinggevende heeft in dit geval geen toegevoegde waarde. Dit onderdeel 

van de klacht is ook ongegrond. 

 

Jutphaas Wonen 

Klacht J20-118: muizenoverlast 

Er is sprake van overlast door muizen in een complex in Nieuwegein. Een huurder vindt dat 

Jutphaas Wonen te weinig doet aan het bestrijden van de overlast. Hij wil een huurvermin-

dering vanwege gemist woongenot. Jutphaas Wonen vindt dat zij voldoende doet en is hier-

toe niet bereid. 

 

De Klachtencommissie moet beoordelen of er sprake is van een gebrek dat door de verhuur-

der niet of niet tijdig wordt verholpen. En dat hierdoor het woongenot zo ernstig wordt ver-

minderd dat hier een compensatie tegenover moet staan. 
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Volgens het Besluit kleine herstellingen is het bestrijden van ongedierte voor rekening van 

de huurder. Tenzij de kosten te hoog zijn of er een bouwkundige oorzaak voor de aanwezig-

heid van het ongedierte is. Jutphaas Wonen heeft laten onderzoeken over er een bouwkun-

dige oorzaak is. Dit blijkt deels zo te zijn. 

 

Openingen dichten 

De Klachtencommissie stelt vast dat ongedierte binnen gebouwen niet helemaal uit sluiten 

is door het nemen van bouwtechnische maatregelen. Huurders, verhuurders en gemeente 

hebben ieder hun verantwoordelijkheid. In Nieuwegein is sprake van overlast door muizen. 

Dat is ook bekend bij de gemeente. Rapportage van het KAD (Kennis- en Adviescentrum 

Dierenplagen) geeft aan dat de muizen via balkondeuren en kieren binnen kunnen komen. 

Maar ook zijn er verschillende plekken waar muizen in de spouw en tussenmuren van het 

gebouw terecht kunnen komen. Het KAD adviseert Jutphaas om alle openingen in het com-

plex groter dan 0,5 cm af te dichten met muiswerend materiaal. Jutphaas gaat dit advies 

opvolgen. Dit is een grote klus waarvoor budget vrijgemaakt moet worden in de begroting 

van 2021. De commissie heeft er begrip voor dat dit enige tijd vergt. Jutphaas verwacht 

deze werkzaamheden in het 2e kwartaal van 2021 te kunnen uitvoeren. De commissie vindt 

dit geen onredelijke lange termijn. Vooral omdat Jutphaas in de tussentijd al begonnen is 

met andere manieren van muizenbestrijding via een gespecialiseerd bedrijf. Jutphaas heeft 

bij de huurder ook 1 kier gedicht waardoor muizen naar binnen zouden kunnen komen. En 

ze heeft de huurder geadviseerd om een hor in de balkondeur te plaatsen. De Klachtencom-

missie oordeelt dat Jutphaas de klacht over de muizenoverlast serieus heeft opgepakt en 

vindt de klacht ongegrond.  

 

Geen hor 

Voor compensatie voor gemist woongenot ziet de commissie onvoldoende aanleiding. Ze 

vindt de verstoring van het woongenot hiervoor niet ernstig genoeg. De muizen zitten 

vooral in de spouwmuren en lopen over het balkon. Zij kunnen volgens het KAD alleen via 

de balkondeur de woning in komen. De huurder weigert zelf om hier een hor te plaatsen. Dit 

onderdeel van de klacht is ook ongegrond. 

 

LEKSTEDEwonen 

Klacht LW20-32: erfafscheiding 

Een huurder is de 1e bewoner van een nieuwbouwwoning van LEKSTEDEwonen. Rond zijn 

tuin staat beukenhaag. Dit was ook in de brochure van de nieuwbouw aangegeven. De 

huurder is hiermee niet blij. De beukenhaag is nog maar net aangeplant en biedt geen pri-

vacy. Je kunt er doorheen kijken, maar ook doorheen lopen en de tuin in stappen. Ook voelt 

het onveilig, omdat het kleine zoontje van de huurder hierdoor zo de straat op kan lopen. 

De huurder wil graag een muur of hekwerk in plaats van de beukenhaag.  

LEKSTEDEwonen weigert dit, omdat de erfafscheiding door de gemeente en de projectont-

wikkelaar is bepaald. Hiervan afwijken betekent een boete. Wel mag de huurder op eigen 

kosten een schutting plaatsen, als deze maar 20 cm van de haag komt te staan. De huurder 

wil dit niet. Zijn tuin is al klein en zou hierdoor nog kleiner worden.  

 

Niet afwijken van voorschriften gemeente 

De huurovereenkomst tussen de huurder en LEKSTEDEwonen was duidelijk; de huurder 

huurt een woning met beukenhaag als erfafscheiding. De huurder heeft de woning geaccep-

teerd in de wetenschap dat die haag voorgeschreven was en dat hij die niet mocht verwij-

deren. Klachtencommissie vindt dat LEKSTEDEwonen de huurder in principe aan de over-

eenkomst mag houden. Tenzij dit gegeven de omstandigheden onredelijk zou zijn. De com-

missie heeft dit overwogen. Ze heeft rekening gehouden met de omstandigheden die de 

huurder aanvoerde, zoals de onveiligheid en de kleine tuin. De commissie begrijpt de argu-

menten van de huurder, maar vindt die niet zwaarwegend genoeg om LEKSTEDEwonen te 



 
Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht 

 

 

 

25 

 

adviseren af te wijken van het huurcontract en de voorschriften van de gemeente en de 

ontwikkelaar. De informatie die de huurder van tevoren kreeg, was duidelijk genoeg. De 

haag moet nog groeien en wordt dan vanzelf dichter. LEKSTEDEwonen heeft aangeboden 

om een draad aan te brengen om de doorgang door de haag te belemmeren in afwachting 

van het volgroeien van de haag.  

 

De commissie vindt de klacht ongegrond. 

 

Mitros 

Klacht M19-48: gebreken aan nieuwbouwwoning 

Een huurder heeft vanaf het begin in zijn nieuwbouwwoning last van tocht, lekkages, kou, 

schimmel en hoge stookkosten. Hierdoor heeft hij ook schade aan zijn laminaat en lamellen. 

Verder is de afwerking van het huis slordig (ontbrekende kitranden, scheef hangende kozij-

nen en ontbrekende afdeklatten en een kromme voordeur). Omdat Mitros de klachten niet 

structureel verhelpt, dient hij een klacht in bij de Klachtencommissie.  

 

Bouwkundige inspectie 

Bij de hoorzitting blijkt dat er eerst een grondige bouwkundige inspectie moet plaatsvinden. 

De Klachtencommissie verzoekt Mitros om dit eerst te laten doen voordat ze de klacht ver-

der kan behandelen.  

Uit het onderzoeksrapport van Trition blijkt vervolgens dat het aannemelijk is dat de gebre-

ken allemaal te maken hebben met de slechte of matige bouwkwaliteit. Mitros moet de ge-

breken verhelpen. De aannemer die het complex heeft gebouwd, is inmiddels failliet. 

 

Eerst eenvoudige, daarna ingrijpender maatregelen 

Mitros heeft zich gedurende langere tijd ingespannen om de klachten te verhelpen. Ze heeft 

eerst geprobeerd om de klachten met eenvoudige maatregelen op te lossen. Pas toen dat 

niet hielp, trof ze ingrijpender maatregelen. Dat vindt de commissie geen onredelijke aan-

pak, ook al heeft het daardoor voor de huurder wel langer geduurd voordat de gebreken al-

lemaal zijn verholpen.  

 

Vergoeding voor gemist woongenot 

Door de gebreken heeft de huurder langere tijd meer kou en vocht ervaren dan hoort. De 

commissie oordeelt dat zijn woongenot hierdoor met 10% is verminderd gedurende 20 

maanden. Met een huurprijs van € 710 betekent dit een vergoeding van € 1.420. De com-

missie rekent hierbij mee dat er zo vaak reparaties zijn uitgevoerd zonder voldoende effect.  

 

De huurder heeft al een vergoeding ontvangen van € 950 voor laminaat en lamellen. Hier-

mee is hij akkoord gegaan. Dit deel van de klacht is daarmee afgehandeld. 

 

Geen extra controle nodig 

De huurder wil nog een nameting door Trition. De Klachtencommissie vindt dat niet nodig. 

Alle door Trition geadviseerde maatregelen zijn uitgevoerd en opgeleverd door Gevelbeheer. 

Op basis van die oplevering mag men verwachten dat de klachten nu zijn verholpen. Zijn er 

nieuwe klachten? Dan kan de huurder die melden bij Mitros.  

 

De Klachtencommissie oordeelt dat de klacht van de huurder gegrond is. Ze adviseert 

Mitros om een vergoeding van € 1.420 te betalen voor verminderd woongenot. 
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Klacht M19-57: schade door lekkages en overlast van bovenburen 

Een huurder heeft last van lekkages en geluidsoverlast vanuit verschillende bovenwoningen. 

Hij klaagt erover dat Mitros de lekkages niet snel genoeg oplost. Hij heeft hierdoor schade 

geleden. Ook vindt hij dat Mitros de overlast onvoldoende aanpakt.  

 

De Klachtencommissie heeft een paar jaar eerder al advies uitgebracht over een klacht van 

de huurder. De klacht was toen gegrond. Mitros moest toen een schadevergoeding aan de 

huurder betalen voor ingrijpende reparaties als gevolg van vochtproblemen, hout- en beton-

rot, schimmel- en zwamvorming en een vieze wisselwoning. 

 

De huurder heeft een zeer slechte gezondheid en kan er niet meer tegen dat hij nu weer ‘in 

de ellende zit’. 

 

Afspraken 

Bij de hoorzitting maken partijen afspraken om de klacht op te lossen, onder andere een 

vergoeding van € 2.750 voor het verminderd woongenot en ongemak in de afgelopen 2,5 

jaar, aanpak van de overlast en herstel van het plafond. De Klachtencommissie houdt de 

klacht aan.  

 

Het lukt helaas niet op deze manier de klacht op te lossen. In de tussentijd is er opnieuw 

een lekkage geweest bij de huurder. Daarom brengt de Klachtencommissie alsnog een ad-

vies uit.  

 

Lekkages en schade 

Voor de Klachtencommissie staat vast dat er sprake is van gebreken. Mitros heeft dit ook 

erkend. Er zijn gedurende een langere periode meerdere lekkages geweest. Mitros heeft de-

structief onderzoek moeten doen om de oorzaak te achterhalen. Daarbij is nog meer schade 

ontstaan in de woning van de huurder. Huurder heeft eerst lange tijd zijn keuken niet kun-

nen gebruiken en kan nu al lange tijd niet in zijn slaapkamer slapen. 

Voor het verminderd woongenot en ongemak in de afgelopen 2,5 jaar heeft Mitros € 2.750 

uitbetaald aan de huurder. In september was er opnieuw een lekkage. Die was eind oktober 

nog niet verholpen. Mitros heeft 2 keer een compensatie aan de huurder betaald sinds 

2015. En allerlei werkzaamheden verricht. Maar dat heeft niet geleid tot een goed onder-

houden woning. En hierop is ook nog onvoldoende perspectief. Dit deel van de klacht is ge-

grond. 

 

Overlast 

Mitros heeft de bovenwoningen verkocht. De woningen worden kamergewijs verhuurd aan 

studenten. Er is sprake van een VvE. De VvE wil de bewoners pas aanspreken als er een 

duidelijk dossier is. Mitros heeft een geluidsmeting laten uitvoeren. De huurder heeft een 

logboek bijgehouden en meegedaan aan buurtbemiddeling. De geluidsmeting geeft aan dat 

in 2 weken tijd in de avond en nacht (na 22.00 uur) 13 keer sprake is van geluidsoverlast 

boven de norm (de APV van de gemeente Utrecht uit 2010).  

 

De Klachtencommissie vindt Mitros mede verantwoordelijk voor de overlast. Ondanks het 

feit dat de overlastgevers geen huurders zijn van Mitros. Bij het verkopen van woningen in 

een complex moet Mitros ook rekening houden met de belangen van de zittende huurders in 

het complex. Ze had dit kunnen doen door in de leveringsakte of via het splitsingsreglement 

of het huishoudelijk reglement van de VvE afspraken te laten opnemen. Mitros heeft dit ge-

daan door sancties voor wangedrag op te laten nemen in het huishoudelijk reglement. Maar 

ze heeft nauwelijks gebruik gemaakt van haar mogelijkheden om op te treden. Ook via de 

gemeente (huisvestingsverordening en omzettingsvergunning voor ouders om woning via 

kamerverhuur te verhuren) en via het bestuursrecht had Mitros kunnen opkomen voor de 

belangen van de huurder. Het is de commissie niet gebleken dat Mitors dit heeft gedaan. De 
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Klachtencommissie oordeelt dat Mitros zich onvoldoende heeft ingespannen om de overlast 

aan te pakken. Dit onderdeel van de klacht is ook gegrond. 

 

Advies 

Mitros heeft met de huurder en de Klachtencommissie eerder gesproken over de mogelijk-

heid voor de huurder om te verhuizen via een eenmalig aanbod voor een passende woning. 

Gezien de zwakke gezondheid van de huurder en de onderhoudstoestand van de woning en 

de overlast, adviseert de Klachtencommissie hier vaart achter te zetten. De commissie advi-

seert Mitros hiervoor de wettelijke verhuiskostenvergoeding te betalen van € 6.095 omdat 

de verhuizing vooral te maken heeft met een waarschijnlijk niet te repareren gebrek aan de 

woning. In de tussentijd zou Mitros de huur tijdelijk moeten verlagen tot aan de verhuizing.  

Klacht M19-82: weigering traplift in portiek 

Een huurder wil een traplift laten aanleggen in het trappenhuis van zijn flat omdat hij soms 

periodes heeft dat hij door fysieke beperkingen de trap niet kan gebruiken. Mitros wil hier-

aan niet meewerken. De huurder vindt het de taak van een corporatie om woningen levens-

loopbestendig te houden.  

 

Mitros vindt dat zij niet verplicht is een traplift aan te brengen. Ze wijst onder andere op 

brandveiligheid, de beperkte ruimte in het trapportaal en precedentwerking. De flat waar de 

huurder woont is niet levensloopbestendig. Het kan op enig moment onvermijdelijk worden 

voor de huurder om te moeten verhuizen. Mitros biedt hierbij hulp en begeleiding aan. De 

gemeente wil volgens Mitros ook niet meewerken aan het plaatsen van een traplift in een 

gemeenschappelijke ruimte via de WMO.  

 

Afwijzing gemeente 

Tijdens de hoorzitting blijft onduidelijk of de gemeente de aanvraag afwijst omdat Mitros 

niet wil meewerken of omdat de gemeente dergelijke voorzieningen in het algemeen niet wil 

treffen. Partijen spreken af dat Mitros bij de gemeente Utrecht, afdeling WMO, navraagt of 

en onder welke voorwaarden zij de aanleg van een traplift wil financieren. Wil de gemeente 

meewerken, dan beschrijft Mitros de technische en financiële randvoorwaarden waarbinnen 

zij het plaatsen van een traplift eventueel wel wil toestaan. 

 

Mitros stuurt vervolgens het antwoord van de gemeente door, waaruit blijkt dat de WMO 

het verzoek opnieuw afwijst. Mitros wil geen traplift aanbrengen op haar eigen kosten. 

 

Geen gebrek 

De Klachtencommissie schrijft in haar advies dat de huurder zelf een bezwaar kan indienen 

bij de gemeente tegen het besluit om geen traplift aan te leggen. De commissie vindt dat 

Mitros niet op eigen kosten een traplift hoeft aan te leggen. De huurovereenkomst gaat uit 

van een flatwoning zonder lift. Het ontbreken van een lift is geen gebrek. Ook vindt de com-

missie de argumenten van Mitros (brandveiligheid, gebrek aan ruimte in het trapportaal en 

precedentwerking) niet onredelijk. De huurder heeft een lange woonduur en kan zelf pas-

sende woonruimte zoeken, eventueel met een medische urgentie. De klacht is ongegrond. 

Klacht M19-83: schade na werkzaamheden en asbestsanering 

Mitros heeft werkzaamheden uitgevoerd in het huis van een huurder. Ook is er asbest ver-

wijderd. Een huurder dient een klacht in als Mitros weigert schade te vergoeden die volgens 

hem is ontstaan door de werkzaamheden. Hij heeft bovendien een deel van zijn inboedel 

weggegooid, omdat hij daarop stof aantrof na de werkzaamheden. Hij was bang dat daar 

asbest in zat. Verder klaagt hij erover dat Mitros weigert asbest in zijn keuken te saneren.  
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Inboedel weggegooid uit angst voor asbest 

De huurder maakt niet aannemelijk dat de schade aan de inboedel is ontstaan door de 

werkzaamheden. Hij heeft de schade ook niet meteen bij de oplevering van de woning ge-

meld, maar pas 3 weken later. De schade kan al bestaan hebben vóór de werkzaamheden. 

Het stof dat in de woning lag, kan geen asbest hebben bevat. Uit rapportage van asbestdes-

kundigen blijkt dat de asbestsanering volgens de regels is uitgevoerd. Er was geen enkele 

reden voor de huurder om de inboedel weg te doen. Uit coulance biedt Mitros de huurder 

toch € 500 aan voor het (laten) schoonmaken van de woning. De commissie vindt de klacht 

ongegrond. Ze vindt € 500 meer dan voldoende compensatie voor het verwijderen van het 

stof.  

 

De klacht dat Mitros het asbest in de keuken niet wil laten saneren, vindt de Klachtencom-

missie ook ongegrond. Uit 2 rapportages (2015 en 2019) blijkt dat de aanwezigheid van dit 

asbest geen risico met zich meebrengt. Mitros heeft zich voldoende ingespannen om dit aan 

de huurder uit te leggen. Ze heeft dit ondersteund met deskundigenrapporten.  

Klacht M19-84: woning niet aan huurder toegewezen 

Een huurder dient een klacht in omdat Mitros hem een woning niet heeft toegewezen. En hij 

wil een schadevergoeding voor alle overlast die hij al jaren ervaart in zijn huidige woning.  

 

Weigering intakegesprek 

Mitros heeft de woning niet toegewezen aan de huurder, omdat hij weigert mee te werken 

aan een intakegesprek. Hij wil eerst het huurcontract tekenen. Mitros vindt dit gesprek no-

dig omdat er onduidelijkheid is over de samenstelling van het huishouden. De woning kan 

niet worden toegewezen aan de huurder alleen. Een dergelijke check of de voorgenomen 

gezinssamenstelling aannemelijk is, is onderdeel van de standaardprocedure. Daarbij komt 

nog dat Mitros de huurder ook wil spreken over de toonzetting in zijn eerdere corresponden-

tie met Mitros. Die was onprettig en agressief. 

 

Omdat de huurder blijft weigeren, gaat Mitros verder met de volgende kandidaat voor de 

woning.  

 

De Klachtencommissie begrijpt dat Mitros een intakegesprek nodig vond. De e-mails van de 

huurder verhardden zich steeds meer. Mitros wilde niet alleen duidelijkheid krijgen over de 

samenstelling van het huishouden (waarover gerede twijfel bestond), maar ook de kou uit 

de lucht halen en de relatie met de huurder herstellen. De commissie vindt het niet onjuist 

dat Mitros de woning aan de volgende kandidaat heeft aangeboden, toen de huurder niet 

wilde meewerken. Dit onderdeel van de klacht is ongegrond. 

 

Geen medewerking huurder 

De huurder heeft nooit meegewerkt aan het aantonen van de overlast die hij zegt te erva-

ren. Hij heeft niet meegewerkt aan het bijhouden van een logboek of bijvoorbeeld geluids-

metingen. De huurder is ook niet verschenen bij de hoorzitting over zijn klacht. Hij heeft 

dus ook op die manier niet meer duidelijk kunnen maken. Het is de Klachtencommissie dan 

ook niet gebleken dat Mitros hierin tekort is geschoten. Ook deze klacht is ongegrond. 

Klacht M19-91: gebreken bij aanvang huur 

Via woningruil heeft een huurder een andere woning gevonden. Hij klaagt erover dat Mitros 

de gebreken die bij aanvang van de huur in de woning waren, pas laat heeft hersteld. Het 

gaat om het vervangen van een deur, een bladderende coating en een paar afgebroken te-

gels op het balkon en het verwijderen van een koof in de keuken. Een deel van de werk-

zaamheden heeft de huurder zelf uitgevoerd. Hij wil een compensatie voor gemist woonge-

not en voor de kosten die hij heeft gemaakt voor het zelf herstellen van gebreken.  
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Extra werkzaamheden uit coulance 

Mitros betwist dat zij de werkzaamheden niet tijdig heeft uitgevoerd. Bovendien heeft ze 

ook nog extra werkzaamheden uitgevoerd uit coulance, omdat de huurder zijn oude woning 

veel netter had achtergelaten dan zijn ruilpartner.  

