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1. Inleiding 

Dit is het verslag van de werkzaamheden in het jaar 2020 van de Klachtencommissie Wonen. 

 

De Klachtencommissie Wonen (KCW) werkt voor drie woningverhuurders, te weten: 

- Stichting MeerWonen te Roelofarendsveen; 

- Woningstichting Sint Antonius van Padua te Noordwijkerhout; 

- Woningstichting Stek te Lisse;  

 

In hoofdstuk 5 staan de belangrijkste gegevens van de in 2020 behandelde klachten. 

In hoofdstuk 8 wordt van elke klacht een samenvatting gegeven.  

 

 

2. Reglement 

De Klachtencommissie Wonen verricht haar werkzaamheden op basis van het Reglement 

Klachtencommissie Wonen. Dit reglement is op 1 augustus 2018 vastgesteld door de besturen van 

de stichtingen die bij de commissie zijn aangesloten. In het reglement staan de spelregels voor ieder 

die te maken heeft met het behandelen van een klacht. Het is te vinden op de websites van de 

aangesloten corporaties. 

 

 

3. Organisatie 

3.1. Doel 

  Het doel van de Klachtencommissie Wonen is in het Reglement Klachtencommissie Wonen 

2018 als volgt omschreven:  

 De klachtencommissie heeft als doel huurders en huurdersorganisaties in de gelegenheid te 

stellen klachten in te dienen over verhuurders, die klachten zorgvuldig af te handelen en bij 

te dragen aan verbetering van het functioneren van verhuurders. 

 
3.2. Taken van de klachtencommissie 

 De taken van de klachtencommissie staan ook in het reglement.  

De taken zijn: 

- het onderzoeken en beoordelen van klachten en het met redenen omkleed advies 

uitbrengen aan de verhuurder;  

- het naar aanleiding van een of meerdere klachten aan een verhuurder gevraagd en 

ongevraagd aanbevelingen doen over het te voeren beleid. Dit met als doel bij te dragen 

aan de optimalisering van de relatie tussen een verhuurder en huurders. 

 

3.3. Samenstelling 

De leden van de KCW worden benoemd door de besturen gezamenlijk waarbij elk lid van de 
klachtencommissie door een van de aangesloten stichtingen wordt voorgedragen.   
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Bij toerbeurt draagt elk van de aangesloten stichtingen een lid voor uit de kring van de 

huurders of de verhuurders volgens een vastgesteld rooster.  

 

De totale samenstelling dient zodanig te zijn dat er twee leden uit de kring van de 

verhuurders en drie uit de kring van de huurders afkomstig zijn. De voorzitter is een 

‘onafhankelijke buitenstaander’, dat wil zeggen niet afkomstig uit de kring van de 

aangesloten stichtingen of de huurdersorganisaties.  

 

De samenstelling van de Klachtencommissie Wonen was in 2020 als volgt: 

- mw. B. Boertje, onafhankelijk voorzitter vanaf 1 april 2020, aftredend per 1 april 2024; 

- mw. A.E. Koningsveld-den Ouden, verhuurdersvertegenwoordiging, namens woningstichting 

MeerWonen, op verzoek van bestuurders waarnemend voorzitter van 1 januari 2020 tot en 

met 30 april 2020, aftredend in mei 2021; 

- dhr. L. Guijt, verhuurdersvertegenwoordiging, namens de Noordwijkse Woningstichting 

(i.v.m. fusie februari 2020 nu woningstichting Stek), herbenoemd in mei 2020, aftredend in 

mei 2024;  

- dhr. H.C.M. van Delden, huurdersvertegenwoordiging namens woningstichting Sint Antonius 

van Padua, aftredend in februari 2024, op eigen verzoek afgetreden in april 2020; 

- dhr. C. van Dam, huurdersvertegenwoordiging, namens woningstichting Stek, aftredend in 

mei 2021; 

- dhr. E. Duwel, huurdersvertegenwoordiging, namens woonstichting Vooruitgang (i.v.m. fusie 

februari 2020 nu woningstichting Stek), herbenoemd  in mei 2020, aftredend in mei 2024.  

 

3.4. Secretariaat 

In het secretariaat werd tot 1 maart 2020 voorzien door mw. J.T. Greven-Kortekaas via 
Hanny Greven | Communicatie & Organisatie. Vanaf 1 maart 2020 door mw. M. van 
Meijgaarden via Quality Company Support | secretariële dienstverlening. 

 

3.5. Vergaderingen 

 De commissie houdt haar vergaderingen volgens een voor het gehele jaar opgesteld schema in 

het kantoor van een van de stichtingen. In verband met de Corona maatregelen werd dit jaar 

met name online vergaderd via MS Teams. 

Een vergadering wordt uitsluitend gehouden als daartoe reden is. Wanneer er geen klachten zijn 

die in een vergadering behandeld dienen te worden en geen andere agendapunten, wordt de 

vergadering geannuleerd. De commissie heeft in het jaar 2020 acht keer vergaderd.  

