Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2021
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1. Opnieuw een jaar in het teken van corona
“Corona. Dat is toch weer het eerste woord dat bij me opkomt als mij wordt gevraagd het jaar 2021 te
typeren. We hadden natuurlijk gehoopt dat we in 2021 geen last meer zouden hebben van het virus.
Maar jammer genoeg moesten we ons werk opnieuw aanpassen op de coronamaatregelen. Om te
beginnen hebben we in januari en februari geen hoorzittingen gehouden vanwege de strenge
lockdown en het strikte advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. De aanmeldingen van geschillen
bleven echter onverminderd binnenkomen. Om een inhaalslag te maken, hebben we in maart en april
nagenoeg elke week een hoorzitting georganiseerd. In deze periode was een avondklok van kracht.
Daarom hebben we voor het eerst in onze historie de tijden van de hoorzittingen aangepast zodat
zowel de bezoekers van de zittingen als de commissieleden voor 21.00 uur thuis konden zijn.
Die hoorzittingen organiseerden we het hele jaar in conferentiecentrum Engels. Eerder waren we
gewend bezoekers van de hoorzittingen bij Woonstad Rotterdam te ontvangen. Deze switch komt ook
voort uit de coronamaatregelen: Woonstad Rotterdam sloot in oktober 2020 haar vergaderruimte voor
extern bezoek en dat is zo gebleven. Gasten ontvangen in Engels bevalt ons goed. Vooral omdat deze
locatie buiten de corporatie helpt om het onafhankelijke karakter van de GAC te benadrukken.
Record aantal geschillen
Over heel 2021 werden maar liefst 196 geschillen aangemeld, een ongekend hoog aantal. Hoewel we
het niet hard kunnen maken, vermoeden we als commissie dat ook dit gerelateerd kan worden aan de
coronamaatregelen. We kunnen ons voorstellen dat huurders, omdat ze noodgedwongen meer thuis
waren, zich eerder ergerden aan hun buren of aan onvolkomenheden in huis.
Als landelijke klachtencommissie voor alle corporaties behandelt de Huurcommissie sinds 2019 ook
klachten over het gedrag van (een medewerker van) de verhuurder. Mede door de coronacrisis zijn bij
de Huurcommissie behoorlijke wachttijden ontstaan. Om de achterstanden in te lopen, heeft de
Huurcommissie besloten dat ze per 1 januari 2021 een klacht over een gedraging van een
woningcorporatie alleen nog in behandeling neemt als deze eerst is behandeld door de interne of
regionale klachtencommissie van die corporatie. Is dat niet gebeurd, dan stuurt de Huurcommissie de
klacht in overleg met de betrokken huurder door naar de betreffende klachtencommissie. In 2021
heeft de GAC één zaak van de Huurcommissie doorgestuurd gekregen.
Stokje overdragen
Ik hoop dat we dit jaar de coronapandemie echt achter ons laten en als GAC ons werk ongehinderd
kunnen doen. Zeker omdat 2022 mijn laatste jaar is als voorzitter van de GAC. In november 2021 is
besloten dat GAC-lid en ondervoorzitter Danièle de Vries het voorzittersstokje overneemt per 1 januari
2023. Ik vind het voorzitterschap van de GAC nog steeds erg leuk om te doen. In dat opzicht is het dus
jammer dat er een einde aan komt. Maar aan de andere kant vind ik het ook goed dat er een limiet zit
aan het werken voor de GAC. Als voorzitter druk je behoorlijk je stempel op het verloop van de
zittingen en op de adviezen. Het is goed dat een nieuw iemand daar weer eens met een frisse blik mee
aan de slag gaat.”
Kathina Post
Voorzitter
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2. Een terugblik op het zittingsjaar 2021
2.1. Samenstelling van de commissie
In 2021 bestond de GAC uit:
− Kathina Post (voorzitter)
− Danièle de Vries (ondervoorzitter)
− Cees van Dijk
− Bas Molenaar
− Jan van Dongen
− Jacco Labrijn
De benoemingstermijn van nieuwe commissieleden is vier jaar. Commissieleden kunnen tweemaal
worden herbenoemd. Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:
Naam