 

De Klachtencommissie vindt dat er geen aanleiding is voor een financiële compensatie. De 

deur is meteen bij aanvang van de huur vervangen. De bladderende coating en een paar af-

gebroken tegels op het balkon vindt de Klachtencommissie geen gebrek. En al zou het wel 

een gebrek zijn, dan betekent dit niet dat hierdoor het woongenot substantieel is vermin-

derd. Mitros heeft het uit coulance wel hersteld bij de huurder, vooruitlopend op planmatig 

onderhoud in het complex, waarbij alle balkons aangepakt worden.  

 

Geen gebrek maar wens van huurder 

De huurder heeft zelf een en ander veranderd in zijn keuken omdat hij de indeling niet han-

dig vond. Dit is geen gebrek (maar een wens van de huurder) en hoefde Mitros niet te doen. 

Wel was er enige onduidelijkheid over de uitvoering van de werkzaamheden, waardoor de 

huurder langer heeft gewacht voordat hij deze werkzaamheden zelf heeft uitgevoerd. De 

Klachtencommissie ziet ook hier geen aanleiding voor compensatie. Ze vindt de klacht on-

gegrond. 

Klacht M19-103: verminderd woongenot door herhaaldelijk kapotte toegangsdeur 

Een huurder klaagt erover dat Mitros gebreken aan zijn woning niet snel genoeg heeft opge-

lost. Het gaat om de elektrische deuropener van het gebouw, die steeds opnieuw kapot 

gaat. En om de toegangsdeur naar de garage. De huurder wil compensatie voor verminderd 

woongenot. Ook vindt hij de communicatie met Mitros slecht. 

 

Slechte communicatie 

De klacht over de slechte communicatie vindt de Klachtencommissie gegrond. Mitros heeft 

onvoldoende met de huurder gecommuniceerd over het herstel van de gebreken. Ook heeft 

ze niet gereageerd op zijn klacht hierover. Zelfs nadat de huurder zijn klacht bij de Klach-

tencommissie indiende, stuurde Mitros pas op de dag voor de hoorzitting haar schriftelijke 

reactie op de klacht.  

 

Geen substantiële vermindering woongenot 

De Klachtencommissie vindt dat er geen aanleiding is voor compensatie voor verminderd 

woongenot. De gemeenschappelijke toegangsdeur is regelmatig kapot geweest, maar is 

door Mitros steeds hersteld. De deur naar de garage heeft Mitros hersteld voordat de huur-

der zijn klacht indiende. De commissie vindt dat de tijdelijke schade aan de deur naar de 

garage en het feit dat de gemeenschappelijke toegangsdeur de afgelopen maanden met 

enige regelmaat met meer moeite open ging, niet voldoende om te spreken van substanti-

ele vermindering van woongenot. Dit onderdeel van de klacht vindt de commissie onge-

grond.  

Klacht M19-107: verzoek inkorten periode signalering ongewenst huurdersgedrag 

Een huurder is in 2019 vanwege ernstige overlast uit zijn woning gezet. Hij heeft een signa-

lering bij WoningNet als huurder met ongewenst woongedrag. Dit betekent dat hij 3 jaar 

lang niet kan reageren op woningen via WoningNet. Hij heeft Mitros gevraagd om de duur 

van de signalering in te korten. Mitros is hiertoe niet bereid. Daarom dient de huurder een 

klacht in bij de Klachtencommissie. 

 



 
Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht 

 

 

 

30 

 

Procedure signalering correct uitgevoerd 

De plaatsing op de signaleringslijst is gebeurd volgens het Protocol registratie ongewenst 

Huurdersgedrag regio Utrecht. De duur van een signalering is volgens dit protocol 3 jaar. In 

een eerder advies heeft de Klachtencommissie al geoordeeld dat Mitros de procedure voor 

de signalering op juiste wijze heeft gevolgd. De Klachtencommissie moet daarom nu beoor-

delen of Mitros het verzoek om de duur van de signalering in te korten in redelijkheid mocht 

afwijzen. Het Protocol geeft aan dat alleen van die periode van 3 jaar afgeweken mag wor-

den in zeer bijzondere omstandigheden.  

 

De huurder geeft aan dat hij in de tussentijd professionele hulp heeft gekregen. Hij zegt dat 

men geen overlast meer van hem hoeft te verwachten als hij weer zelfstandig gaat wonen. 

Hij heeft verschillende soorten therapie, maar de behandeling van zijn PTSS is pas kort ge-

leden begonnen. Hij, en ook zijn begeleiders die mee zijn gekomen naar de hoorzitting, kan 

nog niet aangeven wat de resultaten van deze behandeling zijn. Zowel de huurder als de 

begeleiders verklaren tijdens de hoorzitting dat zelfstandig wonen op dit moment nog een 

brug te ver zou zijn. Toch willen ze graag dat de periode van 3 jaar wordt ingekort. Dan kan 

de huurder zodra hij zover is, meteen een woning zoeken.  

 

Geen uitzonderlijke situatie 

Op basis van dit gesprek met de huurder en zijn begeleiders komt de Klachtencommissie tot 

het oordeel dat er op dit moment geen sprake is van een zo uitzonderlijke situatie dat dit 

zou moeten leiden tot verkorting van de periode van 3 jaar. De commissie vindt de weige-

ring van Mitros dan ook niet onredelijk.  

Zodra hij zover is, moet de huurder met rapportages van zijn behandelaars en directe 

woonbegeleiders aannemelijk maken dat hij zijn leven weer op de rails heeft en in een eigen 

woning kan functioneren zonder risico op overlast. Mitros moet zijn verzoek dan serieus be-

oordelen en een gemotiveerde beslissing nemen. 

De commissie vindt de klacht ongegrond. 

Klacht M20-01: compensatie voor gemist woongenot bij dringende werkzaamhe-

den 

Mitros heeft dringende werkzaamheden uitgevoerd in de woning van een huurder. Het gaat 

om vervanging van douche en toilet. De werkzaamheden duurden 3 weken. De huurder kon 

in die tijd geen gebruik maken van toilet en douche. Wel had de aannemer gezorgd voor 

een chemisch toilet voor de huurder. De huurder wil een deel van de huur terug vanwege 

gemist woongenot. Mitros is hiertoe niet bereid.  

 

Een huurder moet volgens de wet zijn verhuurder in de gelegenheid stellen om dringende 

werkzaamheden uit te voeren. Een zekere mate van overlast moet hij hierbij accepteren. 

Wel moet de verhuurder die overlast zoveel mogelijk beperken. En de werkzaamheden af-

ronden binnen de afgesproken periode. Pas als de verhuurder hierin tekortschiet, kan er re-

den zijn voor een compensatie. 

 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de afgesproken 3 weken. De Klachtencommissie 

begrijpt dat de huurder overlast zou hebben ervaren van de werkzaamheden als hij thuis 

was gebleven. Hij heeft echter die periode bij vrienden gelogeerd. De Klachtencommissie 

vindt 3 weken ook niet onredelijk lang. Het is niet gebleken dat Mitros de werkzaamheden 

heeft onderschat. Ze zijn afgerond binnen de afgesproken periode. De commissie vindt de 

klacht dan ook ongegrond. 

Klacht M20-03: vergoeding meerkosten warmte door foute cv-aansluiting 

Een huurder krijgt een eindafrekening van Eneco en moet ongeveer € 300 extra betalen. 

Volgens hem is deze naheffing veroorzaakt door werkzaamheden die Mitros heeft laten 
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uitvoeren aan zijn cv. Bonarius, die de werkzaamheden heeft uitgevoerd, heeft fouten ge-

maakt bij de aansluiting van een nieuwe radiator. De huurder dient een klacht in als Mitros 

weigert hem de € 300 te vergoeden. 

 

Partijen zijn het erover eens dat er inderdaad fouten zijn gemaakt bij de werkzaamheden 

aan de cv. Mitros heeft dit na een kleine 3 weken laten herstellen. Dat dit niet eerder is ge-

lukt, komt deels door een foutje bij Mitros. Hiervoor heeft Mitros excuses aangeboden. Dit is 

echter nog geen reden voor compensatie.  

 

Meerverbruik niet veroorzaakt door foute aansluiting 

De Klachtencommissie vindt dat Mitros de kosten voor het meerverbruik zou moeten beta-

len, als die het gevolg zouden zijn van de fout in de aansluiting. De Klachtencommissie 

vraagt de huurder om de afrekeningen van Eneco van voorgaande jaren. Hieruit blijkt dat 

het verbruik over 2019 ongeveer gelijk is aan dat van 2018. En in 2017 was het verbruik 

zelfs hoger. Er lijkt dus geen sprake te zijn van een hoger verbruik. Het totaalbedrag voor 

energieverbruik in 2019 bedraagt € 577. Het geclaimde bedrag van € 300 voor meerver-

bruik kan nooit in 3 weken zijn veroorzaakt. De Klachtencommissie vindt de klacht onge-

grond. 

Klacht M20-08: ZAV onbruikbaar geworden door grootonderhoud 

Een huurder heeft in 2014 zelf een aantal voorzieningen aangebracht in zijn woning met 

toestemming van Mitros. Het gaat onder andere om een afzuigkap in de keuken, met leidin-

gen die zijn weggewerkt achter een voorzetwand. In 2018-2019 heeft Mitros grootonder-

houd uitgevoerd in de woning. Hierbij zijn de voorzieningen van de huurder onbruikbaar ge-

worden. Ook is er schade ontstaan. De huurder wil een financiële vergoeding voor de on-

bruikbaar geworden voorzieningen, de overlast en schade en het feit dat Mitros afspraken 

niet is nagekomen. Ook wil hij dat Mitros alsnog een aansluiting maakt voor de afzuigkap, 

inclusief voorbereidende werkzaamheden en een behoorlijke afwerking.  

Hij komt er met Mitros niet uit en stapt naar de Klachtencommissie.  

 

Schadevergoeding tegen finale kwijting 

Partijen worden het eens over een schadevergoeding van € 4.771. Wat Mitros betreft is dit 

een totale vergoeding voor alle onderdelen van de klacht. Mitros wil dan dus geen werk-

zaamheden meer verrichten. De huurder blijft erbij dat Mitros moet zorgen voor de aanslui-

ting van de afzuigkap en de bijbehorende afwerking. Over dit laatste punt willen partijen 

een advies. 

 

Mitros niet verplicht tot onderhoud ZAV 

Op basis van het ZAV-beleid van Mitros oordeelt de commissie dat Mitros niet verplicht is 

onderhoud te verrichten aan voorzieningen die de huurder zelf heeft aangebracht. Ongeacht 

of Mitros vooraf toestemming heeft gegeven of achteraf heeft goedgekeurd.  

 

Risico voor huurder 

Het zelf plaatsen van een voorzetwand en het aanleggen van een afzuigkap op een be-

staand ventilatiekanaal blijft dus voor risico van de huurder. Door het aanleggen van me-

chanische ventilatie in het hele complex moest Mitros in iedere woning werkzaamheden uit-

voeren aan de ventilatiekanalen. Als de huurder zijn afzuigkap hierdoor nu op een andere 

manier moet aansluiten, komt dat voor zijn rekening. Net zo goed als het voor zijn rekening 

zou komen als bij beëindiging van de huur een volgend huurder deze voorziening niet zou 

willen overnemen en Mitros zou verlangen dat hij de afzuiger weg zou halen. Dat risico 

heeft hij in 2014 genomen. Dat zou alleen anders zijn als Mitros had verklaard de voorzie-

ning over te nemen. Dat is niet het geval.  
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Terechte vergoeding 

De commissie heeft er begrip voor dat de huurder onaangenaam verrast is door de werk-

zaamheden, de omvang, de duur en de gevolgen hiervan. De door Mitros aangeboden ver-

goeding vindt de commissie dan ook terecht. De Klacht over de afzuigkap en voorzetwand 

vindt de commissie ongegrond. 

Klacht M20-09: slechte samenwerking bewonerscommissie en Mitros 

Een bewonerscommissie (BC) klaagt over de slechte samenwerking tussen haar en Mitros 

tijdens de aanloop naar en de uitvoering van grootonderhoud met verbeteringen in hun 

wijk. De BC vindt dat Mitros zich niet heeft gehouden aan geldende afspraken op  

grond van het Utrechtse Participatie Model (UPM). En aan afspraken die uit de  

Samenwerkingsovereenkomst die de BC en Mitros hebben gesloten. De BC vindt dat  

Mitros alsnog met een financiële compensatie moet komen in de vorm van een  

verhuiskostenvergoeding en/of huurvermindering. En voor zover van toepassing extra  

schadevergoedingen voor individuele schades. 

Mitros weigert de wettelijke verhuiskostenvergoeding te betalen of huurvermindering te ge-

ven. Ook wil ze geen extra vergoeding meer betalen voor kleine schades en ongemak.  

 

Bevoegdheid commissie 

Het UPM wijst de fungerende klachtencommissie van de woningcorporatie aan om geschillen 

te behandelen. Dat is de KWRU, die in dergelijke gevallen een niet bindend advies uitbrengt. 

De Samenwerkingsovereenkomst tussen de BC en Mitros bepaalt dat geschillen door een ad 

hoc commissie moeten worden behandeld, die een bindend advies uitbrengt. Zowel de BC 

als Mitros vragen de KWRU om de rol van die ad hoc commissie op zich te nemen. De com-

missie is daarom bevoegd om met een bindend advies te oordelen over het hele geschil. 

 

Termijn voor indienen klacht 

Op de klacht is het klachtenreglement van de KWRU van toepassingals het gaat over het in 

strijd handelen met het UPM. Maar op het deel van de klacht dat gaat over het in strijd han-

delen met de samenwerkingsovereenkomst tussen de BC en Mitros is de Wet op het overleg 

huurders en verhuurder (WOHV) van toepassing. In het klachtenreglement staat dat de 

KWRU geen klacht in behandeling neemt die later dan 1 jaar na het verweten handelen of 

nalaten van een corporatie is ingediend. In de samenwerkingsovereenkomst en de WOHV 

staat geen termijn waarbinnen een BC een klacht moet indienen. Dat betekent niet dat er 

geen grens kan worden gesteld aan de termijn waarbinnen een geschil moet worden  

voorgelegd. Vanuit oogpunt van rechtszekerheid moeten zowel huurders als verhuurder bin-

nen een redelijk termijn duidelijkheid hebben of een beleidsvoornemen (in dit geval een on-

derhoudsplan met verbeteringen) rechtsgeldig kan worden uitgevoerd. Besluit de verhuur-

der af te wijken van het standpunt van de BC? Dan met de BC dus binnen een redelijke ter-

mijn hierover een klacht indienen. Of aan de hiervoor ingestelde ad hoc geschillencommissie 

of aan de kantonrechter. De termijn hiervoor is afhankelijk van de situatie. 

In dit geval heeft de BC haar klacht in november 2018 bij Mitros ingediend. Mitros heeft de-

zelfde maand een reactie aan de BC gestuurd. Ze heeft gemotiveerd aangegeven waarom 

ze het niet met de BC eens is. En de BC erop gewezen dat ze een klacht bij de KWRU kan 

indienen als ze niet tevreden is.  

 

Te lang gewacht 

De BC heeft de klacht pas 14 maanden later, na het uitvoeren van de werkzaamheden, bij 

de KWRU ingediend. De Klachtencommissie vindt dit niet binnen een redelijke termijn. De 

Klachtencommissie verklaart de klacht daarom niet ontvankelijk. Ze oordeelt dus niet meer 

over de inhoud van de klacht. 
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Klacht M20-11: badkamer niet meer goed toegankelijk na renovatie 

Een huurder klaagt over schade die hij heeft geleden bij de renovatie van zijn badkamer. En 

over de verminderde bruikbaarheid van de badkamer na de werkzaamheden. De huurder is 

soms aangewezen op een rolstoel, maar na de renovatie heeft de badkamer een hogere 

drempel. Dit maakt het lastig voor hem om de badkamer in te komen. Ook heeft Mitros een 

door de huurder aangebrachte douchecabine verwijderd. Mitros heeft voor alle klachten en 

schades bij elkaar € 550 geboden. De huurder vraagt € 1.915.   

 

Bij de werkzaamheden zijn grote fouten gemaakt. Het afschot van de douche was niet in 

orde. En de afvoer zat verstopt. Hierdoor is een grote lekkage ontstaan. De werkzaamheden 

moesten deels opnieuw worden gedaan. Hierbij is door de muur van een slaapkamer ge-

boord. De huurder heeft schade aan het laminaat en het behang in de slaapkamer. De 

werkzaamheden hebben door dit alles veel langer geduurd dan de huurder mocht verwach-

ten, met alle overlast van dien.  

 

Douchecabine 

De douchecabine had de huurder zelf moeten weghalen voordat Mitros met de werkzaamhe-

den begon. De huurder zegt dat de aannemer onaangekondigd voor de deur stond zodat hij 

de cabine niet kon weghalen. Mitros zegt dat ze de werkzaamheden op tijd heeft aangekon-

digd, zowel per brief als telefonisch. Bewijs is er niet meer. De commissie vindt het wel aan-

nemelijk dat Mitros de werkzaamheden heeft aangekondigd. Ze heeft hier immers zelf be-

lang bij. Maar de commissie kan de waarheid niet vaststellen. Wel vindt ze dat de aannemer 

de douchecabine niet zomaar had mogen afvoeren. Die was immers eigendom van de huur-

der.  

 

Schade laminaat en wand slaapkamer 

De schade-expert van de verzekering van de huurder heeft schade vastgesteld aan laminaat 

in 2 vertrekken en de gang. Die schade wil Mitros wel vergoeden, maar de huurder wil 

nieuw laminaat leggen in alle vertrekken, omdat het laminaat zonder drempels doorloopt in 

het hele huis. De commissie vindt de wens van de huurder begrijpelijk, maar niet bepalend 

voor de omvang van de schade.  

De wand in de slaapkamer is beschadigd door een fout van de aannemer. Mitros heeft deze 

gerepareerd en de muren van de slaapkamer helemaal overgesausd. Bij strijklicht is de plek 

van de beschadiging nog een klein beetje zichtbaar. De huurder wil een vergoeding voor het 

laten behangen van de hele kamer. De Klachtencommissie vindt de schade hiervoor te klein 

en vindt het behangen en schilderen van 1 wand voldoende.  

 

Vergoeding 

De commissie vindt het terecht dat de huurder compensatie vraagt voor de schades en de 

verloren gegane douchecabine. Maar niet alle schades zijn toewijsbaar. En de gang van za-

ken rondom de douchecabine is niet vast te stellen. De commissie vindt een vergoeding van 

€ 600 tegen finale kwijting hiervoor redelijk en voldoende. 

 

Verhoogde drempel 

De drempel was direct na de revnoatie nog niet te hoog voor de rolstoel. Pas na de lekkage 

zijn de vloer en de drempel van de badkamer verhoogd om de vloer alsnog op afschot te 

leggen. Dat hierdoor de drempel nu te hoog is, is te wijten aan de fout van de aannemer. 

Mitros moet dit probleem oplossen zodat de huurder weer zelfstandig zijn badkamer in kan 

komen.  

 

De Klachtencommissie vindt de klachten van de huurder gegrond. 
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Klacht M20-18: rookgasafvoer in de gevel of op het dak 

Een huurder wil dat Mitros de rookgasafvoer van zijn verwarmingsketel en die van zijn bu-

ren verplaatst van de gevel naar het dak. Mitros weigert dit.  

 

Rookgasafvoer verplaatst bij grootonderhoud 

In 2014 heeft Mitros op verzoek van de huurder centrale verwarming aangelegd in zijn wo-

ning. De afvoer is toen op zijn aandringen niet door de gevel maar in het dak aangelegd. In 

2019 heeft Mitros grootonderhoud uitgevoerd in het complex waar de huurder woont. Hier-

bij is de rookgasafvoer alsnog verplaatst en door de gevel naar buiten geleid. Ook die van 

de buren komt hier nu uit, op 60 cm van de rookgasafvoer van de huurder. De huurder wil 

dat Mitros de afvoeren verplaatst naar het dak. Hij wijst erop dat het sinds 2018 in nieuw-

bouw niet meer is toegestaan om rookgasafvoeren in de gevel aan te brengen. Hij weet dat 

het bij renovatie nog wel is toegestaan, maar wil graag dat Mitros de norm voor nieuwbouw 

hier ook toepast. 