 

3.6. Bezoek ter plaatse en hoorzittingen 

Als dat, om inzicht te krijgen in de situatie waarover geklaagd wordt, nodig is, gaan leden van de 

commissie ter plekke kijken. En, als de aard van de klacht daar aanleiding voor geeft, wordt een 

hoorzitting georganiseerd waarin klager en medewerkers van de betreffende verhuurder hun 

standpunt uiteenzetten. 

De Klachtencommissie Wonen heeft dit verslagjaar op basis van de informatie die ze mondeling, 

telefonisch, schriftelijk en per e-mail binnenkreeg over de voorgelegde klachten kunnen 

oordelen. Er zijn derhalve in dit verslagjaar geen hoorzittingen gehouden. 
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3.7. Publiciteit 

Op de websites van de woningverhuurders staat informatie over de Klachtencommissie Wonen, 

waaronder het reglement en een klachtenformulier, dat gebruikt kan worden om een klacht in 

te dienen.  

 

 

4. Werkwijze 

De werkwijze van de KCW, die zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld, is vastgelegd in het 

reglement dat in 2018 werd geactualiseerd en vastgesteld. De belangrijkste stappen van de 

klachtbehandeling worden hieronder weergegeven. Steeds meer klagers maken gebruik van 

internet om de KCW te benaderen, en ook het contact met de verhuurders verloopt voornamelijk 

digitaal.  

 

Nieuw in 2020 is dat binnengekomen klachtenformulieren, klachtbrieven en e-mails met daarin een 

klacht, niet meer per e-mail aan de leden van de KCW worden toegezonden, maar door de secretaris 

in het digitale dossier worden geplaatst. Leden van de commissie kunnen via een digitale link het 

dossier raadplegen. Vervolgens doet de voorzitter een voorstel voor de wijze van behandeling. 

 

Als de commissie besluit om de klacht in onderzoek te nemen vraagt ze informatie aan de 

betreffende verhuurder. De bestuurder ontvangt een verzoek om inlichtingen te geven en de 

stukken die voor de oordeelsvorming van de commissie van belang kunnen zijn, toe te sturen. In de 

regel krijgt de klager vervolgens de gelegenheid om te reageren op hetgeen de verhuurder heeft 

bericht. Als zo hoor- en wederhoor is toegepast, bestuderen de leden van de commissie de klacht 

en de informatie die daarover is verzameld, zowel van de kant van de klager, de 

huurders(organisatie), als van de verhuurder. Daarna besluit de KCW hoe de klacht verder zal 

worden behandeld. Dat kan door gericht nadere informatie op te vragen. Zo nodig belegt de 

commissie een hoorzitting, waarin de klager en vertegenwoordiger(s) van de verhuurder, 

desgewenst bijgestaan door een adviseur of vertrouwenspersoon, worden gehoord. 

 

Voordat de klachtbehandeling wordt afgesloten met een schriftelijk rapport en/of een schriftelijk 

advies aan de betreffende verhuurder hoe deze klacht te verhelpen en soortgelijke klachten in de 

toekomst te voorkomen, wordt het conceptrapport of de conceptbrief aan de commissieleden ter 

goedkeuring voorgelegd. Klager krijgt een kopie van het rapport en/of de brief toegestuurd. 
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5. Behandeling van de klachten 

De Klachtencommissie Wonen had nog vier klachten uit 2019 in behandeling op 1 januari 2020.  

 

In het jaar 2020 kwamen er 15 nieuwe klachten binnen, die over de volgende verhuurders 

handelden:  

7 over Stek, 4 over de Noordwijkse Woningstichting (i.v.m. fusie nu Stek) en 4 over Sint-Antonius van 

Padua (waarvan 1 nog niet afgehandeld). Over MeerWonen zijn in 2020 geen klachten ingediend.  

 

Klachten Klachtnr. Verhuurder Afhandeling 
Ingediend in 2019 en 

afgehandeld in 2020 

   

 KCW19-N10 NWS Ongegrond 

 KCW19-A12 Padua Ongegrond 

 KCW19-A15 Padua Bemiddeling 

 KCW19-S18 Stek Niet ontvankelijk 

Ingediend en afgehandeld 

in 2020 

   

 KCW20-N01 NWS Niet ontvankelijk 

 KCW20-N02 NWS Niet ontvankelijk 

 KCW20-N03 NWS Ongegrond 
 KCW20-S04 Stek Deels niet 

ontvankelijk  
Deels ongegrond 

 KCW20-N05 NWS Bemiddeling 

 KCW20-S06 Stek Bemiddeling 

 KCW20-A07 Padua Niet ontvankelijk 

 KCW20-S08 Stek Niet ontvankelijk 

 KCW20-S09 Stek Gegrond 

 KCW20-S10 Stek Niet ontvankelijk 

 KCW20-S11 Stek Bemiddeling 

 KCW20-A12 Padua Bemiddeling 

 KCW20-A13 Padua Ongegrond 

 KCW20-S15 Stek Niet ontvankelijk 

Ingediend in 2020 en nog 

niet afgehandeld in 2020   

 