Aftredend per

Herbenoembaar voor een periode van vier jaar

Kathina Post

31-12-2022

niet meer

Danièle de Vries

31-12-2023

periode 2024 t/m 2027

Cees van Dijk

31-12-2023

periode 2024 t/m 2027

Bas Molenaar

31-12-2024

periode 2025 t/m 2028

Jan van Dongen

31-12-2024

periode 2025 t/m 2028

Jacco Labrijn

31-12-2024

2025 t/m 2028 en 2029 t/m 2032
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2.2 De aangesloten corporaties
De GAC werkt in opdracht van meerdere corporaties en is daarmee een regionale geschillencommissie.
Tot en met 31 december 2021 werkte de GAC voor:
− 3B Wonen, werkgebied Lansingerland
− Havensteder, werkgebied Rotterdam en Capelle aan den IJssel
− MaasWonen werkgebied Rotterdam en Barendrecht
− Maasdelta Groep, werkgebied Hellevoetsluis, Spijkenisse en Maassluis
− Patrimonium, werkgebied Barendrecht en Albrandswaard
− Stadswonen Rotterdam, werkgebied Rotterdam
− Waterweg Wonen, werkgebied Vlaardingen
− Woningstichting Samenwerking, werkgebied Vlaardingen
− Woonplus Schiedam, werkgebied Schiedam
− Woonstad Rotterdam, werkgebied Rotterdam
Samen beheren deze corporaties ongeveer 150.000 verhuureenheden. Hun huurders kunnen de GAC
inschakelen voor bemiddeling en advies.

Twee keer had de GAC in 2021 bestuurlijk overleg met de aangesloten corporaties. Beide overleggen,
in juni en in november, vonden digitaal plaats. Zoals gebruikelijk is tijdens het eerste overleg het GACjaarverslag besproken en vastgesteld en is tijdens het najaarsoverleg de begroting behandeld. Tijdens
beide overleggen was het voorzitterschap van de GAC onderwerp van gesprek. Per 1 januari 2023
eindigt de derde en laatste termijn van de huidige voorzitter, Kathina Post. Tijdens het juni-overleg
verzochten de corporatiebestuurders de GAC om voor de aanstaande werving van een nieuwe
voorzitter de profielschets te actualiseren. Dat is gebeurd. Ondervoorzitter Danièle de Vries bleek met
haar juridische achtergrond en haar ervaring in de volkshuisvesting aan deze profielschets te voldoen
én zij wil het voorzitterschap graag overnemen. Daarom is tijdens het bestuurlijk overleg in november
voorgesteld om Danièle per 1 januari 2023 als nieuwe voorzitter te benoemen. Dit voorstel is door de
besturen overgenomen.
De (mondelinge) afspraken over de werkwijze ten aanzien van de financiële administratie van de GAC
zijn in 2021 schriftelijk vastgelegd. Havensteder verzorgde de financiële administratie alweer enkele
jaren. Volgens het convenant zou deze taak met enige regelmaat moeten rouleren tussen de
aangesloten corporaties. In het bestuurlijk overleg van november heeft de GAC dit ter sprake gebracht.
Daarop is afgesproken dat Maasdelta de financiële administratie per 1 januari 2022 van Havensteder
overneemt.

2.3 De hoorzittingen en plenaire vergaderingen in 2021
De eerste twee maanden van 2021 zat Nederland in een strenge lockdown om het coronavirus in te
dammen. Het dringende advies was om zoveel mogelijk thuis te blijven. In overleg met de corporaties,
die hun deuren ook weer goeddeels hadden gesloten, is besloten in die maanden geen hoorzittingen
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te houden. Op 9 maart was de eerste zitting van 2021. Vervolgens heeft de GAC in de maanden maart
en april nagenoeg iedere week een hoorzitting georganiseerd om de opgelopen achterstand in te
halen. In deze periode gold in Nederland als onderdeel van de lockdown een avondklok. Daarom heeft
de GAC de tijden van de hoorzittingen tijdelijk aangepast. De zittingen in maart en april startten om
16.00 uur (in plaats van 17.00 uur) en eindigden uiterlijk 19.30 uur (in plaats van 20.30 uur). Zodoende
konden bezoekers van de hoorzittingen en de commissieleden vóór 21.00 uur, het tijdstip waarop de
avondklok van kracht was, thuis zijn.
In oktober 2020 toen de coronamaatregelen werden verscherpt, sloot Woonstad Rotterdam haar
vergaderruimte voor extern bezoek. Ook andere corporaties deden dit. Sindsdien vinden de
hoorzittingen van de GAC plaats bij conferentiecentrum Engels in het centrum van Rotterdam. Deze
locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer en ligt centraal in het werkgebied van de GAC. In de
ruimte die de GAC hier tot haar beschikking heeft, is het goed mogelijk om binnen de geldende
coronamaatregelen op verantwoorde wijze hoorzittingen te houden. Een groot voordeel is verder dat
Engels een neutrale locatie is. De GAC krijgt van huurders toch nogal eens vragen over haar
onafhankelijkheid. Een neutrale locatie helpt om huurders te overtuigen van het onafhankelijke
karakter van de GAC.