 

Geen gevaar voor binnendringen schadelijke stoffen 

Mitros legt uit dat de rookgasafvoeren van de huurder en zijn buren voldoen aan de huidige 

normen. Er zit ook voldoende afstand tussen beide, zodat er geen gevaar is voor het bin-

nendringen van schadelijke stoffen. Verder is de ruimte die nodig zou zijn voor een rookgas-

afvoer in het dak, in beslag genomen door de afvoer van de nieuw aangelegde mechanische 

ventilatie. Er is dus geen ruimte meer om daar ook de afvoer van de cv aan te leggen. 

 

Partijen zijn het erover eens dat de verwarmingsinstallatie volgens de geldende eisen is 

aangelegd. Er is dan ook geen gebrek aan het gehuurd dat Mitros zou moeten verhelpen. 

De klacht is ongegrond. 

Klacht M20-20: slechte communicatie rondom zonnepanelen 

Een huurder en Mitros zijn het niet eens over systematiek voor het doorberekenen van de 

kosten voor de zonnepanelen op het dak. En ook over de hoogte van het bedrag zijn ze het 

niet eens. Hierdoor heeft de huurder een groot deel van het jaar te weinig betaald en een 

betalingsachterstand opgelopen. Hij is boos over de incassoprocedure die Mitros hiervoor is 

gestart.  

 

Onduidelijkheid 

Na een jaar heeft Mitros de zonnepanelenregeling gewijzigd. De huurder was het niet eens 

met de wijziging. Hij wilde niet meer betalen dan hij op basis van zijn beperkte stroomver-

bruik kwijt was. De gewijzigde regeling ging echter niet over het stroomverbruik en de 

daarbij behorende afrekening (die de huurder aan het energiebedrijf moet betalen), maar 

over een vast bedrag aan servicekosten voor de zonnepanelen. Mitros had dit duidelijker 

moeten uitleggen aan de huurder. De huurder heeft gevraagd om duidelijkheid over de sys-

tematiek van de zonnepanelenregeling en de effecten van de panelen op het energiever-

bruik en de energierekening. Die duidelijkheid heeft hij niet gekregen. De Klachtencommis-

sie vindt het begrijpelijk dat er over de voortdurende onduidelijkheid bij de huurder ergernis 

is ontstaan. Ze vindt dat Mitros tekort is geschoten in (de communicatie over) de opzet en 

de wijziging van de zonnepanelenregeling. Dit onderdeel van de klacht is gegrond. 

 

Betalingsachterstand 

Over het vaste bedrag per maand vanaf februari 2019 worden Mitros en de huurder het uit-

eindelijk toch eens. Later komt de huurder hierop terug. Hij wil dit bedrag pas betalen vanaf 

december 2019. Voor de afgelopen periode vanaf februari 2019 wil hij eerst antwoord op 

een lange lijst vragen. Mitros vindt dat er sprake is van een betalingsachterstand. De Klach-

tencommissie oordeelt dat dit deel van de klacht ongegrond is en dat Mitros hier gelijk 

heeft. Er was overeenstemming over het bedrag. De huurder had vanaf februari het 
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afgesproken bedrag per maand moeten betalen. Mitros hoeft de incasso-opdracht niet in te 

trekken. 

 

Onprofessioneel en incompetent 

De huurder vindt verder dat Mitros niet professioneel en zeer incompetent heeft gehandeld 

in de hele kwestie rondom de zonnepanelenregeling. De commissie ziet in de corresponden-

tie van de huurder de toonzetting steeds verder veranderen en verstarren. Die gaat zelfs zo 

ver dat de huurder Mitros ter verantwoording wil roepen. Een manager van Mitros wilde in 

gesprek met de huurder over de hele gang van zaken. De huurder weigerde dit en wilde al-

leen met de directeur-bestuurder praten. De commissie begrijpt de goede bedoelingen van 

de huurder (dat Mitros leert van dit dossier). Maar het gaat te ver dat de huurder Mitros ter 

verantwoording roept. En het afgesproken bedrag voor de zonnepanelen niet wil betalen zo-

lang die verantwoording er niet is. Voor de verantwoording van Mitros als verhuurder zijn 

andere gremia zoals een huurdersorganisatie, interne verantwoording, de klachtenproce-

dure en tot slot de Raad van Commissarissen. Mitros bepaalt bovendien zelf wie van haar 

medewerkers gesprekspartner is voor de huurder. 

Dit onderdeel van de klacht is ook ongegrond. 

Klacht M20-27: tuinen kleiner dan verwacht 

Een bewonerscommissie (BC) dient een klacht in als na renovatie van het complex waar ze 

wonen, de tuinen veel kleiner blijken te zijn dan ze hadden verwacht. Volgens de BC heeft 

Mitros de woningen geadverteerd als woningen “met heel grote tuinen”. Daarbij komt nog 

dat huurders hun tuinen nog niet kunnen inrichten omdat nog op het binnenterrein wordt 

gewerkt. 

Mitros ontkent dat in tekst in de advertentie bij Woningnet stond dat het om heel grote tui-

nen ging. Bij de bezichtiging stonden bovendien piketpaaltjes met staaldraad om de gren-

zen van de tuinen aan te geven. De huurders wisten dus precies hoe groot hun tuin zou 

worden.  

 

Grotere tuinen bij proefwoningen 

Bij de hoorzitting geeft Mitros aan de verwarring van de huurders wel te begrijpen, omdat 

bij 2 proefwoningen de tuin inderdaad groter was. Inmiddels zijn de haagjes tussen de tui-

nen geplaatst en kunnen huurders volgens Mitros gebruik maken van hun tuinen. 

 

Verminderd woongenot 

De Klachtencommissie vindt de klacht over het niet kunnen gebruiken van de tuinen ge-

grond. Vanaf mei 2019 tot mei 2020 is er steeds gewerkt op het binnenterrein. Zo lang er 

nog met onder andere hoogwerkers door de tuin gereden moest worden, konden huurders 

hun tuinen nog niet inrichten. De huurders hebben een jaar lang tuinplezier moeten missen. 

Er was dus sprake van verminderd woongenot. De commissie adviseert hiervoor een ver-

goeding van € 20 per maand (bij een huur van ruim € 700 per maand) van 1 mei 2019 tot 1 

mei 2020, in totaal € 240. De commissie adviseert deze uit te betalen in de vorm van een 

tegoedbon voor tuinplanten.  

 

Grootte tuin van tevoren duidelijk 

De klacht over de grootte van de tuinen vindt de commissie ongegrond. Bij de bezichtiging 

van de woningen en bij de ondertekening van de huurovereenkomst was duidelijk te zien 

hoe groot de tuinen waren. De BC heeft de tekst van de advertentie bij Woningnet niet kun-

nen tonen. De commissie kan dus niet vaststellen welke informatie destijds is verstrekt aan 

de huurders. En kan dus niet vaststellen dat hun verwachtingen over de grootte van de tuin 

terecht waren.  
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Klacht M20-28: wel of geen vergoeding voor overlast door werkzaamheden 

De badkamer van een huurder verkeert in slechte staat. Mitros besluit de badkamer te ver-

vangen. Ze zegt de huurder dat de werkzaamheden 2 à 3 weken duren. Hij kan dan niet 

douchen. Wel kan hij gewoon gebruik maken van het toilet. De huurder wil een tijdelijke 

douchevoorziening of een vergoeding voor het niet kunnen douchen. Mitros weigert dit.  

De werkzaamheden hebben uiteindelijk 10 dagen geduurd. De aannemer heeft ook in het 

weekend doorgewerkt om de klus zo snel mogelijk af te hebben. 

 

Enige overlast acceptabel bij dringende werkzaamheden 

De Klachtencommissie vindt de klacht ongegrond. Het gaat om dringende werkzaamheden. 

Een huurder mag verwachten dat een verhuurder eens in de zoveel tijd werkzaamheden 

moet uitvoeren in zijn woning. Hierbij moet een huurder enige overlast accepteren. Hij heeft 

dan niet meteen recht op huurvermindering of schadevergoeding. De verhuurder moet de 

overlast wel zoveel mogelijk beperken. En de werkzaamheden binnen de afgesproken tijd af 

hebben. Is dat niet het geval? Dan pas kan een huurder eventueel recht hebben op huur-

vermindering of schadevergoeding.  

 

Geen aanleiding huurvermindering of vervangende douche 

In dit geval ging het om dringende werkzaamheden. Ze zijn binnen de afgesproken tijd af-

gerond. De commissie vindt 10 dagen bovendien niet onredelijk lang. De commissie begrijpt 

dat het ongemak opleverde voor de huurder, maar dit is onvoldoende voor huurverminde-

ring of een vervangende douche.  

Klacht M20-47: tegemoetkoming voor grote vertraging renovatieproject 

Bij een groot renovatieproject moet een huurder een tijd in een logeerwoning verblijven. 

Volgens de planning zou dit zijn van half januari tot eind maart. De opleverdatum is echter 

2 keer verzet. Uiteindelijk kon hij pas eind april terug naar zijn woning. Hij heeft hierdoor 

afspraken moeten afzeggen met mensen die zouden helpen verhuizen en klussen in de wo-

ning. Dit heeft hem extra geld gekost. Boven viel de verhuizing nu midden in de Ramadan. 

Hij wilde vanwege de gezondheid van zijn vrouw graag of eerder of later terug verhuizen. 

Mitros wilde hieraan niet meewerken. Verder is er schade ontstaan, die hij vergoed wil heb-

ben. Onder andere aan het behang en in de keuken.  

 

Onder druk gezet 

De aannemer biedt een schadevergoeding aan die de huurder te laag vindt (€ 255 of 

€ 205). De huurder voelde zich onder druk gezet om dit aanbod te accepteren omdat Mitros 

schreef dat hij het voorstel moest accepteren voor een bepaalde datum, omdat het anders 

zou vervallen. 

 

Vertraging slechts voor klein deel te wijten aan coronapandemie 

Mitros legt uit dat ze de renovatie strak gepland had met het oog op beperking van de kos-

ten. De woning van de huurder was een van de eerste in het project. Er waren opstartpro-

blemen bij de aannemer en men liep tegen enkele tegenvallers aan. Daarbij kwamen ook de 

beperkende maatregelen door de Covid-19-pandemie.  

De Klachtencommissie begrijpt dat Mitros het project strak wilde plannen met het oog op 

beperking van de kosten. Maar de keerzijde is dat tegenvallers en vertraging dan niet kun-

nen worden opgevangen en leiden tot latere oplevering. De vertraging is slechts voor een 

klein deel te wijten aan de coronapandemie. De geplande opleverdatum was immers eind 

maart. De vertraging door de coronapandemie geldt dus alleen aan het eind.  

 

Geen coulante houding 

De commissie vindt de klacht gegrond. Er is een grote vertraging opgetreden, anders dan 

de huurder mocht verwachten. Hij heeft hierdoor ruim 3,5 maand in een logeerwoning 
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moeten verblijven. Hij heeft hiervoor een heel beperkte tegemoetkoming gekregen van 

Mitros. Terwijl van hem grote flexibiliteit werd gevraagd. Daarom vindt de commissie dat 

Mitros in dit geval bij twijfel over bepaalde schadeposten een grotere coulance mag tonen 

dan ze doet. Van een coulante houding vindt de commissie geen sprake nu Mitros en de 

aannemer de huurder maar een heel korte reactietijd geven op het voorstel voor een scha-

devergoeding. En daar bovendien de consequentie aan verbinden dat het aanbod vervalt als 

de huurder niet op tijd reageert.  

  

Alleen schadevergoeding voor behang 

De commissie vindt de schade aan het behang, dat nog nieuw was en niet meer leverbaar 

is, geheel vergoed moet worden. Dat betekent een vergoeding van € 500 in plaats van de 

door Mitros/de aannemer geboden € 205 of € 255. De overige schades en ook de extra kos-

ten die de huurder gemaakt zou hebben door de vertraagde oplevering, heeft de huurder 

niet voldoende aannemelijk gemaakt. Die hoeft Mitros niet te vergoeden. Verder is er 

schade in de keuken ontstaan. Mitros moet die herstellen binnen 6 weken. 

Klacht M20-59: incassoprocedure na weigering betaling huurverhoging 

Een huurder klaagt erover dat Mitros een huurverhoging in rekening brengt van € 8,24 per 

maand vanaf 1 januari 2020 voor het plaatsen van isolatieglas. Hij betaalt de huurverhoging 

niet. Hij is boos dat Mitros dreigt met een incassoprocedure nu hij de verhoging niet betaalt. 

Hij heeft bezwaar gemaakt bij Mitros tegen de huurverhoging. Hij vindt dat hij de verhoging 

niet hoeft te betalen omdat Mitros de Huurcommissie niet heeft gevraagd om de redelijkheid 

van de verhoging te toetsen. Hij voelt zich niet serieus genomen omdat Mitros niet naar zijn 

argumenten luistert. 

 

Bezwaar bij Huurcommissie 

De redenering van de huurder klopt niet. Het is niet zo dat hij de huurverhoging niet hoeft 

te betalen omdat hij er bezwaar tegen heeft gemaakt en Mitros de redelijkheid van de ver-

hoging vervolgens niet heeft laten toetsen door de Huurcommissie. Die procedure geldt al-

leen als een huurder (tijdig) bezwaar maakt tegen de jaarlijkse huurverhoging. Daarvan is 

hier geen sprake. Het gaat hier om een verhoging na een woningverbetering. Daarbij ligt 

het initiatief om de Huurcommissie in te schakelen bij de huurder. 

Daar komt bij dat de huurder akkoord is gegaan met het plaatsen van het isolatieglas en de 

bijbehorende huurverhoging.  

Dit onderdeel van de klacht is ongegrond. Het is dan ook terecht dat Mitros hem betalings-

herinneringen stuurt en hem het incassotraject heeft uitgelegd. Ze heeft de huurder ook 

een betalingsregeling aangeboden. 

 

Ingewikkelde regelgeving 

De bejegeningsklacht vindt de commissie ook ongegrond. Mitros heeft steeds op de mails 

van de huurder gereageerd en hem de regels uitgelegd. Dat de regelgeving zo ingewikkeld 

is, is niet de schuld van Mitros.  

 

Huurkorting en Sociaal Huurakkoord 

De huurder wijst ook op de Utrechtse regeling voor huurkorting en het Sociaal Huurakkoord. 

Voor beide regelingen gelden voorwaarden. De huurder voldoet niet aan de voorwaarden en 

kan dus geen gebruik maken van de regelingen. Ook dit onderdeel van de klacht is onge-

grond. 

 

Huurbevriezing 

Mitros heeft de huurder uitgelegd dat hij wel om huurbevriezing kan vragen bij de huurver-

hoging van 1 juli 2020. De huurder doet dit, maar te vroeg. Mitros kan dit verzoek op dat 

moment niet verwerken. Ze legt de huurder uit dat hij dit moet doen zodra hij de brief over 

de huurverhoging heeft ontvangen, tegelijk met het bezwaar maken tegen de 
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huurverhoging. De huurder maakt vervolgens wel bezwaar tegen de huurverhoging per 1 

juli 2020, maar vult het formulier voor huurbevriezing niet in. Mitros bevriest zijn huur dus 

niet.  

Dit is geen onderdeel van de klacht. Toch geeft de commissie in haar advies mee dat zij dit 

onbegrijpelijk en niet redelijk vindt van Mitros. Het is duidelijk dat de huurder om huurbe-

vriezing heeft gevraagd. Weliswaar te vroeg, maar Mitros heeft dit verzoek wel ontvangen. 

Ze had zijn bezwaarschrift tegen de huurverhoging in dit geval op mogen vatten als een 

verzoek om huurbevriezing. De commissie adviseert Mitros om de huur per 1 juli alsnog te 

bevriezen. 

Klacht M20-64: te warm in huis 

Een huurder vindt het in de zomer te heet worden in zijn huis. Hij vindt dit een gebrek. Hij 

dient een klacht in omdat Mitros het gebrek niet wil verhelpen. 

 

Maximaal toelaatbare temperatuur 

De Klachtencommissie moet beoordelen of er sprake is van een gebrek. Wet en regelgeving 

zeggen niets over de maximaal toelaatbare temperatuur in bestaande woningen. De Huur-

commissie hanteert in enkele uitspraken wel een normering uit GIW-ISSO 2008. Die geeft 

aan dat er sprake is van een gebrek als in een woonruimte in een periode van 300 uur of 

langer continu een temperatuur wordt bereikt van meer dan 26,5˚ Celsius. De huurder 

heeft tijdens de hoorzitting alleen 4 momentopnamen van de thermometer in zijn woonka-

mer getoond. Dit is onvoldoende. Er is een betrouwbare continue registratie van de tem-

peratuur nodig over een langere periode. De commissie heeft de huurder gevraagd om ook 

meetgegevens gedurende de avond en nacht aan te leveren. Dit heeft hij niet gedaan. De 

commissie kan dus niet vaststellen of er sprake is van een gebrek. Daarom verklaart ze de 

klacht ongegrond.  

 

Oplopende binnentemperatuur in de toekomst een gebrek? 

De commissie geeft Mitros mee om als verhuurder wel na te denken over de wijze waarop 

oplopende binnentemperaturen kunnen worden bestreden. Het lijkt erop dat zomers warmer 

worden door het veranderende klimaat. Wat nu nog niet als gebrek kan worden beschouwd, 

kan in de nabije toekomst wel een gebrek worden. 

Klacht M20-66: schade na renovatie 

Na een renovatie meldt een huurder schade bij Mitros. Mitros heeft alle huurders een vast 

bedrag van € 320 uitgekeerd voor eventuele schades. De huurder vindt dit onvoldoende. Hij 

komt met Mitros niet tot overeenstemming over een extra vergoeding.  

 

Schade te laat gemeld 

Mitros hanteert termijnen voor het melden van schade na een renovatie. Een deel van de 

schade is door de huurder te laat gemeld. Mitros kiest voor snelle melding en afhandeling 

van schades. Ze doet dit omdat ze ervaringen heeft bij vorige renovatieprojecten; veel 

huurders bleven maar onderhandelen over schadeafhandeling. Schades die niet binnen 24 

uur na oplevering van de woning zijn gemeld, vergoedt Mitros niet. Er bestaat dan immers 

het risico dat deze na de oplevering zijn ontstaan. 

 

Te rigide afwijzing schade onredelijk 

De Klachtencommissie vindt de klacht gegrond. Ze heeft er begrip voor dat Mitros wil dat 

schades binnen 24 uur gemeld worden, zodat aannemelijk is dat de schade bij de renovatie 

is ontstaan. De commissie vindt die termijn wel erg kort. Van een huurder wordt bij een re-

novatieproject veel gevraagd: woning leeg maken, wanden en looppaden vrij maken, weken 

lang in een logeerwoning, 2 x verhuizen en weer inrichten. Het is niet ondenkbaar dat een 

huurder sommige schades pas later ontdekt. Mitros kan dan niet zondermeer de schade 
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afwijzen. Zij moet dan beoordelen of de schadeclaim aannemelijk is. Een al te rigide afwij-

zing omdat de schade niet binnen 24 uur is gemeld, vindt de commissie onredelijk. 

 

Druk op huurder 

Ook vindt de commissie het niet redelijk dat Mitros een aanbod voor schadevergoeding met-

een laat vervallen als de huurder het bod niet binnen een door Mitros gestelde korte termijn 

aanvaardt. Hiermee miskent Mitros de druk die dat op een huurder legt in een periode 

waarin hij door het herinrichten van zijn huis veel aan zijn hoofd heeft. De commissie be-

oordeelt de nog openstaande schadepunten. Ze komt uit op een extra vergoeding van 

€ 500. Ze adviseert Mitros om dit bedrag uit te keren aan de huurder. 

Klacht M20-115: vuilniszakken op de galerij 

Een huurder ergert zich eraan dat een buurman steeds vuilniszakken (en soms ook andere 

spullen) op de galerij plaatst en deze daar een paar dagen laat staan. Hij heeft dit bij Mitros 

gemeld, maar krijgt hierop geen reactie. Ook op zijn klacht hierover hoort hij niets. Daarom 

dient hij een klacht in bij de Klachtencommissie. Hij verwijt Mitros dat ze haar verantwoor-

delijkheid niet neemt door er niet op toe te zien dat huurders de regels naleven. En hij voelt 

zich niet serieus genomen, aangezien hij geen enkele reactie heeft gehad van Mitros. 

 

Mitros legt vervolgens in haar schriftelijke reactie op de klacht uit dat ze wel actie heeft on-

dernomen na de meldingen van de huurder. Ze is 2 keer gaan kijken, maar heeft beide ke-

ren geen vuilniszakken of andere spullen aangetroffen op de galerij. Ze heeft de betreffende 

bewoners nog wel een keer herinnerd aan de regel dat er niets op de galerij mag staan. 

Mitros is alleen vergeten dit terug te koppelen aan de huurder. Die had hierdoor het idee 

dat Mitros niets deed met zijn meldingen. Op dat punt is de klacht dus gegrond.  