 KCW20-A14 Padua  

    

 

In hoofdstuk 8 wordt een beschrijving van de behandelde klachten gegeven. 
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6. Andere activiteiten  

6.1. Werving voorzitter en secretaris 

Na 20 jaar in verschillende hoedanigheden voor de KCW werkzaam te zijn geweest nam de 
voormalig voorzitter van de KCW eind 2019 afscheid. De eerste maanden van 2020 zijn 
gebruikt om een nieuwe onafhankelijk voorzitter te werven. Door het vertrek van de 
secretaris, per 1 maart 2020, werd in die periode ook naar een nieuwe invulling van het 
secretariaat van de commissie gezocht. Met ingang van 1 maart is Mw. M. van Meijgaarden 
gestart als secretaris en met ingang van 1 april trad Mw. mr B. Boertje aan als voorzitter.  
 

6.2 Jaarlijks overleg met de bestuurders 

Er heeft op 31 augustus 2020 een overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van 

de bestuurders, namelijk met de directeur-bestuurder van Woningstichting MeerWonen en 

met de directeur-bestuurder van Woningstichting Stek. In dit overleg is onder andere kennis 

gemaakt met de nieuwe onafhankelijk voorzitter en de nieuwe secretaris.  

 

6.3. Klachtencommissie WoningNet Holland Rijnland (KCWHR) 

 Sinds mei 2016 is de Klachtencommissie Wonen als geheel, ingehuurd door Holland-Rijnland 

Wonen om dienst te doen als klachtencommissie, zoals bedoeld in het Reglement Inschrijven en 

verlengen WoningNet Holland Rijnland.  

 De Klachtencommissie Wonen houdt de werkzaamheden die zij als Klachtencommissie Wonen 

doet strikt gescheiden van de werkzaamheden als Klachtencommissie WoningNet Holland-

Rijnland (KCWHR). De commissies houden aparte vergaderingen en beide commissies hebben 

een afzonderlijke werkwijze, geregeld door twee verschillende reglementen. Hoewel wat de 

werkzaamheden betreft de KCWHR dus eigenlijk niet thuishoort in het jaarverslag van de KCW, 

gaat het wel om werk dat de KCW als geheel verricht en daarom lijkt het goed er hier melding 

van te maken. 

 

 

7. Resumerend  

7.1.  De in 2020 behandelde klachten 

 Wat betreft het aantal binnengekomen en afgehandelde klachten is 2020 een “doorsnee-jaar” 

geweest. De spreiding van de klachten over de corporaties is redelijk evenredig. 

  Van de achttien afgehandelde klachten werden er vier als niet gegrond beoordeeld.  

 Zeven klagers waren niet ontvankelijk, waarvan vier omdat zij nog niet met de bestuurder van 

de corporatie waren uitgepraat. Deze laatste vier zijn op het spoor terug naar de bestuurder van 

hun corporatie gezet.  

 In vijf gevallen kon tussen huurder en verhuurder worden bemiddeld en werd een bevredigende 

oplossing gevonden.  

 In één geval oordeelde de KCW dat de klacht gegrond was.  

 In één geval oordeelde de KCW dat de klacht voor een deel niet ontvankelijk en voor een deel 

niet gegrond was. 

 

 Er hebben geen hoorzittingen plaatsgevonden. Nog afgezien dat het houden van hoorzittingen 

als gevolg van COVID-19 niet goed mogelijk zou zijn geweest, vormden de ingediende klachten 

ook geen aanleiding voor het laten plaatsvinden van een hoorzitting.  
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7.2. Bijdragen aan verbetering van de relatie huurder - verhuurder 

 In meerdere gevallen blijkt dat een klacht ontstaat in een situatie van onduidelijke 

omstandigheden of miscommunicatie tussen huurder en verhuurder, die tot indienen van een 

klacht kunnen leiden. 

 Door onderzoek in te stellen, waarbij zowel klager als verhuurder de gelegenheid krijgen de 

omstandigheden waarin de klacht ontstond toe te lichten, en vervolgens een gewogen oordeel 

te geven en te adviseren, kan de KCW invulling geven aan haar taak een bijdrage te leveren aan 

het verbeteren en optimaliseren van de relatie tussen huurder en verhuurder. 

 De KCW realiseert zich dat het van belang is en blijft om bij elke, ook op het eerste gezicht niet 

ontvankelijke klacht, zorgvuldig na te gaan waarover het eigenlijk gaat en wat het onder- of 

achter liggende probleem kan zijn. 

