
 

   

 
 
Persbericht 

 

Jaarverslag Klachtencommissie Wonen 2020 
 
Vijftien klachten ontving de Klachtencommissie Wonen (KCW) in het verslagjaar 2020. Daarvan 
werden er zes niet ontvankelijk en één deels niet ontvankelijk bevonden, omdat klager en corporatie 
nog met elkaar in gesprek waren of omdat de klacht een onderwerp betrof waarover de KCW niet 
kan oordelen. Eén klacht was eind 2020 nog in behandeling. Dat klagen effect kan hebben, blijkt uit 
de uitkomst van de behandelde klachten: één klacht achtte de Klachtencommissie Wonen ‘gegrond’, 
drie klachten waren geheel of ten dele ‘ongegrond’ en bij vier klachten kon door bemiddeling van de 
commissie een bevredigende oplossing gevonden worden. Met haar onderzoek stelt de KCW niet 
iedere klager tevreden, maar er komt wel duidelijkheid.  
 
Onduidelijke omstandigheden en miscommunicatie tussen huurder en verhuurder zijn vaak de oorzaak 
van een klacht. Door onderzoek in te stellen bij zowel klager als verhuurder, kan de KCW een gewogen 
oordeel geven en zo nodig de corporatie adviseren bij haar handelen. Daarmee levert de KCW een bijdrage 
aan het verbeteren van de relatie tussen huurder en verhuurder. De ervaring leert dat de bestuurders van 
de aangesloten corporaties het oordeel van de commissie serieus nemen en met de resultaten van het 
onderzoek en de aanbevelingen uit de voeten kunnen. 
 
2020 was ook een jaar van veranderingen. 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. Daarnaast werd 
de eerder aangekondigde fusie gerealiseerd van woonstichting Vooruitgang, woningstichting Stek en de 
Noordwijkse Woningstichting. De KCW blijft hierdoor haar werk doen voor huurders van 3 corporaties: van 
Sint Antonius van Padua (Noordwijkerhout), Stek (Lisse, Hillegom, Teylingen en Noordwijk) en 
MeerWonen (Roelofarendsveen en Oegstgeest). Contactgegevens van de KCW zijn te vinden op de 
websites van de aangesloten corporaties.  
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Leiden, 11 februari 2021 

Noot voor de redactie:  
 
Klachtencommissie Wonen: 
Klachtencommissie Wonen behandelt klachten van huurders van drie woningcorporaties, nl. Sint Antonius van 
Padua, Stek en MeerWonen. De leden van de Klachtencommissie zijn benoemd op voordracht van de huurders en 
verhuurders, met een onafhankelijke voorzitter. Meer informatie over de Klachtencommissie Wonen is te vinden 
op de websites van de aangesloten corporaties.  

 
De Klachtencommissie Wonen heeft tot taak om als onafhankelijke instantie te beoordelen of de aangesloten 
corporaties in de door klager voorgelegde situatie juist hebben gehandeld. Als een huurder in zijn belangen dreigt te 
worden geschaad, en de verhuurder daar onvoldoende oog en oor voor lijkt te hebben, kan de Klachtencommissie 
Wonen over de schouder van de verhuurder meekijken, de corporatie aanspreken en zo nodig op de vingers tikken.  
 
Inlichtingen: 
bij de voorzitter van de Klachtencommissie Wonen: mw. mr B. Boertje via klachtencommissiewonen@gmail.com. 
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