De klacht dat Mitros haar verantwoordelijkheid voor het toezien op naleving van de regels 

niet serieus neemt, is niet gegrond. Mitros heeft actie ondernomen en de buren aangespro-

ken.  

Klacht M20-116: muizenoverlast 

Een huurder vindt dat Mitros onvoldoende doet aan de muizenoverlast in het complex waar 

hij woont. Hij schakelt de Klachtencommissie in.  

 

Het bestrijden van ongedierte in een woning is volgens het Besluit kleine herstellingen een 

taak voor de huurder zelf. Althans, alleen als dat de huurder niet teveel geld kost. En als er 

geen bouwkundige oorzaak is voor de aanwezigheid van het ongedierte. De huurder en 

Mitros zijn het er over eens dat de bestrijding van de muizenplaag in dit geval niet voor re-

kening van de huurder komt. Het is een groot probleem en er zijn gaten waardoor muizen 

in de woningen kunnen komen. Bovendien staan afvalcontainers in de containerruimte con-

tinu open. De deksels zijn voor de bewoners te zwaar om steeds te openen en te sluiten.  

 

Ondergrondse vuilcontainers 

Tijdens de hoorzitting verschijnt de huurder niet. Mitros legt uit dat ze inmiddels de gaten in 

de containerruimte en de woningen heeft laten dichten. Ze heeft een ongediertebestrijder 

ingehuurd om de muizen in de algemene ruimten te bestrijden. Ook wil Mitros de vuilcontai-

ners in het gebouw vervangen door ondergrondse containers buiten het gebouw. Dat zou 

een van de belangrijkste oorzaken van de muizenplaag in het gebouw moeten wegnemen. 

De levertijd hiervoor is erg lang. Daarom wil Mitros de containers die voor een ander com-

plex zijn besteld, bij het complex van de huurder plaatsen. Mitros heeft de huurder van al 

deze maatregelen op de hoogte gesteld. Toch wil de huurder zijn klacht niet intrekken.  

 

De Klachtencommissie vindt dat Mitros voldoende haar verantwoordelijkheid heeft genomen 

bij het bestrijden van de muizenplaag. Ze vindt de klacht daarom ongegrond. 
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Klacht M20-125: schade vloer door lekkage of door ondeskundig leggen 

Een huurder heeft schade aan de vloer in de keuken. Volgens hem komt dit doordat Mitros 

een lekkage niet snel genoeg heeft opgelost. Mitros weigert de schade te vergoeden. Par-

tijen zijn het er wel over eens dat de herstelwerkzaamheden te lang hebben geduurd. Dat 

zou Mitros aansprakelijk maken voor gevolgschade. Maar volgens Mitros komt de schade 

aan de vloer niet door de lekkage, maar doordat de vloer slecht is gelegd door de huurder. 

Ook over de hoogte van de schade zijn de huurder en Mitros het niet eens. 

 

Lekkage te laat verholpen 

De lekkage is ontstaan doordat tijdens een renovatie een jaar eerder de douchebak niet 

goed gekit was. De huurder heeft de lekkage in juni gemeld, maar deze is pas in oktober 

hersteld. Hierdoor is de keukenvloer steeds natter geworden. De huurder had na de renova-

tie net een nieuwe vloer gelegd. Nu zijn de tegels al los gekomen van de vloer en sommige 

tegels zijn gebroken of vertonen breuklijnen. Mitros vindt de situatie wel heel vervelend 

voor de huurder en biedt hem daarom uit coulance € 300,-.  

 

Langdurige vochtinwerking 

De Klachtencommissie kan de oorzaak van de schade niet vaststellen. Op de getoonde 

foto’s lijkt de aangebrachte lijmlaag onvoldoende, maar de commissie kan ook niet uitslui-

ten dat door de lange duur van de lekkage vocht in de dekvloer is getrokken, waardoor en-

kele tegels los zijn geraakt. En hierdoor zijn beschadigd. De schade kan volgens de commis-

sie zijn ontstaan door een combinatie van langdurige vochtinwerking en een matige kwali-

teit van leggen.  

 

Binnen 1 jaar al weer nieuwe vloer leggen 

De hoogte van de schade kan de commissie ook niet vaststellen. De huurder heeft geen 

aankoopbonnen meer van zijn vloer. Wel vindt de commissie het aannemelijk dat de huur-

der inderdaad na de renovatie een nieuwe vloer heeft moeten leggen, gezien de aard van 

de werkzaamheden. En omdat de vloer een andere afmeting had na de renovatie. De huur-

der wordt nu dus geconfronteerd met het feit dat hij binnen 1 jaar al weer een nieuwe vloer 

moet leggen en de daarmee gepaard gaande hoge kosten. De commissie vindt het aanne-

melijk dat dit in ieder geval deels komt door de langdurige lekkage. Ze vindt de klacht 

daarom gegrond. 

 

De commissie vindt het gebaar van Mitros om de huurder een bedrag te betalen terecht. Ze 

vindt € 500,- een passender bedrag en adviseert Mitros dit tegen finale kwijting aan de 

huurder te betalen. 

 

Portaal 

Klacht P19-78: stankoverlast van onder andere zweetvoeten, rotte vis en rubber 

Een huurder klaagt over ernstige stankoverlast in zijn woning, waar Portaal volgens hem 

niets aan doet. De huurder ruikt al zo’n 5 jaar van alles, zoals rioollucht, tabak, vuile luiers, 

schimmelgeur, zweetvoeten, rubber, alcohol, bitumen, salmiak, azijn, hondenvoer, etens-

geuren, hondenpoep en rotte vis. Zijn kleding, inboedel en stoffering gaan ervan stinken. 

Hij heeft al diverse spullen moeten weggooien. Portaal is al vaak in de woning komen rui-

ken, ook met verschillende aannemers. Zij hebben geen van allen stank kunnen waarne-

men. Voor de zekerheid heeft Portaal het riool laten onderzoeken. Daarbij is niets gevon-

den. Ook zijn alle kieren in de woning gedicht om te voorkomen dat geuren van andere wo-

ning de woning van de huurder binnendringen. De huurder heeft via de Huurcommissie ge-

probeerd een huurverlaging te krijgen. Maar de Huurcommissie heeft dit afgewezen. Ook zij 

hebben niets waargenomen. 
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Huisbezoek 

De Klachtencommissie is samen met iemand van Portaal bij de huurder thuis geweest. Zij 

heeft niets geroken. Tijdens het huisbezoek zijn de mechanische ventilatie en de afvoer van 

de keuken en het toilet getest. Ook hier bleek niets mis te zijn. 

 

Serieus onderzocht 

De Klachtencommissie geeft aan dat stankoverlast een gebrek kan zijn waarvan de oorzaak 

door de verhuurder moet worden verholpen. Het probleem is dat de stankoverlast niet is 

komen vast te staan. De commissie vindt dat Portaal de klacht heel serieus heeft genomen 

en heeft onderzocht. Ook al heeft Portaal de stank zelf niet geroken, toch heeft ze verschil-

lende maatregelen genomen om mogelijke stank te voorkomen. De Klachtencommissie 

vindt de klacht ongegrond. 

P19-87: overlast sigarettenrook 

Een huurder heeft last van de sigarettenrook van zijn buren. Hij vindt dat Portaal hier on-

voldoende aan doet. Hij heeft hierover in 2018 een klacht ingediend bij de oude klachten-

commissie van Portaal. Zijn klacht is toen gegrond verklaard.  

Op advies van de commissie heeft Portaal toen, na een onderzoek door een deskundig bu-

reau, maatregelen getroffen om kieren tussen de woningen te dichten. De problemen leken 

opgelost, maar kwamen al snel weer terug. Portaal heeft toen nog een rooster geplaatst in 

de balkondeur. Dat leek te helpen, maar een jaar later begon de rookoverlast weer. De 

huurder ervaart de overlast vooral als hij het rooster in de balkondeur in de winter dicht 

doet. Portaal raadt hem aan het rooster gewoon altijd open te laten. Ze vindt dat ze alles 

heeft gedaan wat mogelijk is en kan verder niets meer voor de huurder doen.  

 

De Klachtencommissie stelt voor dat Portaal nog een 2e onderzoek laat uitvoeren om er ze-

ker van te zijn dat alle kieren tussen de woningen dicht zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat alle 

kieren dicht zijn. Er zijn geen luchtstromen meer tussen de woning van de huurder en die 

van de buren.  

 

De Klachtencommissie constateert dat er geen gebreken zijn die Portaal moet herstellen. De 

commissie verklaart de klacht ongegrond. 

Klacht P19-88: keuken na 6 jaar toe aan vervanging 

Een huurder wil dat Portaal zijn keuken vervangt. De keuken is door Portaal 6 jaar geleden 

tijdens een renovatie geplaatst. De laminering laat echter nu al op meerdere plaatsen los en 

het spaanplaat is door vocht helemaal gezwollen. Portaal wil de keuken niet vervangen. Dat 

de keuken er zo slecht aan toe is na slechts 6 jaar, komt volgens Portaal door de manier 

waarop de huurder de keuken gebruikt. De huurder ontkent dit. Zijn vorige keuken was na 

25 jaar nog in goede staat, dus het kan niet aan hem liggen dat de nieuwe keuken nu al ka-

pot gaat.  

 

Verkeerd gebruik niet (enige) oorzaak 

De Klachtencommissie constateert aan de hand van foto’s dat de keuken weliswaar bruik-

baar is, maar dat er wel sprake is van een (beginnend) gebrek. Het tij lijkt niet meer te ke-

ren. Het lijkt niet waarschijnlijk dat deze keuken 15 tot 20 jaar mee kan gaan. Het is be-

kend dat vocht kan inwerken op het laminaat of folie van een keuken, als men het niet goed 

droogt of niet goed ventileert. Maar het is ook bekend dat een matige kwaliteit van de lijm 

en het plaatmateriaal oorzaak kan zijn van het vroegtijdig loslaten van laminaat en folie. De 

Klachtencommissie neemt in haar overweging mee dat de huurder zijn vorige keuken 25 

jaar heeft gebruikt zonder dit soort problemen. Het is dus niet heel aannemelijk dat de 

nieuwe keuken (alleen) door verkeerd gebruik al na 6 jaar kapot zou gaan.  
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Vervanging deurtjes en frontjes 

Tijdens de mondelinge behandeling biedt Portaal aan om deurtjes en frontjes te vervangen. 

Maar dan moet de huurder de helft van de kosten betalen. De huurder wil dit niet. 

 

Helft kosten voor huurder 

De commissie vindt de klacht gegrond. De keuken moet dus wel worden hersteld. De com-

missie vindt het voorstel van Portaal om de frontjes te vervangen, waarbij de huurder de 

helft van de kosten betaalt, heel redelijk. Het gaat voor de huurder om maximaal € 200,-. 

De voorwaarde is wel dat de huurder dit bedrag in 10 termijnen kan terugbetalen aan Por-

taal, omdat hij van een bijstandsuitkering moet rondkomen.  

Klacht P19-89: slechte communicatie rondom verdwenen zonnescherm 

Een huurder klaagt over de uitvoering van de renovatie in zijn woning. En vooral over zijn 

zonnescherm dat hierbij is verdwenen. Hij heeft verschillende pogingen gedaan om bij de 

aannemer en bij Portaal duidelijkheid te krijgen hierover. Maar tevergeefs. Daarom dient hij 

een klacht in bij Portaal. Hierop krijgt hij ook geen reactie van Portaal. Dan schakelt hij de 

Klachtencommissie in. 

 

Erkenning 

Portaal erkent dat ze slecht heeft gecommuniceerd. Ze heeft de klachtbrief van de huurder 

nooit beantwoord. Vervolgens heeft de huurder nog veel te lang moeten wachten op een 

schadevergoeding voor het verdwenen zonnescherm. Ook geeft Portaal toe dat er zaken 

niet goed zijn gelopen tijdens de renovatie.  

 

Verbetering proces bij renovatie 

Tijdens de hoorzitting zegt de huurder dat alle punten van de renovatie inmiddels zijn opge-

lost. Het gaat hem vooral nog om de slechte communicatie. Hij leest in de schriftelijke reac-

tie van Portaal wel erkenning maar geen excuus. Portaal biedt hem tijdens de hoorzitting 

alsnog excuses aan. Ze heeft begrip voor de onvrede van de huurder. Ze ziet in dat ze tij-

dens de renovatie teveel aan de aannemer heeft overgelaten en te weinig zelf de regie in 

handen heeft gehouden. Ze is bezig het proces op dit punt te verbeteren. De Klachtencom-

missie vindt de klacht gegrond. 

Klacht P19-94: verwisseling bergingen 

Een huurder heeft een berging in gebruik die bij een andere woning hoort. Hij wil graag de 

berging gebruiken die bij zijn woning hoort. De berging die oorspronkelijk bij zijn huis hoort, 

heeft hij inmiddels gezien. Een buurvrouw huurt die nu. Die berging vindt de huurder veel 

praktischer, onder andere omdat daar meer licht is. Portaal weigert de bergingen weer om 

te huilen. De huurder is ook niet tevreden over de informatievoorziening door Portaal 

rondom de berging. Hij dient een klacht in.  

 

Slechte informatievoorziening 

De commissie is het met de huurder eens dat de informatievoorziening over de berging 

slecht was. Bij aanvang van de huur kreeg hij een sleutel van de berging. En een platte-

grond waarop de berging was aangekruist. De sleutel bleek hier niet op te passen. Portaal 

zei de huurder dat hij zelf maar moest gaan zoeken op welke berging de sleutel dan wel 

paste. De commissie vindt dat Portaal zich actiever had moeten opstellen en dat zij haar 

best had moeten doen om de huurder naar de juiste berging te wijzen. Dit onderdeel van de 

klacht vindt de commissie gegrond. 

 

Geen aanleiding verwisseling ongedaan te maken 

De commissie vindt niet dat Portaal de ruil van de bergingen ongedaan moet maken. Over 

de ruil van de bergingen zijn in het verleden afspraken gemaakt met de huidige huurster 
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van de andere berging. Die kan Portaal nu niet eenzijdig wijzigen en de andere huurster 

haar berging laten ontruimen. De huurder heeft zijn woning geaccepteerd zonder een van 

beide bergingen te hebben gezien. Daaruit blijkt dat (de locatie van) de berging voor hem 

niet van heel groot belang was. In de woningwaardering staan punten voor een berging van 

4 m2. Daar voldoen beide bergingen aan. De afstand van de woning van de huurder tot aan 

beide bergingen is min of meer gelijk. De commissie ziet daarom geen redenen om Portaal 

te adviseren de bergingen om te ruilen. Dit onderdeel van de klacht is ongegrond. Portaal 

heeft toegezegd om bij verhuizing van de huurder van de oorspronkelijke berging, de ber-

gingen alsnog om te ruilen. 

P20-06: hoge eindafrekening na beëindiging huur 

Na beëindiging van de huur ontvangt een huurder een eindafrekening van Portaal. Deze is 

zo hoog dat hij die niet kan betalen. Portaal zegt de huurder al heel erg tegemoet te zijn ge-

komen en wil de huurder aan zijn betalingsverplichting houden. 

 

Schuldenregeling 

Er moet voor € 9.702 aan werkzaamheden moet worden uitgevoerd. De huurder heeft via 

het Buurtteam een hulpploeg ingeschakeld om veel van het werk uit te voeren. Toch blijft er 

bij de eindinspectie nog een bedrag over van bijna € 5.000. De huurder kan dit met zijn 

AOW-uitkering niet betalen. Vooral niet omdat al een schuldenregeling heeft. Hiervan staat 

nog € 1.000 open. Door het bedrag dat hij aan Portaal moet betalen, kan hij weer opnieuw 

beginnen. Hij stelt voor om 3 jaar lang € 30 per maand te betalen. Met het verzoek of Por-

taal hem de rest dan kan kwijtschelden. Hiermee gaat Portaal niet akkoord. 

 

Bijdrage extern fonds 

Tijdens de hoorzitting vertelt Portaal dat de woning in zo’n slechte staat was dat de kosten 

eigenlijk ongeveer € 20.000 bedroegen om de woning weer verhuurbaar te maken. Ze heeft 

maar een gedeelte hiervan bij de huurder in rekening gebracht. De gemachtigde van de 

huurder, iemand van het Buurtteam, stelt voor om te kijken of het mogelijk is om bij een 

extern fonds een schenking te vragen. De Klachtencommissie houdt de klacht aan. 

 

Geen finale kwijting 

Enkele weken later meldt het Buurtteam dat er een bijdrage beschikbaar is van € 1.250. 

Portaal geeft daarop aan dat ze dan na ontvangst van dit bedrag de helft van de schuld wel 

wil kwijtschelden. Voor de overige € 1.499 wil ze een betalingsregeling treffen. De huurder 

gaat hiermee niet akkoord. Zonder finale kwijting is het fonds niet bereid een bijdrage te le-

veren. Dus vragen partijen om een advies. 

 

Inspanning van huurder verwacht 

Het uitgangspunt is dat een schuldeiser recht heeft op betaling van zijn vordering. De huur-

der heeft zelf een betalingsregeling voorgesteld van € 30 per maand. Dat laat zien dat hij 

nog wel enige ruimte heeft om een betalingsregeling te treffen. Gezien de wijze waarop de 

huurder de woning heeft bewoond en achtergelaten, en het grote bedrag dat Portaal voor 

eigen rekening heeft genomen, vindt de commissie het niet onredelijk van Portaal dat ze 

naast de bijdrage door een fonds ook nog enige inspanning van de huurder zelf verwachtte. 

De commissie vindt dit passen binnen de schuldhulpverleningssystematiek. De commissie 

vindt de klacht ongegrond. 

Klacht P20-22: geluidsoverlast 

Een huurder ondervindt geluidsoverlast van zijn buurman. Portaal heeft de buurman be-

zocht en gezien dat er geen vloerbedekking in de woning lag. Hij belooft zijn schoenen uit te 

doen als hij thuis is. Portaal laat hem weten dat hij wel vloerbedekking moet leggen als de 

klachten blijven voortbestaan.  
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Geen vloerbedekking 

Het is vervolgens een tijd rustig. Maar ruim een jaar later klaagt de huurder weer over 

overlast. Portaal sommeert de buurman nu om alsnog vloerbedekking te leggen. Om te con-

troleren of de vloerbedekking daadwerkelijk is gelegd, wil Portaal bij de buurman gaan kij-

ken. De buurman zegt echter 2 keer de afspraak af. Daarna was een huisbezoek vanwege 

de coronamaatregelen niet meer mogelijk. 

 

Buurtbemiddeling en controle vloerbedekking 

De huurder vindt de overlast te lang duren en vindt dat Portaal te weinig actie onderneemt 

en richt zich tot de Klachtencommissie. Vanwege de coronamaatregelen kan de commissie 

geen hoorzitting houden en behandelt ze de klacht telefonisch. Partijen spreken af dat Por-

taal de buurman om bewijs vraagt van het leggen van de vloerbedekking. En zodra het 

weer kan, gaat Portaal zelf controleren. Ook zet Portaal een traject via Buurtbemiddeling in 

gang, als de buurman hieraan ook wil meewerken. De commissie houdt de klacht een paar 

maanden aan. De huurder laat vervolgens weten dat zijn klacht niet is opgelost. 

 

Overlastklacht serieus opgepakt 

De commissie vindt de klacht ongegrond. Portaal heeft de overlastklachten serieus geno-

men. Ze heeft de buurman bezocht, onderzocht of andere omwonenden ook overlast erva-

ren, een geluidstest aangeboden (die is afgeslagen door de huurder) en bemiddeling aange-

boden (waaraan de buurman niet wil meewerken). De Klachtencommissie vindt het aanne-

melijk dat de leefgeluiden harder dan nodig bij de huurder te horen waren doordat er bij de 

buurman geen vloerbedekking lag. Portaal had misschien de buurman wel eerder kunnen 

sommeren om vloerbedekking te leggen, maar aan de andere kant is het ook ruim een jaar 

rustig geweest na het huisbezoek van Portaal aan de buurman. De buurman heeft inmiddels 

vloerbedekking gelegd die aan de eisen voldoet.  

Klacht P20-39: geen toestemming voor zonnepanelen 

Een huurder wil graag zonnepanelen plaatsen op het dak. Hij krijgt van Portaal hiervoor 

geen toestemming omdat het om een gemeenschappelijk dak gaat. De huurder wil in ge-

sprek met Portaal, vooral omdat hij op de website van Portaal ziet dat Portaal duurzaamheid 

en CO2-reductie tot een speerpunt heeft gemaakt. En hij ziet dat op andere gemeenschap-

pelijke daken wel zonnepanelen worden geplaatst. Portaal blijft bij haar standpunt. Zij legt 

uit dat bij nieuwbouw wel eens zonnepanelen worden geplaatst bij appartementencom-

plexen, maar niet op de daken van bestaande appartementengebouwen. Vervolgens dient 

de huurder een klacht in omdat Portaal niet bereid is tot overleg en hij vindt dat beleid, wil 

het duurzaam zijn, flexibel in de praktijk gebracht moet worden. Portaal reageert niet op de 

klacht. Daarom schakelt de huurder de KWRU in. 