 

 Ook als uit eerste onderzoek duidelijk wordt dat er, op basis van het reglement, bij een 

ingediende klacht geen taak is voor de KCW, tracht de KCW klager zo goed mogelijk te 

informeren waarom de klacht niet ontvankelijk is en wordt, waar mogelijk, aangegeven welke 

wegen voor klager wèl open staan om tot oplossing van het gerezen ongenoegen te komen. De 

verhuurder ontvangt van dit bericht aan klager altijd een kopie. 

   

7.3. Alweer geen gewoon jaar 

 De titel van vorig jaar van deze paragraaf geldt ook zeker voor dit jaar. Per 1 april 2020 is de 

nieuwe voorzitter aangetreden bij de KCW. Deze aanstelling vond plaats nadat COVID-19 ons 

land had bereikt en de intelligente lockdown van kracht werd. Er heeft een inwerkgesprek 

plaatsgevonden met de inmiddels afgetreden voorzitter van de KCW en de waarnemend 

voorzitter, waarbij ook de nieuwe secretaris aanwezig was.  

 

 De secretaris en de voorzitter hebben samen werkafspraken gemaakt. De samenwerking is 

uitstekend verlopen.  

  

 In de periode daarna hebben alle vergaderingen op één na virtueel plaatsgevonden. Dat was 

eerst even wennen, maar uiteindelijk is het de leden goed bevallen om op deze wijze op 

regelmatige basis contact met elkaar te hebben.  

 

 Per 1 juni 2020 is ook het voorzitterschap van de KCWHR overgedragen.  

 

 Om de privacy te waarborgen en beter te voldoen aan de voorwaarden die de AVG stelt, is 

onderzocht of er gezamenlijk in een beveiligde omgeving gewerkt kon worden. Daarmee zou 

het risico op het onverhoopt verspreiden van privacy gevoelige informatie beperkt kunnen 

worden.  

 

 Via de secretaris wordt nu gewerkt met de ICT omgeving “share-point”. Alle commissieleden 

hebben toegang tot een met dat doel ingerichte omgeving. De leden zijn hier tevreden over.  

 

 Ook binnen de KCWHR wordt inmiddels op deze wijze gewerkt.  
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7.4. Tot slot 

De KCW heeft in de afgelopen jaren ervaren dat de bestuurders het oordeel van de commissie 

serieus nemen en met de resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen uit de voeten 

kunnen. Zij heeft er daarom vertrouwen in dat de KCW ook in de komende jaren op passende 

faciliteiten om haar taken te kunnen vervullen kan blijven rekenen. 

 

 Klachtencommissie Wonen 

 Mw. mr B. Boertje 

Voorzitter  



  
 

 

 
Jaarverslag 2020 - Klachtencommissie Wonen 

 
 10 van 15 

8. Beschrijving van de klachten 

8.1.  Klachten ingediend in 2019 en afgehandeld in 2020 

Ongeacht het geslacht van de indiener van de klacht wordt klager hierna in de mannelijke 
persoonsvorm gebruikt.  

Klacht, dossiernummer KCW19-N10, NWS ongegrond 

Klager ondervindt sinds een jaar geluidsoverlast van de cv-ketels van beide buren. Na 

meerdere meldingen bij de verhuurder komt er een monteur van het cv-onderhoudsbedrijf 

die volgens klager constateert dat de ketel vervangen moet worden. De aanwezige opzichter 

zou dit beaamd hebben. In oktober 2019 is er echter nog steeds niets gebeurd, terwijl klager 

nog steeds geluidshinder ondervindt. De NWS doet nader onderzoek, waarbij de 

medewerkers van de NWS tot de conclusie komen dat zij geen bijzondere geluiden kunnen 

vaststellen. Daar is klager het niet mee eens; hij ondervindt veel last van de geluiden en wil 

dat de verhuurder de cv-ketels alsnog vervangt.  

De KCW onderzoekt de klacht en oordeelt dat de NWS het nodige onderzoek heeft gedaan 

naar de door klager ervaren geluidsoverlast van de cv-ketels. Ook acht zij het zorgvuldig van 

de NWS om nader onderzoek aan te bieden door een onafhankelijke deskundige. Zij oordeelt 

de klacht dat de NWS weigert er iets aan te doen ongegrond. 

Klacht, dossiernummer KCW19-A12, Padua ongegrond 

Klager neemt contact op met de KCW, omdat hij vindt dat de verhuurder niet adequaat 

handelt in verband met meerdere woonongemakken die zijn zoon ervaart in zijn woning. Na 

de ontvangst van een machtiging van de huurder dat zijn vader namens hem kan optreden, 

vraagt de KCW nadere informatie bij de verhuurder op.   

De klacht blijkt vooral te bestaan uit geluidsoverlast van een bollenbedrijf in de directe de 

omgeving en overlast van de warmte bij warm weer. Klager wil een (buiten)airco plaatsen om 

het warmteprobleem op te lossen, maar de verhuurder staat dit niet toe omdat er dan 

schade aan de gevel ontstaat. Andere zonwerende oplossingen zijn ofwel te weinig effectief 

naar mening van de klager, ofwel te duur. Toch houdt de verhuurder vast aan de weigering 

om een airco toe te staan. Wat betreft de geluidsoverlast kan verhuurder niets voor klager 

doen; zij heeft daar geen invloed op.  

De KCW onderzoekt de klacht en stelt vast dat verhuurder vragen van klager beantwoord 

heeft en de tijd heeft genomen om hem serieus te woord te staan. Daarnaast is het 

huurreglement en de informatie/regels over het complex duidelijk. De KCW is van oordeel 

dat de klacht dat verhuurder klager niet voldoende serieus neemt ongegrond is.  

Klacht, dossiernummer KCW19-A15, Padua bemiddeling 

Klager stuurt de KCW een klachtenformulier met bijlagen. De klacht gaat over het 

functioneren van personeel van de verhuurder in het algemeen en twee medewerkers in het 

bijzonder. Klager is van mening dat deze twee medewerkers zich zeer onprofessioneel 

hebben gedragen en hebben gehandeld.  

Aanleiding tot de klacht is het ongeoorloofd gebruik van een ruimte in de woning, die niet 

bestemd is als leefruimte. Daarom heeft de verhuurder de toegang tot de ruimte 

dichtgemaakt. Daarbij ontstaat een verschil van mening tussen klager en de corporatie, dat 

zich ontwikkelt tot een klacht, die de KCW in onderzoek heeft genomen. 

Klager is van mening dat medewerkers van de verhuurder zich niet professioneel opstellen bij 

de afsluiten van de niet-gebruiksruimte. Daarnaast ontstaat er een verschil van mening over 
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de uitvoering en kosten van de keuring van de zelf aangelegde wandcontactdozen. Na 

onderzoek naar deze gang van zaken door de KCW doet de verhuurder een voorstel om er 

samen uit te komen. Tevens zegt verhuurder toe haar procedure aan te passen om te 

voorkomen dat er in de toekomst onduidelijkheid ontstaat over een keuring.   

Klacht, dossiernummer KCW19-S18, Stek niet ontvankelijk 

De Klachtencommissie Wonen ontvangt op één van de laatste dagen van het jaar een e-mail 
van klager over de bejegening  door een medewerkster van de verhuurder. Klager is van 
mening dat er niet wordt geluisterd.  
Aangezien klager de klacht tegelijkertijd naar de verhuurder heeft gezonden en ook nog eens 
vlak voor de feestdagen, laat de KCW klager weten dat de verhuurder de gelegenheid moet 
hebben gehad op de klacht te reageren voordat de KCW de klacht in behandeling kan nemen. 
Eerst daarna kan klager opnieuw contact opnemen met de KCW.  
Klager meldt zich spoedig weer, maar na het inwinnen van informatie door de KCW blijkt dat 
klager niet alleen nog niet uitgepraat is, maar er dreigen ook juridische stappen. Volgens 
artikel 6.1.b van haar reglement kan zij dus niets voor klager doen.  
 

8.2. Klachten ingediend en afgehandeld in 2020 

Klacht, dossiernummer KCW20-N01, NWS niet ontvankelijk 

Klager heeft klachten over het slechte onderhoud van de woning. Er is sprake van 

vochtschade en de gehele woning heeft een hoge vochtigheidsgraad. Hoewel er regelmatig 

wordt gelucht mag dit niet baten. Het behang komt van de muur door het vocht en de 

keuken is door het afgebladderde houtwerk, niet meer schoon te houden.  
Klager heeft meerdere malen contact opgenomen met de NWS. Uiteindelijk is een afspraak 
met een opzichter van NWS tot stand gekomen.   
De KCW onderzoekt de klacht en het blijkt dat klager wel contact heeft gehad met de 
opzichter van de NWS, maar dat zij de klacht nog niet heeft voorgelegd aan de 
directeur/bestuurder.   
De KCW kan de klacht niet in behandeling nemen. Volgens haar reglement (artikel 6.1.a) kan 
de KCW een klacht pas in behandeling nemen als klager de klacht heeft voorgelegd aan de 
bestuurder van verhuurder en de bestuurder daarover een standpunt heeft ingenomen 
waarmee klager het niet eens is.  