 

Geen zonnepanelen op daken meergezinswoningen 

Portaal legt vervolgens uit dat haar beleid nu nog is dat ze geen zonnepanelen plaatst / laat 

plaatsen op meergezinswoningen op individuele aanvraag. Dit is te ingewikkeld vanwege 

verdeelsleutels en risico op schade. De commissie stelt voorop dat een corporatie beleids-

vrijheid heeft. De commissie toetst dit beleid daarom slechts marginaal. Ze kijkt alleen of 

het beleid niet in strijd is met regelgeving of erg onredelijk is. De commissie vindt dat dat 

hier niet het geval is. Verder communiceert Portaal haar beleid over zonnepanelen duidelijk 

op haar website en heeft dit ook duidelijk aan de huurder uitgelegd. 

Dat Portaal niet op de klacht van de huurder heeft gereageerd is een gegronde klacht. De 

rest van de klacht is ongegrond. 
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Klacht P20-43: beschuldiging illegale onderverhuur 

Een huurder dient een klacht in over de wijze waarop Portaal hem heeft behandeld bij het 

onderzoek naar mogelijke onderverhuur van zijn woning. Hij vindt dat Portaal vooringeno-

men is. En op grond van onjuiste meldingen van omwonenden gedacht dat hij zijn woning 

had onderverhuurd. Op zijn klacht krijgt hij van Portaal geen reactie, ook niet op zijn ver-

zoek om teruggebeld te worden. 

 

Nooit iemand thuis 

Portaal legt in haar schriftelijke reactie en tijdens de hoorzitting uit waarom ze een onder-

zoek is gestart naar illegale onderverhuur. Omwonenden meldden bij Portaal dat er bijna 

nooit iemand in de woning van de huurder was. Een enkele keer zagen ze een ouder echt-

paar in de woning, niet de huurder zelf. Daarom heeft Portaal 6 keer op verschillende dagen 

en tijdstippen bij de huurder aangebeld. Nooit werd er open gedaan. Daarom heeft Portaal 

de huurder uitgenodigd voor een gesprek. Hierop reageerde de huurder niet. Toen heeft 

Portaal de huurder een brief gestuurd met het verzoek de huur op te zeggen. Pas hierop 

kreeg Portaal een reactie, namelijk een klachtbrief en een brief van een advocaat. De advo-

caat leverde bewijsstukken waaruit duidelijk bleek dat de huurder echt in de woning 

woonde. Portaal heeft het onderzoek toen gesloten, omdat zij overtuigd was dat er niets 

aan de hand was.  

 

Juiste werkwijze 

De Klachtencommissie vindt de werkwijze van Portaal te rechtvaardigen. Zeker omdat de 

huurder de deur nooit open deed en nergens op reageerde. De huurder legt uit dat zijn 

vrouw enkele maanden alleen thuis was terwijl hij in het buitenland zat. Zijn vrouw durft de 

deur niet open te doen. De commissie heeft hier begrip voor, maar dit was wel de keuze 

van de huurder(s vrouw). Het gevolg hiervan is dus voor rekening van de huurder. De 

klacht is ongegrond. De klacht over het uitblijven van een reactie van Portaal op de klacht 

van de huurder is wel gegrond. 

Klacht P20-49: dove gevel 

Een huurder klaagt erover dat een aantal ramen in zijn woning niet open kan. En dat Portaal 

hier niets aan wil doen. Een verhuurder is verplicht om op verzoek van een huurder gebre-

ken aan de woning te verhelpen. De Klachtencommissie moet dus beoordelen of hier sprake 

is van een gebrek. 

 

Gemeentelijke eis 

Portaal legt uit dat het gebouw is gebouwd met een dove gevel. Dit is een geluidwerende 

gevel zonder te openen delen. Dit doet met in situaties waarin de geluidsbelasting op de ge-

vel hoger is dan wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld door verkeer. De gemeente Utrecht heeft 

deze eis opgelegd bij de bouw van het complex. De commissie kan Portaal dus niet verplich-

ten om ramen aan te brengen die wel open kunnen.  

 

Geen reactie meer van huurder 

De huurder zegt echter dat ook enkele ramen die niet in de dove gevel zitten, niet open 

kunnen. Volgens Portaal klopt dit niet. De Klachtencommissie vraagt Portaal om dit bij de 

huurder thuis te controleren. Portaal heeft vervolgens diverse keren tevergeefs geprobeerd 

hiervoor een afspraak te maken met de huurder. De Klachtencommissie heeft zelf de huur-

der ook nog gevraagd om een afspraak met Portaal te maken. De huurder heeft nergens op 

gereageerd. De commissie heeft hierdoor niet kunnen vaststellen of er ook ramen zijn die 

niet open kunnen, terwijl ze niet in de dove gevel zitten. Ze moet daarom de klacht wel on-

gegrond verklaren.  
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P20-57: burenoverlast 

Een huurder klaagt over ernstige burenoverlast en over de manier waarop Portaal haar 

heeft bejegend. De Klachtencommissie heeft richtlijnen opgesteld voor de wijze waarop een 

verhuurder moet omgaan met overlastklachten. In het kort komen die erop neer dat de cor-

poratie een onderzoek moet instellen naar de juistheid en omvang van de overlast, een ge-

sprek moet aangaan met de huurder die beschuldigd wordt van de overlast en hem de kans 

geven hierop te reageren. Daarna moet de corporatie de situatie beoordelen en nagaan over 

het nodig is een bemiddelingsgesprek te organiseren of juridische maatregelen te nemen.  

 

Geen bewijs 

De commissie constateert dat Portaal de overlastklachten serieus heeft genomen. Ze heeft 

gehandeld volgens de richtlijnen. Zo heeft ze onder andere doorvoeren dichtgezet tussen de 

woning van de huurder en van de buren, geconstateerd dat omwonenden geen overlast on-

dervinden en een geluidsmeter geplaatst in het huis van de huurder. De huurder heeft de 

geluidsmeter echter niet geactiveerd op momenten dat hij overlast ervoer. Ander bewijs van 

de overlast is er niet. De huurder onderbouwt zijn klacht niet met een logboek, verklaringen 

van omwonenden of medewerking aan de geluidsmeting. Van Buurtbemiddeling is het niet 

gekomen. De coördinator van Buurtbemiddeling heeft per mail laten weten dat buurtbemid-

deling hier ‘niet aan de orde’ is. Een mail waarin dit verder toegelicht zou zijn, heeft de 

huurder niet meer aan de Klachtencommissie gestuurd. 

 

Geen onheuse bejegening 

De Klachtencommissie verklaart de klacht ongegrond. Portaal heeft de overlastklacht seri-

eus genomen. En nergens blijkt dat Portaal de huurder onheus heeft bejegend. De commis-

sie voegt hieraan toe dat ze de problematiek van huurders die last hebben van elkaar, zeker 

niet onderschat. Ze raadt partijen aan om toch te bekijken of Buurtbemiddeling echt geen 

optie is. En de huurder zal zelf de overlast beter moeten aantonen en onderbouwen.  

Klacht P20-58 

Een huurder klaagt sinds januari 2019 over schimmel in zijn woning. Portaal is een keer ko-

men kijken, maar heeft de oorzaak van de schimmel niet gevonden. Er is niets gebeurd. De 

huurder trekt in juni 2019 opnieuw aan de bel. Portaal onderzoekt vanaf het dak of er mis-

schien sprake is van een lekkage die de schimmel kan hebben veroorzaakt. Ze meldt hier-

over niets bij de huurder. Die weet dus niet dat Portaal bezig is met een onderzoek naar de 

oorzaak van de schimmel. Hij belt diverse keren met Portaal. Uiteindelijk krijgt hij te horen 

dat de opdracht nog open staat.  

 

In mei 2020 klaagt de huurder opnieuw. Ook zit er inmiddels schimmel aan een kraan. De 

huurder durft de kraan daarom niet meer te gebruiken. In juni 2020 verwijdert Portaal de 

schimmel en saust ze de muur en het plafond.  

 

Gemist woongenot 

De huurder is niet tevreden. Hij voelt zich niet serieus genomen. Het heeft allemaal veel te 

lang geduurd en hij weet nu nog niet wat de oorzaak van de schimmel is. En of die oorzaak 

is verholpen. Hij wil een nieuwe kraan en een vergoeding voor onder andere het ongemak 

en gemist woongenot. Hij vraagt € 5 per maand gedurende 1,5 jaar.  

 

Onaanvaardbaar lang 

De Klachtencommissie vindt de klacht over de schimmel en de bejegening gegrond. Portaal 

heeft niet weersproken dat de huurder sinds januari 2019 last heeft van schimmel en dat zij 

de huurder niet op de hoogte heeft gehouden of heeft ingelicht over de oorzaak. De com-

missie vindt dat het onaanvaardbaar lang heeft geduurd voordat het gebrek is hersteld. Por-

taal heeft niet uitgelegd waardoor dit komt.  
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Niet verschenen bij hoorzitting 

Verder blijkt tijdens de hoorzitting dat de in juni 2020 uitgevoerde herstelwerkzaamheden 

niet vakkundig zijn uitgevoerd. De plek van de schimmel schijnt door de verf heen en het 

eerder door Portaal gemaakte gat (voor inspectie) is nog steeds zichtbaar. De commissie 

kan zich voorstellen dat de huurder zich respectloos behandeld voelt. Het feit dat Portaal 

niet is verschenen bij de hoorzitting, maakt dat nog erger. De commissie vindt dat Portaal 

behalve excuses ook een tegemoetkoming € 250 aan de huurder moet aanbieden.  

 

Schimmel aan kraan 

De klacht over de kraan vindt de commissie ongegrond. De huurder heeft bevestigd dat er 

gewoon helder water uit de kraan komt. Als er schimmel op de kraan zit, kan de huurder die 

eenvoudig zelf verwijderen. Portaal hoeft de kraan niet te vervangen. 

Klacht P20-90: vocht en ongedierte in huis 

Een huurder klaagt erover dat de ventilatie niet goed werkt en dat het hierdoor vochtig is in 

zijn huis. En dat er ongedierte rondloopt. Volgens hem heeft zijn badkamer een inhoud van 

95m3 en moet de ventilatie daarom een capaciteit hebben van 950 m3 per uur. Hij wil bo-

vendien dat de ventilator in de badkamer ook werkt als het licht uit is. Hij vindt dat Portaal 

zijn klacht niet serieus neemt. 

 

Voldoende capaciteit 

De badkamer blijkt geen inhoud te hebben van 950 m3 maar van 9,5 m3. De ventilator heeft 

een capaciteit van 158 m3 per uur. Dat is dus ruim voldoende. Portaal heeft de huurder ge-

adviseerd de badkamerdeur dicht te houden tijdens het douchen. De Klachtencommissie 

raadt de huurder aan dit advies op te volgen. De ventilatie zou dan veel beter werken.  

 

Stipjes op de vloer 

De huurder heeft verder niet aannemelijk kunnen maken dat de stipjes die hij op de vloer-

bedekking ziet het gevolg zijn van insecten die weer het gevolg zijn van vocht in de woning. 

Uit de stukken die de commissie heeft ontvangen blijkt verder dat Portaal de klacht serieus 

heeft genomen. Diverse medewerkers en een installatiebedrijf hebben de klacht beoordeeld. 

De Klachtencommissie vindt de klacht op alle onderdelen ongegrond. 

Klacht P20-91: beschadigingen aan kozijnen nieuwbouwwoning 

Een huurder ontdekt beschadigingen aan de kozijnen in zijn nieuwbouwwoning. Hij woont er 

net en vraagt Portaal deze te herstellen. Portaal weigert dit. Volgens haar heeft ze de wo-

ning zonder beschadigde kozijnen opgeleverd aan de huurder. De huurder heeft de bescha-

digingen dus zelf veroorzaakt, waarschijnlijk bij het stuken. Hij is dan ook zelf verantwoor-

delijk voor herstel. 

 

Duidelijk zichtbare beschadigingen 

De Klachtencommissie ziet op foto’s en een filmpje duidelijk zichtbare beschadigingen. De 

Klachtencommissie kan niet vaststellen wanneer de schade is ontstaan, voor of na de ople-

vering van de woning aan de huurder. De aangeleverde stukken, foto’s en het filmpje geven 

geen doorslaggevend bewijs. De commissie vindt het gebrek aan doorslaggevend bewijs het 

risico van de huurder. Hiervoor overweegt ze het volgende.  

 

Onvoldoende bewijs 

De huurder heeft de beschadigingen pas een week nadat hij de sleutels kreeg, gemeld. De 

beschadigingen zijn zo duidelijk zichtbaar, dat hij deze veel eerder had moeten zien. Als de 

beschadigingen waren veroorzaakt door de aannemer, had Portaal deze zeker gezien bij de 

oplevering. De huurder zegt dat de schade er al was voordat hij stucwerkzaamheden liet 
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uitvoeren. Het filmpje dat hij als bewijs stuurt, is echter van een week na de oplevering. Op 

het filmpje is duidelijk te zien dat de stopcontacten zijn verwijderd, waarschijnlijk voor het 

stuken. Ook zijn op de vloer diverse witte vlekken te zien, die door het stuken kunnen zijn 

veroorzaakt. Het filmpje maakt de stelling van de huurder dus zeker niet aannemelijker. 

Omdat de huurder zijn stelling onvoldoende aannemelijk kan maken, vindt de Klachtencom-

missie de klacht ongegrond. 

Klacht P20-106: wel of geen recht op verhuiskostenvergoeding 

Een huurder klaagt erover dat Portaal weigert een verhuiskostenvergoeding aan hem te be-

talen. Zijn huis is gerenoveerd. Volgens hem is hem van tevoren gezegd dat hij hierbij niet 

in zijn huis kon blijven wonen en naar een logeerwoning moest. Later zegt Portaal dat er 

geen sprake is van een verplichte verhuizing. Daarom kan de huurder geen aanspraak ma-

ken op de wettelijke verhuiskostenregeling.  

 

Vrijwillige verhuizing 

De huurder krijgt 3 weken voor de renovatie een logeerwoning aangeboden. Hij moet hier-

voor wel een verklaring ondertekenen waarin staat dat het gaat om een vrijwillige verhui-

zing en dat hij afziet van aanspraak op verhuiskosten. De huurder gaat hiermee niet ak-

koord. Daarom maakt hij geen gebruik van de logeerwoning en gaat bij familie logeren. Vol-

gens Portaal had hij best in zijn woning kunnen blijven tijdens de renovatie. De huurder is 

het daar niet mee eens omdat zijn woning daarvoor veel te klein is (38 m2). 

 

Verhuiskostenregeling 

Een verhuurder moet een verhuiskostenvergoeding betalen als een verhuizing noodzakelijk 

is vanwege de renovatie van een woning. Dit is wettelijk bepaald (Burgerlijk Wetboek artikel 

7:220 lid 5). De Minister bepaalt jaarlijks per 1 maart wat het minimumbedrag is. Vanaf 1 

maart 2020 was dit € 6.253.  

De regeling geldt alleen voor renovatie en niet voor dringende werkzaamheden en/of groot-

onderhoud. Bij renovatie is sprake van werkzaamheden die leiden tot een toename van het 

woongenot als gevolg van vervangende nieuwbouw of gedeeltelijke vernieuwing van de be-

staande woning door een verandering of toevoeging. Hier staat over het algemeen een 

huurverhoging tegenover. Dringende werkzaamheden, zoals grootonderhoud of het vervan-

gen van onderdelen van de woning vanwege ouderdom of slijtage of noodzakelijk herstel 

vanwege een gebrek vallen dus niet onder renovatiewerkzaamheden. 

 

Renovatie in combinatie met dringende werkzaamheden 

De commissie moet dus beoordelen of in dit geval sprake was van een renovatie of niet. En 

zo ja, of het dan redelijk was dat Portaal besliste dat een verhuizing niet noodzakelijk was. 

De commissie oordeelt dat het om een combinatie ging van dringende werkzaamheden 

(vervanging keuken, badkamer en toilet) en renovatie (aanbrengen isolerende voorzetwan-

den aan de binnenzijde van de buitenmuren, het isoleren van de kruipruimte en het dak). 

Dan zijn alleen de renovatiewerkzaamheden bepalend voor het wel of niet moeten verhui-

zen. Gezien de omvang en aard van deze renovatiewerkzaamheden vindt de commissie dat 

een verhuizing niet noodzakelijk was. Bovendien was ook geen sprake van een verhuizing 

zoals bedoeld in het betreffende artikel van het Burgerlijk Wetboek. De huurder hoefde niet 

zijn complete huisraad naar een andere woning te verhuizen. Hij heeft slechts een aantal 

goederen in een container opgeslagen. Er zijn ook geen aanwijzingen dat de huurder ver-

huiskosten heeft gemaakt. De commissie verklaart de klacht ongegrond. 

Klacht V20-70: geen toestemming voor woningruil 

Een huurder dient een klacht in omdat Viveste geen toestemming geeft voor een woningruil. 

Hij heeft een ruil-kandidaat gevonden, maar Viveste geeft aan dat zijn woning gelabeld is 

als 65-plus-woning. De ruil-kandidaat is te jong. De huurder vindt het niet redelijk dat 
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Viveste deze eis stelt. De woonomgeving is heel gevarieerd, met ouderen, maar ook gezin-

nen met kinderen.  

 

Leeftijdsgrens verlagen 

Viveste heeft begrip voor het standpunt van de huurder, maar houdt toch vast aan haar be-

leid. Ze is wel bereid om de woning onder de aandacht te brengen bij Utrechtse corporaties 

om zo sneller een geschikte ruil-kandidaat te vinden. Ook wil ze de leeftijdsgrens dan wel 

verlagen naar 55 jaar. De huurder vindt dit onvoldoende en dient een klacht in bij de Klach-

tencommissie. 

 

Seniorenlabel 

Tijdens de hoorzitting zegt Viveste de leeftijdsgrens nog wel verder te willen verlagen af-

hankelijk van de omstandigheden. Bijvoorbeeld als een kandidaat ook rolstoel- of rollatoraf-

hankelijk is. Ze blijft er wel bij om het seniorenlabel voor het complex waar de huurder 

woont, te behouden. 

 

Geen labeling meer 

Een van de voorwaarden voor woningruil - zo leest de commissie op de website van Viveste 

- is dat, als het gaat om een woningruil bij woningen met een bijzondere bestemming, de 

ruil-kandidaat in aanmerking komt voor de woning met deze bijzondere bestemming. Vi-

veste beroept zich hierop; de woning heeft een bijzondere bestemming. Deze is gelabeld 

voor 65-plussers. Maar in de huisvestingsverordening geldt sinds 2019 de oude systematiek 

van labeling niet meer. Bepaalde woningtypes kunnen wel met voorrang worden toegewe-

zen aan bepaalde doelgroepen. Zoals een nultredenwoning (voorheen een seniorenwoning 

of rolstoeltoegankelijke woning), die is bedoeld voor 65-plussers of mensen met een fysieke 

beperking. De gemeente besluit of en welke woningen voor die doelgroepen worden be-

stemd.  

 

Beleidsregels Woonruimteverdeling 

In de beleidsregels Woonruimteverdeling gemeente Houten van 2 oktober 2019 staat dat er 

in de gemeente geen voorrangsbeleid wordt gevoerd voor nultredenwoningen voor 65plus-

sers. Ook het beleid om nultredenwoningen te reserveren voor senioren is niet meer opge-

nomen in die beleidsregels.  

 

Verouderde beleidsstukken 

De commissie heeft van Viveste weliswaar beleidsstukken ontvangen, maar die dateren van 

voor 2019. Viveste kan dus niet op grond van (alleen de) voorrangsregels de woningruil zo-

maar weigeren. De commissie vindt de klacht daarom gegrond.  

 

Open belangenafweging 

Bij de woningruil moet een open belangenafweging plaatsvinden, waarbij alle argumenten 

van Viveste worden afgewogen tegen de zwaarwegende belangen van de huurder. Viveste is 

bereid tot een dergelijke belangenafweging. Ze heeft zich immers al bereid verklaard om de 

leeftijdseis (die dus ten onrechte is gehanteerd) soepel toe te passen als de voorgestelde 

kandidaat past binnen het complex op grond van leeftijd of op grond van de behoefte aan 

een nultredenwoning.  

Klacht S19-100: geen serieuze inhoudelijke reactie 

Volgens een huurder klopt zijn afrekening van de servicekosten over 2017 niet. Hij moti-

veert dit schriftelijk aan SSW en vraagt om teruggave van een deel van de servicekosten. 

Hij vindt de reactie van SSW hierop onvoldoende. Hij dient een klacht in omdat hij vindt dat 

SSW niet serieus ingaat op zijn argumenten. Hij wil alsnog een serieuze inhoudelijke reactie 

en excuses voor het lange uitblijven hiervan.  
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SSW erkent dat het te lang heeft geduurd voordat ze heeft gereageerd op de mail van de 

huurder. Ze biedt hiervoor excuses aan. 

 

Niet bevoegd 

De Klachtencommissie is niet bevoegd te oordelen over de afrekening van de servicekosten. 

De huurder weet dit, maar het gaat hem om de wijze waarop SSW hem heeft behandeld. 

Partijen zijn het inhoudelijk niet eens. Maar hierover mag de commissie, zoals hiervoor aan-

gegeven, niet oordelen. Daarvoor is de Huurcommissie de juiste instantie.  

 

Excuses voldoende 

De Klachtencommissie vindt de klacht van de huurder ongegrond. SSW is in haar reactie se-

rieus ingegaan op de argumenten van de huurder. Ze is echter bij haar standpunt gebleven. 

De door SSW aangeboden excuses voor de late reactie waren voldoende en een passende 

reactie op de klacht. 

Klacht VO20-94: contactverbod 

Een huurder heeft een aantal vragen over de renovatie van de woning van zijn moeder. Die 

huurt ook van Vecht & Omstreken. Een aantal dingen is volgens hem niet goed gegaan. 

Verder wil hij graag dat Vecht & Omstreken een muur in zijn woning repareert. Er brokkelt 

stukwerk af. Hij krijgt steeds geen inhoudelijk antwoord op zijn vragen. Hij voelt zich niet 

geholpen en belt daarom eind juli met Vecht & Omstreken. De medewerkster die hij 

spreekt, kan hem niet meteen helpen. Ze belooft het uit te zoeken maar de medewerker die 

er meer van weet, is op dat moment op vakantie.  

 

Schelden en bedreigen 

Een week later belt de huurder opnieuw. Hij wordt dan ongeduldig. Als hij 2 dagen later 

weer belt, is hij erg boos. Hij begint de medewerkster uit te schelden en te bedreigen. Hij 

belt een paar keer opnieuw om zijn scheldpartij voort te zetten. 

 

Contactverbod 

Vecht & Omstreken heeft hem vervolgens een waarschuwing gestuurd en hem een contact-

verbod opgelegd tot het eind van het jaar. Hij mag niet meer bellen en niet naar het kan-

toor komen. Mailen kan nog wel. 

 

Grensoverschrijdend gedrag 

De huurder dient een klacht in over de hele gang van zaken. Hij vindt dat er sprake is van 

laster. En dat Vecht & Omstreken de moeite had moeten nemen om ook zijn kant van het 

verhaal te horen. Vecht & Omstreken geeft aan achter de genomen maatregel te staan. Ver-

schillende medewerkers zijn getuigen geweest van de telefoongesprekken doordat de tele-

foon op de speaker stond. Er was sprake van zeer grensoverschrijdend gedrag. Vecht & 

Omstreken wil niet ingaan op het verzoek van de huurder om een gesprek. Zeker niet om-

dat het niet de 1e keer is dat dit is gebeurd. Het gesprek hierover is al eerder met de huur-

der gevoerd. 

 

Verstrekkende maatregel 

De Klachtencommissie vindt het voldoende aannemelijk dat er sprake was van grensover-

schrijdend gedrag. De huurder ontkent dit weliswaar, maar meerdere medewerkers hebben 

het gesprek via de speaker gehoord. En de medewerkster was overstuur naar aanleiding 

van de gesprekken. Het is terecht dat Vecht & Omstreken een grens heeft willen stellen 

door de huurder te waarschuwen en hem een contactverbod op te leggen. Dit is een ver-

strekkende maatregel die een corporatie niet lichtvaardig zal toepassen. Maar een corpora-

tie moet niet alleen het belang van haar huurders behartigen. Ze is ook verantwoordelijk 

voor de veiligheid van haar medewerkers. Omdat de huurder al eerder dergelijk gedrag had 

vertoond, vindt de commissie het ook begrijpelijk dat Vecht & Omstreken het niet zinvol 
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vond om opnieuw hierover met de huurder in gesprek te gaan. De commissie vindt de 

klacht ongegrond en vindt de maatregel proportioneel en passend. 
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Hoofdstuk 6 Samenvatting van de bemiddelingen 
 

Hieronder volgt een korte weergave van de klachten waarbij de Klachtencommissie in 2019 

heeft bemiddeld. 

 

Bo-Ex 

Klacht B19-90: niet terugbellen en geen reactie op klacht 

Een huurder vindt dat zijn zolder erg slecht is geïsoleerd. Hij vraagt Bo-Ex om deze te isoleren. 

Bo-Ex heeft hem een paar keer toegezegd dat hij binnen 2 dagen wordt teruggebeld. Hij hoort 

echter niets. Daarom dient hij een klacht in bij Bo-Ex. Als hij ook daarop niets hoort, schakelt 

hij de Klachtencommissie in. 

 

Bij de hoorzitting vertelt de huurder dat er inmiddels wel enig contact is geweest met Bo-Ex. 

Maar hij is ook daarover niet tevreden. Als hij belt, staat hij steeds lang in de wacht. Dat kost 

hem geld. Hij heeft er begrip voor dat de medewerker die hij nodig heeft, niet altijd direct be-

schikbaar is. Maar hij wordt vervolgens ook steeds niet teruggebeld.  

 

Bo-Ex erkent dat haar nieuwe beleid om huurders binnen 48 uur terug te bellen, nog onvol-

doende lukt. Bo-Ex heeft zowel schriftelijk als tijdens de hoorzitting excuses aangeboden aan 

de huurder. De huurder accepteert de excuses. Hiermee is de klacht afgehandeld. 

Klacht B20-97: huurwoning niet meer te koop 

In 2020 informeert een huurder bij Bo-Ex naar de mogelijkheid om zijn woning te kopen. In 

2017 heeft Bo-Ex hem die mogelijkheid geboden. Hij is daar toen niet op ingegaan, maar heeft 

nu belangstelling. Hij meent dat hem in 2017 een blijvend aanbod is gedaan. Hij kan dat aan-

bod alleen niet meer vinden. Hij vraagt Bo-Ex naar de brief waarin dat blijvende aanbod ge-

daan is. Hij dient een klacht in als hij op zijn vragen hierover geen of onvoldoende antwoord 

van Bo-Ex krijgt.  

 

Bo-Ex legt in haar schriftelijke reactie en tijdens de hoorzitting uit dat een aanbod tot verkoop, 

en dus ook de verkoopprijs, nooit blijvend is. Hieraan is altijd een termijn verbonden. Bo-Ex 

heeft alle brieven aan de commissie gestuurd die ze heeft over de (ver)koopmogelijkheden van 

de woning. In de brief van 2017 staat duidelijk een termijn vermeld. 

 

Bo-Ex zegt dat de woning nu niet meer te koop is. Ze verwacht ook niet dat dit het komende 

jaar zal veranderen. Ze herziet haar verkoopbeleid wel regelmatig. De huurder kan dus ieder 

jaar bij Bo-Ex informeren of zijn woning te koop wordt aangeboden. De huurder accepteert de 

uitleg en trekt zijn klacht in. 

 

GroenWest 

Klacht GW19-102: overlast door begeleid wonen 

Een huurder ervaart overlast van zijn buren. Naast hem wonen jongeren onder begeleiding. 

Het gaat om een complex dat GroenWest aan Amerpoort verhuurt. 

GroenWest heeft de huurder voordat hij de woning accepteerde, verteld dat er naast hem een 

groep jongeren woont onder begeleiding. Ze heeft vanwege de privacy niet verteld dat het 

ging om jongeren met een verstandelijke beperking. Er was ook nooit sprake van overlast. 

Daarom zag GroenWest geen aanleiding om hierover iets te melden. 
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GroenWest erkent tijdens de hoorzitting dat ze de huurder in ieder geval wel had moeten ver-

tellen hoe hij, in geval van overlast, de begeleiders van Amerpoort kon bereiken. Die zijn 24 

uur per dag aanwezig.  

 

Andere woning 

GroenWest en Amerpoort hebben wel maatregelen genomen om de overlast te verminderen. 

Maar de overlast duurt desondanks voort volgens de huurder. GroenWest heeft ervoor gezorgd 

dat hij zijn inschrijftijd bij WoningNet terugkreeg. Toch is het hem nog niet gelukt om een an-

dere woning te vinden. GroenWest biedt aan om hem actief te helpen. Ze heeft een woning 

beschikbaar in Vleuten. De huurder is hier blij mee. Hij gaat de woning bekijken en hoopt snel 

te kunnen verhuizen. Hij trekt zijn klacht in. 

Klacht LW20-07: burenoverlast 

Een huurder dient een klacht in omdat hij vindt dat LEKSTEDEwonen onvoldoende doet aan de 

overlast die hij van zijn bovenburen ondervindt. LEKSTEDEwonen heeft hem alleen geadvi-

seerd om een vriendelijk gesprek met zijn buurman aan te gaan, terwijl de buurman hem 

agressief had benaderd. Hij vindt dit onbegrijpelijk en onterecht. Hij wil erkenning van LEK-

STEDEwonen, maar krijgt die niet. 

 

Kwesties uit het verleden 

Tijdens de hoorzitting blijkt dat de huurder het gevoel heeft dat LEKSTEDEwonen hem niet se-

rieus neemt vanwege zaken uit het verleden. Hij is bang dat LEKSTEDEwonen een aanleiding 

zoekt om hem uit zijn huis te zetten. Een jaar of 5 geleden ontving hij namelijk van de advo-

caat van LEKSTEDEwonen een brief waarin met ontbinding van de huurovereenkomst werd ge-

dreigd. Hij denkt dat praten met zijn buurman zou hebben geleid tot ruzie. En dat LEKSTEDE-

wonen dat dan zou aangrijpen om hem alsnog uit zijn huis te zetten.  

 

In gesprek 

LEKSTEDEwonen legt uit dat kwesties uit het verleden zeker niet meespelen. Zij geeft na een 

eerste overlastmelding altijd het advies aan een huurder om eerst zelf met de buren te gaan 

praten. LEKSTEDEwonen wist niet dat de huurder dit al had geprobeerd en dat hij daarbij 

agressief was benaderd. Partijen spreken af dat LEKSTEDEwonen en de huurder met elkaar in 

gesprek gaan zodat zij in de toekomst weer op open en prettige wijze met elkaar kunnen com-

municeren. Met deze afspraak is de huurder tevreden. Hij trekt zijn klacht in. 

Klacht M19-99: stress door gang van zaken rond huuropzetting 

Een huurder zegt de huur op. Dezelfde dag staan er al 2 mannen voor zijn huis die vragen of 

de woning te huur is. Ze willen binnen kijken. De huurder heeft dit niet toegestaan. Hij veron-

derstelt dat Mitros de mannen heeft ingelicht. Hij vindt dit erg onzorgvuldig van Mitros. Mitros 

heeft de woning nog niet eens gecontroleerd. Hij dient hierover een klacht in bij Mitros maar 

hoort hierop niets.  

 

Op de valreep 

Verder heeft hij de huuropzegging 2 weken uitgesteld op advies van Mitros. Zo had hij meer 

kans om een aantal zaken in zijn huis te laten overnemen door de volgende huurder. Hij hoort 

echter helemaal niets. Hij is bang dat hij straks op de valreep al deze zaken nog moet verwij-

deren uit zijn huis, waaronder de laminaatvloer.  

 

Veel stress 

Uiteindelijk kom er 1 dag voor de eindoplevering een nieuwe huurder kijken. Mitros belooft de 

huurder om dezelfde dag nog te laten weten of de nieuwe huurder akkoord gaat met de over-

name. Maar dit gebeurt niet. Hij hoort de volgende dag, 3 kwartier voor de eindoplevering, pas 

dat de nieuwe huurder zijn spullen wil overnemen. Hij heeft hierdoor heel veel stress gehad. 
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Ook hierover dient hij een klacht in. Hij vindt dat Mitros zich meer had moeten inspannen om 

de nieuwe huurder tijdig met hem in contact te brengen. Hij wil 1 week huur terugkrijgen. Hij 

heeft immers op advies van Mitros de huur 2 weken langer laten doorlopen, terwijl dit hem 

niet heeft geholpen. 

 

Excuses en bloemen 

Tijdens de hoorzitting zegt Mitros dat ze nooit informatie aan derden heeft gegeven over de 

huuropzegging. De mannen die bij de huurder op de stoep stonden, zijn dus niet via Mitros ge-

komen. Mitros legt verder uit dat in dit geval sprake was van een aparte toewijzingsprocedure, 

die bedoeld is om de doorstroming te bevorderen van grotere woningen naar kleinere wonin-

gen. Mitros zoekt in dat geval zelf naar een geschikte kandidaat. Het is pas heel kort voor de 

opzeggingsdatum gelukt om een nieuwe huurder te vinden. Mitros heeft begrip voor de stress 

die dit bij de huurder opleverde. Ze biedt hiervoor haar excuses aan en een bos bloemen. De 

huurder vindt hiermee de klacht voldoende afgehandeld. De commissie sluit het dossier. 

Klacht M19-02: te lang voortdurende lekkage 

Een huurder heeft, sinds hij 4 jaar geleden in zijn woning kwam wonen, al 3 keer een lekkage 

gehad. Alle drie door verschillende oorzaken. Nu lekt het opnieuw langs de kunststof kozijnen. 

Het duurt hem te lang voordat Mitros dit oplost.  

 

Onderzoek oorzaak lekkage 

Tijdens de hoorzitting vertelt Mitros dat ze een bureau heeft ingeschakeld om de oorzaak van 

de huidige lekkage te onderzoeken. De huurder heeft van de deskundige die het onderzoek 

heeft uitgevoerd, heeft gehoord dat de lekkage komt door scheuren in of naast de kunststof 

kozijnen. Bij een buurman, die eigenaar is van zijn woning, zijn alle kozijnen om die reden ver-

vangen. De huurder wil graag dat Mitros de schade vergoedt die de verzekering niet vergoedt. 

Hij wil ook een compensatie voor gemist woongenot. 

 

Maatregelen 

De Klachtencommissie maakt afspraken met beide partijen. Zodra het onderzoeksrapport er is, 

stuurt Mitros dit naar de huurder en naar de commissie. Ze geeft hierbij aan welke maatrege-

len ze gaat nemen om de lekkage te verhelpen. Pas als de klacht technisch is verholpen, gaan 

de huurder en Mitros in overleg over de schadevergoeding en een vergoeding voor gemist 

woongenot. De Klachtencommissie houdt de klacht aan. Komen partijen er niet uit? Dan oord-

eelt de commissie over de klacht. 

 

Lange levertijd kozijnen 

Uit het onderzoek blijkt dat 2 kozijnen vervangen moeten worden. Mitros laat de huurder we-

ten dat ze dit gaat doen. Maar dat zal niet op korte termijn zijn. De kozijnen hebben lange le-

vertijden. Een tijd later meldt Mitros de huurder dat de aannemer heeft geconstateerd dat de 

lekkage ook kan worden verholpen zonder de kozijnen te vervangen. Mitros zou dit laten uit-

voeren. Maar omdat het regende, kon die afspraak niet doorgaan.  

 

Het duurt de huurder allemaal veel te lang. Hij en zijn gezin lijden onder de lekkage en de kou 

in de woning. Hij wil een ander huis. Mitros begrijpt die wens, maar kan voor de huurder geen 

uitzondering maken door hem buiten WoningNet om een andere woning aan te bieden.  

 

Eventueel een andere woning 

De Klachtencommissie houdt een 2e hoorzitting. Daar biedt Mitros het volgende aan: ze zorgt 

ervoor dat de werkzaamheden om de lekkage te verhelpen zonder vervanging van de kozijnen 

binnen 2 weken worden uitgevoerd. Mocht dit niet helpen, dan plaatst Mitros alsnog binnen 2 

maanden nieuwe kozijnen. Helpt dat ook niet? Dan biedt Mitros de huurder toch een andere 

woning aan buiten het woningverdelingssysteem om. Als de lekkage is verholpen, laat Mitros 

eventuele schimmel onder de vloerbedekking vakkundig verwijderen. En ze betaalt de huurder 



 
Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht 

 

 

 

55 

 

€ 5.000,- voor het gederfd woongenot en alle ongemakken. De schade aan de inboedel claimt 

de huurder bij zijn verzekering.  

De huurder krijgt 1,5 week de tijd om over dit aanbod na te denken. Daarna laat de huurder 

weten het aanbod te accepteren. Hij trekt zijn klacht in. 

Klacht M20-95: schadevergoeding na renovatie 

Een huurder heeft schade aan het laminaat opgelopen bij een renovatie. Ook passen zijn hor-

ren en rolgordijnen niet meer. Mitros heeft hem € 60 aangeboden voor vervanging van oude 

horren. En € 40 voor de schade aan het laminaat. Voor de rolgordijnen biedt Mitros geen ver-

goeding. Die passen volgens Mitros nog steeds en zijn niet beschadigd. De huurder vindt de 

geboden bedragen te laag. Voor dat geld kan hij geen nieuwe spullen kopen. Samen komen ze 

er niet uit. 

 

Geen nieuwwaarde 

Bij de hoorzitting legt de Klachtencommissie de huurder uit dat hij geen nieuwwaarde kan krij-

gen voor zaken die al een aantal jaren oud zijn. De huurder accepteert dit. Mitros en de huur-

der besluiten nog een keer samen te overleggen over een schadevergoeding tegen finale kwij-

ting. De Klachtencommissie houdt de klacht 2 weken aan. Mitros en de huurder komen samen 

tot overeenstemming. De Klachtencommissie sluit het dossier. 

Klacht M20-111: overlast door verwarde buurman 

Een huurder klaagt over overlast door zijn buurman. De buurman is verward en vertoont on-

voorspelbaar gedrag. De huurder vindt dat Mitros hier onvoldoende tegen optreedt.  

 

Tijdens de hoorzitting wordt duidelijk dat de school zich zorgen maakt over het dochtertje van 

de huurder. Het meisje functioneert niet goed op school. Zij lijdt onder het gedrag van de 

buurman. Om goed te kunnen beoordelen hoe het dochtertje geholpen kan worden, moet er 

eerst een eind komen aan de spanning thuis, veroorzaakt door het gedrag van de buurman.  

 

Andere woning 

Mitros vindt dat ze alles doet was ze kan om de overlast te beëindigen. Maar ze begrijpt ook 

dat de situatie ernstige gevolgen heeft voor het gezin van de huurder. Daarom zegt Mitros toe 

om voor de huurder een andere woning te zoeken. Ze overlegt van tevoren met de huurder 

over zijn woonwensen. Mitros verwacht dat het vinden van een andere woning maximaal 6 

maanden kan duren. De huurder is blij met deze afspraak en trekt zijn klacht in. 

Klacht M20-121: ontbreken parkeerplaats 

Een huurder woont sinds enkele maanden in zijn woning. In de advertentie waarmee de wo-

ning werd aangeboden, stond dat er een parkeerplaats bij de woning hoorde. Nadat de huur-

der de woning had geaccepteerd, bleek dat Mitros zich had vergist. Er was toch geen parkeer-

plaats beschikbaar. De huurder vindt dat Mitros hem alsnog een parkeerplaats ter beschikking 

moet stellen. 

 

Mitros erkent dat ze een fout heeft gemaakt. Maar ze kan de huurder niet aan een parkeer-

plaats helpen. Ze zijn allemaal vergeven. Mitros heeft als tegemoetkomging de kosten betaald 

die de aannemer in rekening heeft gebracht voor het laten verwijderen van de oude laminaat-

vloer van de vorige bewoners. De huurder vindt dit onvoldoende.  

 

Administratief lastig 

De Klachtencommissie vindt dat de huurder gelijk heeft. Mitros heeft niet geboden wat ze is 

overeengekomen met de huurder. De Klachtencommissie vraagt of de woningen in het com-

plex ook zonder parkeerplaats verhuurd kunnen worden. Dan kan bij een eerstvolgende huur-

opzegging van een woning met parkeerplaats die parkeerplaats alsnog aan de huurder worden 
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toegewezen. De parkeerplaatsen grenzen immers niet aan de woningen en zijn dus fysiek niet 

gekoppeld aan de woningen. Mitros geeft aan dat de parkeerplaatsen administratief zijn ge-

koppeld aan de woningen. En dat het niet zo eenvoudig is om dit los te koppelen. De commis-

sie vindt dit een intern probleem, dat geen reden mag zijn om de huurder niet te helpen. Uit-

eindelijk ziet Mitros in dat dit wel de beste oplossing is. Ze zegt toe het intern te regelen en de 

huurder een parkeerplaats ter beschikking te stellen zodra er in het complex een woning met 

parkeerplaats wordt opgezegd. De huurder trekt zijn klacht in. 