Klacht, dossiernummer KCW20-N02, NWS niet ontvankelijk 

Klager heeft overlast van een buurman door vermoedelijke drugshandel. De genoemde 

situatie is bij NWS bekend. In 2019 zijn de klachten begonnen met overlast van de hond van 

de buurman. Dit heeft klager volgens NWS-procedure schriftelijk aan NWS gemeld. NWS 

heeft de klacht opgepakt en de situatie is opgelost. 
Na onderzoek door de KCW blijkt dat klager de huidige klacht van overlast alleen telefonisch 
heeft gemeld aan NWS. NWS heeft klager verzocht de klacht schriftelijk in te dienen (op 
dezelfde manier zoals hij dat vorig jaar ook heeft gedaan) zodat NWS de klacht in 
behandeling kan nemen. Op de website van NWS kan daarvoor een formulier gedownload 
worden.   
De KCW kan de klacht (nog) niet in behandeling nemen. Volgens haar reglement (artikel 
6.1.a) kan de KCW een klacht pas in behandeling nemen als klager de klacht heeft voorgelegd 
aan de bestuurder van verhuurder en de bestuurder daarover een standpunt heeft 
ingenomen waarmee klager het niet eens is. 
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Klacht, dossiernummer KCW20-N03, NWS ongegrond 

De KCW ontvangt van klager een klacht over de corporatie NWS. Klager ervaart 
burenoverlast en vindt dat NWS verantwoordelijk is voor het oplossen daarvan. Klager heeft 
overlast van de bovenburen door herrie ’s nachts en vroeg in de ochtend. De bovenburen 
herkennen zich niet in de genoemde klachten. Ook de andere bewoners van het portiek 
ervaren geen herrie of overlast van deze bovenburen. 
De KCW heeft informatie ingewonnen bij de corporatie. Daaruit blijkt dat de corporatie in 
2016/2017 de eerste klachten van klager heeft ontvangen over geluidsoverlast. Er zijn door 
de corporatie diverse gesprekken met klager en de bovenburen gevoerd. Door de corporatie 
is buurtbemiddeling aangeboden. Dit traject is in maart 2020 geëindigd. In februari 2020 is 
een medewerker van de corporatie in de woning van klager geweest om te onderzoeken of 
de geluiden ergens anders vandaan zouden kunnen komen. Door de corporatie is vastgesteld 
dat het normale leefgeluiden betreffen. Door de corporatie is opgemerkt dat het 
bemiddelingstraject inmiddels is beëindigd en zij op dit moment niets meer voor klager kan 
doen.  
Door de KCW wordt geen inhoudelijk oordeel gegeven over de kwestie tussen klager en de 
bovenburen. De KCW beoordeelt alleen in hoeverre de corporatie de klachten serieus heeft 
genomen en of de verhuurder adequaat en zorgvuldig de klacht over de overlast heeft 
behandeld. Uit de informatie die de corporatie heeft gegeven is duidelijk geworden de 
corporatie de klachten van klager serieus heeft genomen en geprobeerd heeft de klachten op 
te lossen. 
De KCW heeft niet kunnen vaststellen dat sprake is van objectieve onduldbare burenoverlast, 
die verdergaande maatregelen zou rechtvaardigen. De KCW oordeelt de klacht als 
ongegrond. 

Klacht, dossiernummer KCW20-S04, Stek niet ontvankelijk/ongegrond 

De KCW ontvangt van klager een klacht over de corporatie Stek. Klager beklaagt zich over het 
feit dat zijn buren te kennen hebben gegeven dat zij gaan verhuizen vanwege de 
burenoverlast die zij ervaren van hun bovenburen. Volgens klager willen de buren 
verhuizen. Dat vindt klager ongehoord. Ook beklaagt klager zich over het feit dat de 
corporatie niet heeft gereageerd op de door hem ingediende klacht.   
De KCW heeft informatie ingewonnen bij de corporatie. De corporatie is bekend met de klacht 
van klager. Omdat klager niet klaagt over door hemzelf ervaren burenoverlast, heeft de 
corporatie besloten niet te reageren. Dit werd mede ingegeven door het feit dat de corporatie 
de mening is toegedaan dat de toonzetting van de klacht van klager racistisch van aard is en 
ongepast.  
De KCW is niet bevoegd om te oordelen over de inhoud van meldingen ter zake van overlast bij 
de verhuurder. De KCW beoordeelt alleen in hoeverre de corporatie de klachten in 
behandeling heeft genomen en of de verhuurder adequaat en zorgvuldig de klacht over de 
overlast heeft behandeld. Uit de informatie die de corporatie en klager hebben gegeven, blijkt 
dat de klacht niet ziet op de eigen situatie van klager. Uit niets blijkt dat de buren klager 
hebben gevraagd of gemachtigd om namens hen te klagen. De KCW meent daarom dat de 
corporatie terecht besloot de klacht niet in behandeling te nemen. 
De KCW kan de klacht, voor zover deze de overlast de buren aangedaan betreft, volgens artikel 
6.1.a van haar reglement niet in behandeling nemen en oordeelt de klacht voor zover deze het 
handelen van de corporatie betreft, als ongegrond.  

  

Klacht, dossiernummer KCW20-N05, NWS bemiddeling 

Klager beklaagt zich over een verstopte afvoer en is van mening dat de corporatie 
verantwoordelijk is voor het oplossen daarvan. Klager meldt dat hij hiervoor een service-
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abonnement heeft afgesloten. Omdat de verstopping niet wordt opgelost wenst klager zijn 
serviceabonnement te stoppen en de betaalde abonnementskosten retour te ontvangen. 
Nadat de KCW bij de corporatie om meer informatie heeft gevraagd, laat klager weten dat hij 
zijn abonnementskosten van NWS retour heeft gekregen. 
 

Klacht, dossiernummer KCW20-N06, Stek bemiddeling 

Klager beklaagt zich over de corporatie omdat hij geen reactie krijgt op zijn emailberichten. 
Klager heeft de vraag gesteld of de corporatie plannen heeft om de bergingen te isoleren met 
het oog op energiebesparende maatregelen. Ook na diverse reminders komt er geen reactie 
van de corporatie. 
De KCW neemt contact op met de corporatie voor meer informatie en het blijkt dat de 
emailberichten van klager wel zijn ontvangen en doorgestuurd naar de betreffende afdeling. 
Daar is de vraag van klager helaas tussen wal en schip geraakt en niet beantwoord. Dit werd 
veroorzaakt door de fusie met andere corporaties en daardoor het samenvoegen van 
systemen alsmede de Coronacrisis.  
De corporatie geeft aan direct met klager contact op te zullen nemen om excuus aan te 
bieden en te zorgen dat klager antwoord krijgt op zijn vraag.  
 

Klacht, dossiernummer KCW20-A07, A. van Padua niet ontvankelijk 

Klager heeft een klacht over het groen, bomen en struiken, op een bepaalde locatie buiten 
aan de openbare weg waardoor automobilisten slecht zicht hebben en daardoor gevaarlijke 
verkeerssituaties kunnen ontstaan.  
De KCW verzoekt klager om meer informatie waarop klager meldt dat hij zich realiseert dat 
hij niet bij de KCW moet zijn maar bij de gemeente.  
 

Klacht, dossiernummer KCW20-S08, Stek niet ontvankelijk 

Klager stuurt de KCW een klachtenformulier met bijlagen. De klacht gaat over het 

functioneren van een medewerker van Stek.   
Aanleiding tot deze klacht ziet op overlast van de buren. 
De KCW onderzoekt de klacht en hieruit blijkt dat klager via e-mail contact heeft gehad met 
de corporatie met de vraag waar klager een klacht kan melden, maar klager heeft de klacht 
vervolgens niet schriftelijk voorgelegd aan de directeur/bestuurder.   
De KCW kan de klacht niet in behandeling nemen. Volgens haar reglement (artikel 6.1.a) kan 
de KCW een klacht pas in behandeling nemen als klager de klacht heeft voorgelegd aan de 
bestuurder van verhuurder en de bestuurder daarover een standpunt heeft ingenomen 
waarmee klager het niet eens is. 
 

Klacht, dossiernummer KCW20-S09, Stek gegrond 

Klager stuurt de KCW een klachtenformulier met bijlagen. De klacht gaat over de wijze van 
oplevering van de woning. Klager wenst dat de gebreken verholpen worden en ook wil klager 
een bedrag aan huurvermindering omdat klager niet het huurgenot van de woning heeft 
gehad.  
Klager heeft in juni 2020 de huurovereenkomst getekend. Hierbij ontbreekt het 
opleveringsrapport. In juli 2020 heeft klager melding gemaakt van een aantal gebreken, 
verhuurder onderkent in september 2020 dat de woning een aantal onderhoudsgebreken 
vertoonde. In november 2020 heeft verhuurder gemeld dat een aantal gebreken is 
verholpen.  
De KCW onderzoekt de klacht en op basis van de stukken die aan de Klachtencommissie zijn 
toegezonden en op basis van de lijst van de uitgevoerde werkzaamheden acht 



  
 

 

 
Jaarverslag 2020 - Klachtencommissie Wonen 

 
 14 van 15 

de Klachtencommissie dat voldoende is gebleken dat klager gedurende een bepaalde periode 
verminderd huurgenot heeft gehad.  
De klacht van de huurder wordt dan ook gegrond geacht en de KCW adviseert verhuurder 
een deel van de huur te restitueren.  
 

Klacht, dossiernummer KCW20-S10, Stek niet ontvankelijk 

Klager beklaagt zich over de overlast van de extreem hoge temperatuur in de woning bij 
warm weer. Ook beklaagt klager zich over achterstallig onderhoud aan de woning. Met 
betrekking tot de overlast van de warmte heeft klager inmiddels zelf zonwering aangebracht 
maar dit is te weinig effectief naar mening van de klager. Klager wenst de kozijnen van de 
benedenverdieping door Stek te laten vervangen voor exemplaren waarvan de ramen open 
kunnen. Bij de huidige kozijnen kan dat niet en het houtwerk van de kozijnen is verrot 
volgens klager. Een opzichter van Stek is hiervoor langs geweest en heeft niet kunnen 
constateren dat het hout verrot is.  
De KCW onderzoekt de klacht en het blijkt dat klager wel contact met Stek heeft gehad maar 
dat hij de klacht nog niet heeft voorgelegd aan de directeur/bestuurder.  
De KCW kan de klacht niet in behandeling nemen. Volgens haar reglement (artikel 6.1.a) kan 
de KCW een klacht pas in behandeling nemen als klager de klacht heeft voorgelegd aan de 
bestuurder van verhuurder en de bestuurder daarover een standpunt heeft ingenomen 
waarmee klager het niet eens is. 
 