Klacht P20-105: weigering verhoogde toiletpot 

Een huurder vraagt Portaal om zijn toiletpotten te vervangen door hoge toiletpotten. Portaal 

wijst het verzoek af. Ze heeft van de huurder begrepen dat hij zelf al toiletpotten heeft aange-

schaft. Portaal plaatst geen sanitair dat een huurder zelf heeft gekocht. Soms vervangt Portaal 

een toiletpot door een hogere, als de oude pot vanwege ouderdom vervangen moet worden. 

 

Toiletverhogers 

De huurder geeft aan dat het niet klopt dat hij zelf al toiletpotten heeft aangeschaft. Hij heeft 

toiletverhogers gekocht, maar die voldoen niet. Ze zijn niet stabiel. Daarom heeft hij zijn ver-

zoek bij Portaal ingediend. Verder vertelt de huurder dat de toiletpotten in zijn woning al 25 en 

40 jaar oud zijn. Hij wil ook best een bijdrage betalen als Portaal de potten wil vervangen door 

hogere. Hij vindt het frustrerend dat Portaal zijn verzoek zomaar heeft afgewezen zonder te 

komen kijken. En zonder verder mee te denken.  

 

Situatie ter plekke beoordelen 

De Klachtencommissie vraagt Portaal om eerst bij de huurder thuis te gaan kijken en de situa-

tie te beoordelen. Ze houdt de klacht aan. Korte tijd later laten partijen weten dat ze tot over-

eenstemming zijn gekomen. Portaal plaatst 2 nieuwe, verhoogde toiletpotten. Partijen betalen 

ieder de helft. De Klachtencommissie sluit het dossier. 

Klacht S20-35: compensatie voor 15 jaar stankoverlast 

Een huurder heeft 15 jaar lang stankoverlast gehad in zijn woning. Die is nu opgelost door 

SSW. Er bleek al jaren een gat in het riool te zitten waardoor er steeds vocht uit lekte in de 

kruipruimte. De huurder voelt zich totaal niet serieus genomen. SSW heeft nooit eerder het ri-

ool onderzocht. De eerste jaren heeft SSW wel wat gedaan, maar er is nooit naar het riool ge-

keken. Het zou liggen aan het grondwaterpeil of aan het gemeenteriool. Hij moest er maar 

mee leven. Hij wil een compensatie voor gemist woongenot. Hij vraagt € 30 per maand voor 

die 15 jaar. 

 

Erg late reactie 

De reactie van SSW komt pas na 7 weken, nadat de huurder aan de bel heeft getrokken. Zij 

biedt hem € 500 voor de stankoverlast. Ze zegt dat de huurder eerder ook al een vergoeding 

heeft gehad voor de stankoverlast. Omdat door de vloerbedekking in de hal vervangen moet 

worden, biedt SSW hiervoor nog eens € 500. Er heeft 2 dagen een bouwdroger gestaan om 

het vocht in de hal te laten opdrogen. De huurder krijgt ook nog € 10 per dag voor stroomver-

bruik van de bouwdroger.  

 

Te lage vergoeding 

De huurder gaat akkoord met de vergoeding voor de vloerbedekking en de stroomkosten. De 

vergoeding voor de 15 jaar stankoverlast vindt hij veel te laag. De vergoeding die hij enkele 

jaren eerder heeft gehad was bovendien niet voor de stankoverlast, maar voor iets heel an-

ders.  
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Aanleiding voor verhoging aanbod 

De Klachtencommissie heeft beide partijen telefonisch gehoord omdat een bijeenkomst van-

wege de coronamaatregelen niet mogelijk was. Tijdens het gesprek met SSW erkent SSW dat 

de eerdere vergoeding inderdaad niet voor de stankoverlast was. De commissie vraagt of SSW 

aanleiding ziet om toch een hoger aanbod te doen. Dat is het geval, alleen wil ze intern nog 

over de hoogte overleggen. 

 

Na enkele dagen verhoogt SSW de vergoeding voor de stankoverlast naar € 1.000. De huurder 

gaat hiermee akkoord. Hiermee is de klacht opgelost. 

Klacht V20-113: slecht functionerende zonnepanelen 

Een huurder klaagt over het slecht functioneren van de zonnepanelen op het gebouw waar hij 

woont. Bovendien vindt hij dat Viveste hem en de andere huurders niet goed op de hoogte 

houdt van de voortgang. De huurder heeft in december 2019 en in april en juni 2020 aandacht 

gevraagd voor het probleem. Ondanks reparaties blijven de zonnepanelen steeds weer storen. 

Het rendement is sinds 2016 behoorlijk teruggelopen.  

Omdat het probleem niet wordt opgelost, dient hij in augustus 2020 een klacht in bij Viveste. 

Uiteindelijk is hij niet tevreden met de reactie van Viveste. Hij schakelt de Klachtencommissie 

in. 

 

Lastige puzzel 

Tijdens de hoorzitting erkent Viveste het probleem. Ze is samen met een erkend bedrijf bezig 

met het zoeken naar een oplossing. Viveste geeft aan dat ze de huurders een voorstel gaat 

doen voor een compensatie. Dit duurt even, omdat het een lastige puzzel is. Het probleem is 

namelijk dat de storingen in de zonnepanelen per paneel verschillen. En ook is niet duidelijk 

hoe de panelen aan een bepaald appartement zijn gekoppeld. Viveste biedt haar excuses aan 

voor de slechte communicatie. Ze heeft maatregelen genomen om dit in het vervolg beter te 

doen. Zo heeft Viveste nu een klacht-volgsysteem met automatische follow-up geïntroduceerd. 

 

Stappenplan 

Partijen spreken af dat Viveste een stappenplan maakt voor de aanpak van de problemen. En 

de huurders een voorstel doet voor een compensatieregeling. Viveste deelt het stappenplan en 

de voortgang met de bewonerscommissie en de huurders. 

De huurder is tevreden met de afspraken en heeft er nu weer vertrouwen in. Hij trekt zijn 

klacht in. 
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Hoofdstuk 7  Signaleringen, beleidsaanbevelingen en ontwikkelin-
gen 

 

Signaleringen en beleidsaanbevelingen 

Als er tijdens de behandeling van een klacht zaken aan de orde komen waarvan het belang 

boven de individuele klacht uitstijgt kan de commissie dat als een signalering in het jaarver-

slag opnemen. Tijdens dit verslagjaar heeft de commissie geen signaleringen te melden. 

 

Strakke planning bij renovatie of grootonderhoud 

De 1e signalering gaat over de strakke planning bij renovatie- en grootonderhoudsprojecten. 

Vanuit kostenoverweging wordt, begrijpelijk, met aannemers een strakke planning ge-

maakt. Maar dit brengt ook risico’s met zich mee op vertraging. En dus afwijkingen van de 

planning door tegenvallers, onvoorziene omstandigheden of vertragingen. En het risico dat 

de aannemer op het eind haastwerk levert of een woning onder tijdsdruk oplevert (terwijl er 

nog afrondende werkzaamheden moeten worden verricht), omdat hij de aannemer anders 

geconfronteerd wordt met vertragingsboetes.  

De nadelige gevolgen zijn in deze gevallen voor de huurders. Bijvoorbeeld langer verblijf in 

hun logeer- of wisselwoning, (terwijl ze al afspraken hebben gemaakt met derden voor her-

inrichting en terugverhuizen). Of terugkomen in een woning waar toch nog van alles moet 

worden gedaan. Een corporatie moet zich dat goed realiseren. Realistisch plannen is van be-

lang. En treedt er dan toch een vertraging op? Dan mag van de corporatie enige flexibiliteit 

worden verwacht naar de huurder toe.  

 

Minder snelle en accurate reactie corporaties 

Een 2e signalering is dat in de loop van 2020, en overigens ook in 2021, verschillende cor-

poraties minder snel en accuraat reageerden tijdens de klachtenprocedure. De commissie 

ontving schriftelijke reacties op de klacht met regelmaat te laat en soms helemaal niet. Een 

enkele keer verscheen namens de corporatie geen vertegenwoordiger tijdens de mondelinge 

behandeling. Ook beslissingen van de directies van de corporaties naar aanleiding van een 

advies van de commissie bleven regelmatig te lang uit. De commissie vraagt zich af of dit 

een tijdelijk probleem is dat samenhangt met de corona-maatregelen. Omdat iedereen thuis 

werkt, spreken collega’s elkaar minder en is er wellicht minder overzicht over lopende kwes-

ties, zoals klachten. De commissie hoopt dat de klachtafhandeling weer de aandacht zal 

krijgen als voorheen.   

 

Werkdruk van de commissie 

De werkzaamheden voor Klachtencommissie zijn voor de leden, maar ook voor het secreta-

riaat, redelijk omvangrijk. Het was een druk jaar. Niet alleen omdat het aantal behandelde 

klachten steeg, maar ook vanwege de aangepaste werkwijze voor de behandelingen van de 

klachten in verband met de corona-maatregelen.  

De commissie is in dit verslagjaar 27 keer bijeen geweest voor overleg en mondelinge be-

handelingen. Bijna de helft daarvan vond niet fysiek maar online plaats. Daarnaast heeft de 

commissie een groot aantal telefonische hoorzittingen gehouden.    

De commissie heeft in 2020 54 adviezen uitgebracht. En mede door de goede ondersteu-

ning van het secretariaat (3 medewerksters van Mitros) is het gelukt om de klachten binnen 

een aanvaardbare termijn af te handelen. Er zijn geen grote achterstanden ontstaan.   

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.  
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Uitvoering van adviezen 

Slaagt de commissie er niet in om een klacht via bemiddeling op te lossen? Dan schrijft zij 

een advies. De commissie streeft ernaar om haar adviezen te voorzien van een deugdelijke 

en begrijpelijke motivering. De aanvaardbaarheid van een advies staat of valt daarmee. Dat 

geldt zowel voor gegronde als ongegronde klachten.  

 

Een advies wordt altijd gevolgd door een besluit van de directie van de betrokken corpora-

tie. De directie stuurt het besluit aan de klager en de commissie ontvangt een kopie. Net als 

in andere jaren zijn ook in dit verslagjaar alle adviezen van de Klachtencommissie door de 

directies overgenomen.  

Voor de klager is het besluit van de directie het formele einde van de klachtprocedure. Di-

recties laten in hun besluit vaak zien dat ze met aandacht naar het advies hebben gekeken 

en een weloverwogen besluit hebben genomen over het opvolgen daarvan. Soms wordt ex-

pliciet benadrukt dat de corporatie hecht aan een goede relatie met de huurder. De commis-

sie kan zich voorstellen dat de klager zich daardoor serieus genomen voelt, ook als zijn 

klacht ongegrond wordt geacht.       

Ontwikkelingen 

Meer niet ontvankelijke en meer ongegronde klachten 

Het aantal ingediende klachten is in 2020 opvallend gestegen. Er werden in totaal 146 

klachten ingediend (tegen 107 in 2019 en 82 in 2018). Maar een fors aantal daarvan, in to-

taal 62 klachten (42%), heeft de Klachtencommissie niet in behandeling genomen omdat de 

klacht niet eerder schriftelijk was ingediend bij de corporatie. De commissie kan niet goed 

verklaren wat de oorzaak is van het grote aantal niet ontvankelijke klachten. Zij voert ten 

aanzien van de ontvankelijkheid geen strikter beleid dan voorheen.  

 

Ondanks het grote aantal niet ontvankelijke klachten is het totaal aantal klachten dat de 

commissie in behandeling nam in 2020, toch ook opnieuw gestegen. Het ging om 84 in be-

handeling genomen klachten, tegen 78 in het vorige verslagjaar en 52 in 2019.   

Dit betekent dat huurders de weg naar de klachtenprocedure goed kunnen vinden. In ver-

houding met vorige jaren heeft de commissie meer klachten ongegrond verklaard.   

 

Coronavirus 

In 2020 is de commissie, net als de hele samenleving, geconfronteerd met de gevolgen van 

het coronavirus. De commissie heeft aanvankelijk mondelinge behandelingen uitgesteld. Na 

enige weken heeft ze een nieuwe werkwijze bepaald voor het horen van de partijen: een 

van de leden neemt telefonisch contact op met de huurder om hem de gelegenheid te geven 

de klacht toe te lichten. En om vragen van de commissie te beantwoorden. De commissie 

vraagt de huurder daarbij ook hoe de klacht in zijn ogen naar tevredenheid kan worden op-

gelost. De bevindingen deelt de commissie daarna, ook in een telefoongesprek, met de cor-

poratie. Soms komen partijen dan alsnog tot een gezamenlijke oplossing. Lukt dit niet? Dan 

bespreekt de volledige commissie de klacht en komt zij tot een advies.  

 

De commissie streeft ernaar om zoveel mogelijk klachten via bemiddeling op te lossen. 

Maar ze heeft ervaren dat met deze ‘corona-werkwijze’ bemiddeling moeilijker verloopt. Dat 

blijkt ook uit de cijfers. In 2020 loste de commissie slechts 12 klachten door bemiddeling op 

en schreef ze 54 adviezen. Ter vergelijking: in 2019 ging het om 35 adviezen en 23 ge-

slaagde bemiddelingen en in 2018 om 24 adviezen en 22 bemiddelingen.   

Uiteraard streeft de commissie ernaar zo snel mogelijk weer de normale werkwijze te her-

vatten. Maar ook in het eerste half jaar van 2021 is dat jammer genoeg nauwelijks mogelijk 

geweest.  
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Klachten woningtoewijzing 

De Klachtencommissie is sinds 1 januari 2019 ook aangewezen als de klachtencommissie 

voor de behandeling van klachten over woningtoewijzing in de regio Utrecht. Daarvoor geldt 

een aangepast klachtenreglement. Het secretariaat hiervan wordt verzorgd door WoningNet. 

Over die klachtafhandeling legt de Klachtencommissie in een apart jaarverslag verantwoor-

ding af.  
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Bijlage   Klachtenreglement  
 

 

Reglement Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU)  
(voorbeeld Klachtenreglement Aedes, art. 109 BTIV)  

  

Inleiding  

De Klachtencommissie behandelt Klachten van zowel de (mede)huurders en consumentko-

pers van de aangesloten corporaties, als van woningzoekenden in de regio Utrecht. Dit re-

glement is in beginsel voor beide categorieën toepasselijk, maar voor woningzoekenden gel-

den enkele afwijkingen en bijzondere bepalingen die opgenomen zijn in Bijlage A.  

Artikel 1: Begrippen  

Klachtencommissie  De commissie, ingesteld door één of meerdere corporaties om 

onafhankelijke adviezen over Klachten ten aanzien van het 

doen en nalaten van de corporatie(s) aan de corporatie(s) uit 

te brengen, om zodoende een bijdrage te leveren aan het ver-

antwoord functioneren van de corporatie(s).  

Corporatie  Toegelaten instelling in de zin van artikel 19 Woningwet, die 

de Klachtencommissie (mede) heeft ingesteld.  

Bestuur  Het Bestuur van een corporatie. In het geval dat de Klachten-

commissie is ingesteld door meerdere corporaties wordt onder 

het Bestuur verstaan de besturen van de corporaties geza-

menlijk.  

Huurdersorganisatie  

  

De organisatie als bedoeld in art 1 lid1 sub f van de Wet op 

het Overleg Huurders Verhuurder.  

Bewonerscommissie  

  

De organisatie als bedoeld in art 1 lid1 sub g van de Wet op 

het Overleg Huurders Verhuurder  

Klager  Klager kan zijn:  

• Een huurder van woon- of bedrijfsruimte van de corporatie.  

• Een medehuurder in de zin van de artikelen 7:266 en 7:267 

BW en een persoon bedoeld in artikel 7:268 lid 2 BW.  

• De consument koper van een door de corporatie verkochte 

woning kan een Klacht indienen over handelen en nalaten 

van een corporatie tijdens de aankoop- en/of de terugkoop-

procedure, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1 on-

der m.  

• Wie met betrekking tot de hiervoor genoemde woon- of be-

drijfsruimte een status had als hiervoor opgesomd, zij het 
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tot een jaar na het tijdstip waarop de gedraging van een 

corporatie plaatsvond.  

• Een Huurdersorganisatie of Bewonerscommissie.  

• Een woningzoekende van woonruimte in eigendom van of in 

beheer bij een corporatie. Een woningzoekende staat in de 

regio Utrecht ingeschreven als woningzoekende, wenst te 

worden ingeschreven als woningzoekende in de regio 

Utrecht of in het verleden ingeschreven als woningzoekende 

in de regio Utrecht. Voor Klachten van woningzoekenden 

gelden in aanvulling dan wel afwijking van dit reglement de 

in Bijlage A opgenomen regels.  

Klacht  Een van een Klager afkomstig in de Nederlandse taal gesteld 

geschrift, gericht aan de Klachtencommissie, waaruit blijkt dat 

Klager zich niet kan verenigen met een handelen of nalaten 

van de corporatie of het handelen of nalaten van personen die 

voor of namens haar werkzaamheden verrichten.  

Advies  Met redenen omkleed onafhankelijk schriftelijk Advies dat de 

Klachtencommissie uitbrengt aan het Bestuur van de corpora-

tie. 

Artikel 2: Doel en taak van de Klachtencommissie  

1. Het doel van de Klachtencommissie is het uitbrengen van onafhankelijke adviezen 

over Klachten om zodoende een bijdrage te leveren aan het functioneren van de cor-

poratie(s).  

2. De Klachtencommissie beoordeelt ingediende Klachten en adviseert het Bestuur met 

betrekking tot de behandeling van Klachten.  

3. De Klachtencommissie kan het Bestuur naar aanleiding van de behandeling van een 

Klacht een aanbeveling geven over het gevoerde of te voeren beleid.  

4. De Klachtencommissie is onafhankelijk.  

5. De leden van de Klachtencommissie onderschrijven onverkort de beginselen uit de Ae-

des Governancecode.  

 Artikel 3: Samenstelling Klachtencommissie, profiel en benoeming van leden  

1. De Klachtencommissie bestaat uit ten minste vijf leden, waarvan ten minste twee 

plaatsvervangend leden. De leden en de plaatsvervangend leden hebben op persoon-

lijke titel zitting in de commissie.  

2. De leden en de plaatsvervangend leden van de Klachtencommissie worden benoemd 

en ontslagen door het Bestuur.  

3. Het Bestuur benoemt als volgt:  

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

bestaat uit twee vertegenwoordigers van verhuurder en twee vertegenwoordi-

gers van de Huurdersorganisatie(s);  

b. de helft van de overige leden op voordracht van (een van) de Huurdersorga-

nisatie(s);  

c. de andere helft van de overige leden op voordracht van het Bestuur;  
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d. de plaatsvervangend leden kunnen op verzoek van de voorzitter ieder lid bij 

afwezigheid vervangen 

4. Het Bestuur stelt een profielschets van de leden op. Alle leden moeten in ieder geval 

voldoen aan de volgende vereisten:  

a. leden zijn in staat tot onafhankelijke, onpartijdige en objectieve oordeelsvor-

ming;  

b. leden hebben maatschappelijke ervaring en zijn maatschappelijk betrokken.  

5. Een lid van de commissie mag niet in een zodanige relatie tot de corporatie staan of 

hebben gestaan dat hij niet geacht kan worden onafhankelijk te zijn. De criteria voor 

de gewenste onafhankelijkheid zijn dat het betrokken lid, dan wel zijn echtgenoot, ge-

registreerd 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 interne toezichthouder van de corporatie;  

• lid van de directie of het Bestuur van de corporatie;  

• werknemer van de corporatie;  

• Bestuurslid van de Huurdersorganisatie(s) van verhuurder;  

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

poratie;  

• aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur van een zakelijke relatie 

van de corporatie;  

• leden van het college van burgemeester en wethouders van gemeenten in de 

woningmarktregio van een corporatie als bedoeld in artikel 41 tot en met 41d 

van de Woningwet;  

• een persoon die een persoonlijke financiële vergoeding van de corporatie, 

Huurdersorganisaties of Bewonerscommissie ontvangt, anders dan de vergoe-

ding in verband met het lidmaatschap van de Klachtencommissie. 

6. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd. Een door het verstrijken 

van deze termijn aftredend lid is opnieuw benoembaar voor vier jaar. Ieder kan ten 

hoogste drie termijnen lid van de Klachtencommissie zijn. De leden treden af volgens 

een door de Klachtencommissie vastgesteld rooster van aftreden. Dit rooster van af-

treden wordt zodanig vastgesteld dat de continuïteit van de kennis en ervaring binnen 

de commissie gewaarborgd is. Het rooster van aftreden wordt gepubliceerd op de 

website van een corporatie, alsook op die van de Klachtencommissie.  

7. Het lidmaatschap van de Klachtencommissie eindigt door:  

a. het verstrijken van de termijn als bedoeld in lid 6;  

b. het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap;  

c. overlijden van het lid;  

d. een met redenen omkleed besluit van het Bestuur, waarin wordt geconsta-

teerd dat het betrokken lid zijn functie niet meer onafhankelijk of naar beho-

ren kan vervullen.  

8. Vooruitlopend op het einde van een lidmaatschap stelt de Klachtencommissie het Be-

stuur en de Huurdersorganisatie 6 maanden van te voren van dit einde op de hoogte. 

Met inachtneming van lid 3 onder a van dit artikel stelt het Bestuur, indien het gaat 

om de functie van voorzitter, binnen een maand na ontvangst van de mededeling van 

de Klachtencommissie een werkgroep in met het verzoek binnen twee maanden nadat 

de werkgroep is ingesteld een voordracht te doen. Indien een lid, dat op voordracht 

van de Huurdersorganisatie is benoemd, aftreedt, zal het Bestuur de Huurdersorgani-

satie binnen 2 maanden verzoeken een voordracht te doen. Indien het Bestuur oord-

eelt dat de voorgedragen persoon niet voldoet aan de profielschets van het 4e lid of 

aan de criteria van het 5e lid, deelt het Bestuur dat schriftelijk en met redenen 
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omkleed mee aan de partij die de voordracht deed, met verzoek om binnen een 

maand een andere voordracht uit te brengen.  

9. Het Bestuur kan een tijdelijk lid benoemen om te voorkomen dat een Klachtencom-

missie uit minder dan vijf leden bestaat.  

10. Het Bestuur stelt de Klachtencommissie een secretaris ter beschikking. De secretaris is 

geen lid en heeft geen stemrecht.  

Artikel 4 Voorleggen Klacht aan de Klachtencommissie  

1. Een Klager kan langs elektronische weg of per post een Klacht indienen bij de Klach-

tencommissie door schriftelijk in de Nederlandse taal een Klacht aan de Klachtencom-

missie toe te sturen.  

2. Uit de Klacht moet blijken welke concrete gedragingen aan de corporatie worden ver-

weten.  

3. Een Klacht kan worden onderbouwd met relevante documenten of beeldmateriaal;  

4. Partijen kunnen zich in elk stadium van de procedure door een derde laten vertegen-

woordigen of laten bijstaan.  

5. De Klachtencommissie neemt Klachten kosteloos in behandeling.  

6. Klager kan zijn Klacht op elk moment gedurende de procedure intrekken.  

Artikel 5: Klachten die niet in behandeling worden genomen  

1. De volgende Klachten neemt de Klachtencommissie niet in behandeling:  

a. een Klacht die later dan een jaar na het verweten handelen of nalaten van een 

corporatie is ingediend;  

b. een Klacht die anoniem is ingediend of discriminerend van aard is;  

c. een Klacht waaruit onvoldoende duidelijk wordt welk concreet handelen of nala-

ten de corporatie wordt verweten.  

d. een Klacht over een onderwerp waarvoor de wetgever krachtens (semi-) dwin-

gend recht de uitsluitende bevoegdheid tot geschilbeslechting heeft neergelegd 

bij de rechter of de huurcommissie, waaronder onder meer doch niet uitsluitend 

Klachten over af- en toewijzing van woningen, huurprijsverhogingen en afreke-

ning van servicekosten en kosten van warmtelevering;  

e. indien een betrokken corporatie onvoldoende in de gelegenheid is geweest om de 

Klacht op te lossen. In dat geval zendt de Klachtencommissie de Klacht door aan 

de corporatie, hetgeen de Klager wordt meegedeeld;  

f. een Klacht waarbij de Klager geen belang heeft;  

g. een Klacht betreffende een Bestuursbesluit met algemene strekking;  

h. indien de Klacht louter het verstrekken van vergunningen op grond van de Huis-

vestingswet betreft;  

i. indien Klager of de corporatie de kwestie waarop de Klacht betrekking heeft reeds 

heeft voorgelegd aan een rechter, huurcommissie, arbiter, mediator of een an-

dere onafhankelijke instantie of indien een van de instanties als bedoeld in dit lid 

al een uitspaak over de zaak heeft gedaan;  

j. indien de Klachtencommissie de Klacht reeds heeft behandeld, daarover Advies 

heeft uitgebracht en het Bestuur conform dat Advies heeft besloten of daarvan 

gemotiveerd is afgeweken.  

k. een Klacht gerelateerd aan een gedraging met betrekking tot een wanbetaling, 

een huurbeëindiging of het afsluiten van nutsvoorzieningen;  
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l. een Klacht met betrekking tot schadevergoeding waarbij de zaak in behandeling 

is bij een verzekeringsmaatschappij;  

m. een Klacht waarvoor een andere vorm van geschillenbeslechting open staat, zoals 

de geschillenregeling taxaties in de koopgarantvoorwaarden.  

2. Indien de commissie een Klacht niet in behandeling neemt, stelt de commissie de Kla-

ger daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.  

Artikel 6: Verwerking van Klachten  

1. Klager krijgt van of namens de Klachtencommissie binnen veertien dagen schriftelijk 

bericht van ontvangst van de Klacht met daarin de vermelding van de datum van ont-

vangst.  

2. Daarin meldt de Klachtencommissie of de Klacht ontvankelijk is of dat de Klacht op 

grond van artikel 5 van dit reglement niet in behandeling wordt genomen.  

3. De Klachtencommissie kan de Klager in de ontvangstbevestiging verzoeken stukken 

ter nadere onderbouwing van de Klacht toe te zenden.  

4. In de ontvangstbevestiging aan de Klager wordt verwezen naar het reglement van de 

Klachtencommissie gepubliceerd op de website van de betrokken corporatie.  

5. De Klachtencommissie kan besluiten om Klachten van verschillende Klagers, die een 

onderling samenhangend verband vertonen, samen te voegen en tegelijkertijd te be-

handelen.  

6. De Klachtencommissie stuurt een afschrift van ontvangstbevestiging aan de Klager en 

een kopie van de Klacht naar de corporatie. De Klachtencommissie stelt daarbij de 

corporatie in de gelegenheid schriftelijk haar standpunt kenbaar te maken en vraagt 

de corporatie om alle relevante stukken met betrekking tot de Klacht binnen een door 

de commissie gestelde termijn aan haar toe te sturen.  

Artikel 7: Voorbereiding van de zitting  

1. Tenzij de Klacht op grond van artikel 5 niet inhoudelijk in behandeling wordt genomen 

stelt de Klachtencommissie partijen in de gelegenheid hun standpunt mondeling toe te 

lichten in een daarvoor belegde hoorzitting.  

2. De Klachtencommissie stuurt binnen 3 weken nadat de nadere onderbouwing en infor-

matie als bedoeld in de artikelen 6 lid 3 en 6 lid 6 is ontvangen aan partijen 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. Tussen uitnodiging en zitting ver-

strijken minimaal 5 werkdagen.  

3. De Klachtencommissie kan in haar uitnodiging voor de hoorzitting partijen vragen ter 

zitting nadere informatie te verschaffen naar de omstandigheden die hebben geleid tot 

de Klacht. De Klachtencommissie kan specificeren naar aanleiding van welke vragen 

zij op de hoorzitting nadere informatie wenst.  

4. De Klachtencommissie kan zich door een deskundige laten adviseren.  

5. De Klachtencommissie kan voorafgaande aan de zitting op locatie een onderzoek in-

stellen. Hiervoor kan zij een lid tot rapporteur benoemen. Zowel de Klager als de cor-

poratie kunnen vooraf worden uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.  

6. Stukken die door partijen worden ingebracht, worden door de Klachtencommissie 

steeds in kopie doorgestuurd aan de andere partij, zodat zowel Klachtencommissie, de 

Klager als corporatie tegen wie de Klacht is gericht over het zelfde dossier beschikken.  

Artikel 8: De zitting  
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1. De Klachtencommissie past bij de hoorzitting het principe van hoor en wederhoor toe.  

2. De Klachtencommissie vergadert met ten minste drie leden, waaronder de voorzitter. 

Per vergadering is ten minste één lid aanwezig dat is benoemd op voordracht van een 

Huurdersorganisatie.  

3. Voor aanvang van de behandeling van de Klacht kunnen de zittingsleden door zowel 

de Klager als de vertegenwoordiger van de corporatie worden gewraakt op grond van 

feiten of omstandigheden, die het vormen van een onpartijdig oordeel zouden kunnen 

bemoeilijken. Op grond van zodanige feiten of omstandigheden kunnen leden zich ook 

verschonen. De commissie beslist zo spoedig mogelijk of de wraking onderscheidenlijk 

de verschoning wordt toegestaan. In geval van staking van de stemmen is de wraking 

respectievelijk verschoning toegestaan. Het gewraakte lid onthoudt zich van stem-

ming.  

4. Zittingen van de Klachtencommissie zijn niet openbaar. De Klachtencommissie kan bij 

de zitting personen uitnodigen van wie zij meent dat zij een bijdrage kunnen leveren 

aan de behandeling van de Klacht. De Klachtencommissie is gehouden zowel de Klager 

als de corporatie bij de uitnodiging voor de zitting mee te delen welke andere perso-

nen zij heeft uitgenodigd.  

5. Tijdens de zitting kan Klager de Klacht toelichten. Partijen mogen zich laten vertegen-

woordigen of laten bijstaan. Een vertegenwoordiger moet schriftelijk gemachtigd zijn 

door Klager, indien Klager niet aanwezig is.  

6. Medewerkers van de corporatie wier handelen of nalaten onderwerp is van de Klacht 

worden in de gelegenheid gesteld hun persoonlijke visie op het gebeurde te geven.  

Artikel 9: Adviezen  

1. De beraadslagingen van de Klachtencommissie zijn niet openbaar.  

2. De Klachtencommissie baseert haar oordeel op de ingebrachte stukken en op de tij-

dens de hoorzitting naar voren gebrachte informatie.  

3. De Klachtencommissie beslist bij meerderheid van stemmen.  

4. Ieder lid stemt zonder last of ruggespraak.  

5. De Klachtencommissie brengt binnen drie weken na de hoorzitting haar schriftelijk Ad-

vies uit aan het Bestuur van de corporatie tegen wie de Klacht gericht is en aan de 

Klager.  

6. Het Advies van de Klachtencommissie is niet bindend, maar het Bestuur van de corpo-

ratie tegen wie de Klacht gericht is kan slechts schriftelijk en gemotiveerd van het Ad-

vies afwijken.  

7. Het Bestuur van de corporatie tegen wie de Klacht gericht is maakt binnen één maand 

na ontvangst van het Advies zijn beslissing schriftelijk kenbaar aan Klager en aan de 

Klachtencommissie. Als het Bestuur van de corporatie tegen wie de Klacht gericht is 

afwijkt van het Advies, motiveert het dit schriftelijk aan de Klachtencommissie en Kla-

ger.  

8. Bij de bekendmaking van het besluit wordt het Advies van de Klachtencommissie altijd 

toegevoegd.  

Artikel 10: Spoedeisende Klachten  

1. De voorzitter van de Klachtencommissie kan op verzoek van Klager de commissie bij-

een roepen om een Klacht met een spoedeisend belang te behandelen. In deze spoed-

procedure’ kan de voorzitter beslissen dat de Klachtencommissie afwijkt van de in dit 

reglement voorziene vormen en termijnen.  
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2. De voorzitter gaat daartoe over wanneer hij of zij, gelet op de aard van de Klacht en 

de betrokken belangen, een onverwijlde behandeling en advisering nodig acht. Beslist 

de voorzitter dat een spoedprocedure niet nodig is, dan doet hij of zij hiervan onver-

wijld schriftelijk mededeling aan Klager en Bestuur.  

3. Artikel 9 lid 6 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het Bestuur 

binnen één week op het Advies van de Klachtencommissie beslist.  

Artikel 11: Bescherming persoonsgegevens  

1. Leden van de Klachtencommissie en haar secretariaat zijn verplicht tot geheimhouding 

van gegevens waarvan zij in het kader van de behandeling van geschillen kennis heb-

ben genomen.  

2. De Klachtencommissie draagt er zorg voor dat stukken en/of gegevens die ten be-

hoeve van behandeling van een Klacht zijn ingebracht en betrekking hebben op de 

persoon van Klager of derden, vertrouwelijk behandeld worden, alles met inachtne-

ming van wet- en regelgeving over bescherming van persoonsgegevens.  

3. De secretaris van de Klachtencommissie archiveert een exemplaar van alle verslagen 

en stukken gedurende vijf jaren na een uitspraak.  

4. Klager heeft geen recht op kopieën of inzage van stukken, indien deze persoonsgege-

vens van derden bevatten en voor het verstrekken van die gegevens geen toestem-

ming van de betrokkenen is verkregen. De Klachtencommissie informeert Klager hier-

over. Indien wel toestemming is verkregen en stukken aan hem zijn geopenbaard is 

Klager verplicht tot geheimhouding van die gegevens – ook daarover wordt Klager ge-

informeerd.  

5. Het Advies van de Klachtencommissie aan het Bestuur is uitsluitend geanonimiseerd 

openbaar, dit ter bescherming van de persoonsgegevens van Klager, werknemers of 

derden.  

Artikel 12: Faciliteiten  

1. Het Bestuur stelt de faciliteiten ter beschikking die de Klachtencommissie nodig heeft 

om haar werkzaamheden te kunnen verrichten.  

2. Het Bestuur stelt vergoedingen vast voor de leden van de Klachtencommissie.  

Artikel 13: Registratie en verslag van werkzaamheden  

1. De Klachtencommissie houdt een register bij van ontvangen Klachten. Dit register ver-

meldt: de ontvangen Klachten (nummer, adres en het onderwerp van de Klacht), het 

aantal niet-ontvankelijk verklaarde Klachten met vermelding van grondslag, het aantal 

verwijzingen naar een corporatie, het aantal in behandeling genomen Klachten, de be-

handelingstermijn van de Klachten, de uitgebrachte adviezen, de strekking van elk Ad-

vies. De Klachtencommissie bespreekt dit register periodiek intern en met het Bestuur.  

2. De Klachtencommissie brengt jaarlijks aan het Bestuur en aan de Huurdersorganisatie 

verslag uit van haar werkzaamheden: een uittreksel van het Klachtenregister, het 

aantal binnengekomen Klachten, de aard van de Klachten, aanduiding ontvankelijk / 

niet ontvankelijk, verwezen naar de corporatie en onderscheid gegrond / ongegrond / 

gedeeltelijk gegrond.  

3. De corporatie verantwoordt zich over de afhandeling van Klachten in haar Jaarverslag. 

Daarbij vermeldt de corporatie het aantal tegen gedragingen van de corporatie 
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ingediende Klachten bij de Klachtencommissie en het percentage van de gevallen 

waarin het Advies van de Klachtencommissie niet is opgevolgd.  

Artikel 14: Vaststelling en wijziging reglement, onvoorziene omstandighe-

den  

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Klachtencommissie.  
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Bijlage A – Klachten van Woningzoekenden  

Reikwijdte reglement ten aanzien van woningzoekenden  

1.1  Het Klachtenreglement van de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht is 

voor woningzoekenden onverkort van toepassing, tenzij daarvan in deze bijlage wordt 

afgeweken. Aanvullende bepalingen in deze Bijlage doen geen afbreuk aan hetgeen is 

opgenomen in het Klachtenreglement.  

1.2  Alle woningzoekenden in de regio Utrecht kunnen met een beroep op deze Bijlage een 

Klacht indienen bij de Klachtencommissie, ongeacht de betrokken Corporatie(s) in de 

regio Utrecht.   

1.3  Klachten van woningzoekenden kunnen ook in behandeling worden genomen als deze 

niet zien op gedragingen van (een) specifieke Corporatie(s), maar op de werking of 

uitvoering van het woonruimteverdeelsysteem in de regio Utrecht zelf.  

1.4  Als een Klacht afkomstig is van een Klager die niet enkel woningzoekende is, maar 

ook onder één van de andere categorieën van Klagers valt, als bedoeld in artikel 1 van 

het Klachtenreglement, dan bepaalt de aard van de Klacht of op die Klacht deze bij-

lage van toepassing is.   

1.5  Deze bijlage is enkel van toepassing op Klachten die een rechtstreeks verband houden 

met (de uitvoering van) het woonruimteverdeelsysteem in de regio Utrecht.  

  

Taken en bevoegdheden ten aanzien van woningzoekenden  

2.1  In aanvulling op artikel 2 en artikel 9.6 van het Klachtenreglement heeft de Klachten-

commissie eveneens tot taak om bij Klachten van woningzoekenden een niet bindend 

Advies uit te brengen aangaande de vraag of de woningzoekenden gedupeerd zijn in 

of vanwege het woonruimteverdeelsysteem (in de Huisvestingsverordening Regio 

Utrecht aangeduid als ‘aanbodsysteem’). Een Advies over het verlenen van een gedu-

peerdenstatus wordt door de Klachtencommissie overgebracht aan de Stichting Woon-

ruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU), die er voor zorg draagt dat dit Advies ter ken-

nis wordt gebracht van het juiste college van B&W, of de door het college van B&W 

gemandateerde partij, die in de positie is om een urgentie te verlenen. De Klachten-

commissie kan adviseren om een woningzoekende de status van gedupeerde door het 

aanbodsysteem toe te kennen, indien de woningzoekende naar het oordeel van de 

Klachtencommissie onevenredig is benadeeld door een verwijtbare fout van de betrok-

ken Corporatie of van de uitvoerder van het woonruimteverdeelsysteem.  

2.2  In aanvulling c.q. afwijking op artikel 5.1.d. van het Klachtenreglement kunnen wo-

ningzoekenden ook Klachten voorleggen wanneer die betrekking hebben over toe- of 

afwijzingen van woningen.   

2.3  De Klachtencommissie neemt geen Klachten in behandeling die zien op besluiten over 

het al dan niet verstrekken van vergunningen op basis van de Huisvestingswet en 
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daarmee ook geen Klachten over toe- of afwijzingen van woningen die gebaseerd zijn 

op de (voorrangs)regels in de Huisvestingsverordening regio Utrecht. Ook worden 

geen Klachten in behandeling genomen die zien op het besluit om wel of niet een ur-

gentie te verlenen. Tegen dergelijke besluiten kan bezwaar gemaakt worden bij het 

college van B&W dat het besluit heeft genomen.   

  

Werkwijze ten aanzien van woningzoekenden  

3.1  In afwijking van artikel 5.1.e. van het Klachtenreglement is voor het in behandeling 

nemen van Klachten van woningzoekenden niet vereist dat de woningzoekende eerst 

de Corporatie in de gelegenheid gesteld heeft om de Klacht op te lossen.  

3.2  In afwijking van artikel 7.1 van het Klachtenreglement wordt er voor Klachten die in 

behandeling worden genomen geen hoorzitting gepland. Over de Klacht van een  wo-

ningzoekende beraadt de Klachtencommissie zich. Zij baseert haar Advies (in afwijking 

van artikel 9.1 van het Klachtenreglement) op de schriftelijke Klacht en de schriftelijke 

reactie daarop van de betrokken Corporatie(s) dan wel de uitvoerder van het woon-

ruimteverdeelsysteem. De secretaris van de Klachtencommissie kan aan de woning-

zoekende een nadere toelichting op de Klacht vragen.  De Klachtencommissie maakt 

haar Advies (in afwijking van artikel 9.5 van het Klachtenreglement) schriftelijk ken-

baar aan de Klager en de betrokken Corporatie(s) dan wel de uitvoerder van het 

woonruimteverdeelsysteem binnen 6 weken na de ontvangst van de Klacht. Deze ter-

mijn kan indien noodzakelijk met drie weken verlengd worden.   

3.3  In afwijking van het vorige lid kan de Klachtencommissie, wanneer zij van oordeel is 

dat een hoorzitting van zodanige toegevoegde waarde is dat dit de vertraging van de 

behandeling rechtvaardigt, besluiten om partijen uit te nodigen voor een hoorzitting. 

In dat geval zijn de artikelen 7 en 8, alsmede de artikelen 9.1 en 9.5, van het Klach-

tenreglement daarop onverkort van toepassing. De Klachtencommissie zal niet over-

gaan tot het uitnodigen van partijen voor een hoorzitting zonder daarover Klager tele-

fonisch te hebben gehoord.  
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