Klacht, dossiernummer KCW20-S11, Stek bemiddeling 

Van klager klacht ontvangen betreffende onderhoud aan een zonnescherm. Volgens klager is 
de verhuurder eigenaar van het zonnescherm en is derhalve verantwoordelijk voor het 
onderhoud. Volgens Stek is klager eigenaar en heeft tot nu toe nog niets gedaan. 
De KCW onderzoekt de klacht en het blijkt dat klager gelijk heeft, Stek is eigenaar van het 
zonnescherm. De leverancier van het zonnescherm heeft opdracht tot onderhoud gekregen 
maar dit is helaas nog niet uitgevoerd. Stek neemt contact op met klager om excuus aan te 
bieden en een afspraak te maken voor onderhoud. 
 

Klacht, dossiernummer KCW20-A12, A. van Padua bemiddeling 

Klager beklaagt zich over het ontbreken van een goede (mechanische) ventilatie in de 
badkamer. Het vocht wordt niet afgevoerd en er ontstaat schimmelvorming. Klager heeft dit 
diverse keren gemeld bij de corporatie. 
De KCW onderzoekt de klacht en hieruit blijkt dat de corporatie bekend is met de klacht. Een 
opzichter van Stek is bij klager op bezoek geweest en heeft aangegeven dat de woning 
natuurlijk wordt geventileerd en er geen mechanische ventilatie aanwezig is. Aangegeven 
wordt dat dit wel iets is wat de woningstichting bij de toekomstige verduurzaming wil gaan 
meenemen. Voorts heeft de corporatie helaas geconstateerd dat de klacht bij hen niet op de 
juiste wijze administratief is afgehandeld. Klager had hier een schriftelijke bevestiging van 
moeten ontvangen. Ook had klager een uitgebreide ventilatie instructie moeten ontvangen 
en er had een opdracht aan de aannemer moeten worden gegeven om te kijken of de 
ventilatieschacht naar behoren functioneert. Stek heeft aangegeven deze zaken alsnog z.s.m. 
uit te voeren en klager ontvangt van hen hierover een excuusbrief. 
 

Klacht, dossiernummer KCW20-A13, A. van Padua ongegrond 

Klager beklaagt zich over de afwijzing van de corporatie voor het plaatsen van een 
buitenairco. Klager wil een buitenairco plaatsen om het warmteprobleem in huis op te 
lossen. Andere zonwerende oplossingen zijn ofwel te weinig effectief naar mening van de 
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klager, ofwel te duur. Verhuurder staat het plaatsen van een buitenairco niet toe vanwege de 
geluidsoverlast, het aangezicht en omdat er bij bevestiging onherstelbare schade aan de 
gevel ontstaat.  
De KCW onderzoekt de klacht en stelt vast dat verhuurder zorgvuldig naar de situatie heeft 
gekeken en redelijke argumenten heeft om het plaatsen van een (buiten-)airco niet toe te 
staan. Daarbij geldt dat de verhuurder de huurder als alternatieve oplossing heeft 
voorgesteld dat de huurder een mobiele airco met opvangbak zou kunnen aanschaffen.  
Deze airco zou in de woning kunnen worden geplaatst. De KCW acht dit een redelijk 
alternatief. Daarnaast is het beleid zoals vermeld in het huurreglement duidelijk en is ook bij 
het aanvaarden van de woning bekendgemaakt. 
De KCW is van oordeel dat de klacht ongegrond is. 
 

Klacht, dossiernummer KCW20-S15, Stek niet ontvankelijk 

Klager beklaagt zich over de afwijzing van de corporatie om in aanmerking te komen voor 
woningruil. Klager meldt dat de corporatie mondeling zou hebben meegedeeld dat zij het 
verzoek van klager afwijst.  
De KCW heeft de corporatie om een reactie gevraagd. De corporatie geeft aan dat verzoek van 
klager niet voldoet aan de voorwaarden die aan woningruil worden gesteld. De KCW wijst klager 
erop dat op de website van Stek de voorwaarden staan vermeld waaraan een verzoek voor 
woningruil moet voldoen. Een verzoek dient te worden gedaan door het indienen van de 
daarvoor bestemde formulieren. Klager heeft dat nog niet gedaan.  
De KCW kan de klacht niet in behandeling nemen. Volgens haar reglement (artikel 6.1.a) kan 
de KCW een klacht pas in behandeling nemen als klager de klacht heeft voorgelegd aan de 
bestuurder van verhuurder en de bestuurder daarover een standpunt heeft ingenomen 
waarmee klager het niet eens is. 