“Met uw hulp is gerealiseerd dat ik vanuit mijn bed weer naar buiten kan kijken. Dit voelt echt als een
bevrijding voor mij. Mijn dank aan u is groot.

“
Het valt de commissie op dat steeds vaker een advocaat of iemand uit het sociaal domein meekomt
naar de hoorzitting. Ter ondersteuning van de klager of omdat de klager zelf niet in staat is om zijn
zaak te bepleiten of dat niet durft. Mogelijk houdt dit verband met het feit dat mensen zoveel en zo
lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, ook als ze (psychische) zorg nodig hebben.
De hoorzittingen vinden plaats met een afvaardiging van de commissie. Om onderwerpen te
behandelen die alle commissieleden aangaan, organiseert de GAC twee keer per jaar een plenaire
vergadering voor de voltallige commissie. De eerste was in april en werd vanwege de toen geldende
coronamaatregelen digitaal gehouden. De commissieleden hebben tijdens deze vergadering het
jaarverslag 2020 besproken. In het kader van deskundigheidsbevordering heeft commissielid Jan van
Dongen een presentatie gegeven over de mogelijkheden om externe expertise in te schakelen bij de
behandeling van technische klachten. In november kon de plenaire vergadering live plaatsvinden.
Tijdens dit overleg hebben de commissieleden de profielschets voor de voorzitter besproken.
Daarnaast heeft commissielid Cees van Dijk een inhoudelijke bijdrage geleverd in de vorm van een
presentatie over verschillende soorten van geschilbeslechting. Werkwijze en kosten van de Rechtbank,
de Rotterdamse Regelrechter en de Huurcommissie werden vergeleken met die van de GAC. Ook de
rol van geschilbeslechtende partijen als politie, buurtbemiddeling, de gemeentelijke ombudsman en
de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw kwam kort aan de orde.

“Wij danken u en de Geschillencommissie nogmaals van harte, voor de wijze waarop u onze
klacht(en) over het contact tussen ons als huurder, ten opzichte van de verhuurder heeft aangekaart.

“
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2.4 Andere ontwikkelingen
In september heeft provider Internedservices de mailbox van de GAC uit veiligheidsoverwegingen
afgesloten. De server waarop de mailbox staat, was benaderd door onbevoegden die mogelijk misbruik
hadden gemaakt van een kwetsbaarheid in het systeem. Met het oog op de dataveiligheid van de GAC,
werd de mailbox afgesloten. De GAC is blij dat de gegevens zijn veiliggesteld, maar de tijdelijke
afsluiting van de mailbox zorgde wel voor wat ongemak. Vijf of zes huurders die een geschil hadden
ingediend en niets hoorden van de GAC, hebben zelf contact opgenomen met het secretariaat. Zij
hebben na uitleg door de secretaris hun stukken opnieuw opgestuurd. Omdat de GAC verder geen
klachten heeft gekregen, ook niet via de corporaties, gaat ze ervan uit dat huurders geen nadeel
hebben ondervonden van de tijdelijke afsluiting van de mailbox.
Het convenant, met daarin de samenwerkingsafspraken tussen de bij de GAC aangesloten corporaties,
is op detailniveau geactualiseerd. Het geactualiseerde convenant wordt ter ondertekening aan alle
aangesloten corporaties voorgelegd.
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3. Feiten en cijfers op hoofdlijnen

DE CIJFERS OVER 2021
2

9
18

Gegronde zaken
die alsnog niet
zijn opgelost

24

Hoorzittingen

Zaken die na zitting
nader besproken
werden voordat
conclusie getrokken
kon worden

Advies
commissie
gevolgd

6

2

Zaken waarvoor
een commissielid
op huisbezoek
ging

Complimenten
ontvangen

4
Advies
Commissie
deels gevolgd

196
51
Ongegrond
verklaard

Geschillen
ontvangen

7
Ingetrokken

10

2

Corporaties

Advies
commissie
niet opgevolgd

6
Commissieleden

45

86

35
Gegrond
verklaard

Geschillen
behandeld

7
Te vroeg
ingediend;
later alsnog
behandeld

Niet
ontvankelijk

40
Opgelost
vóór
zitting

De grootte van de ballonnen is willekeurig gekozen.
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Samengevat:
Ingediend 2021
Niet ontvankelijk

196
45
151

Over uit december 2020
Totaal te behandelen
In mindering:
Vóór zitting opgelost of
ingetrokken door klager

24
175

47
128

Door naar 2022

42

Behandeld

86

De gedetailleerde verdeling van de geschillen per corporatie is opgenomen in de bijlagen.

De behandelde geschillen ten opzichte van het aantal verhuureenheden per corporatie geeft
onderstaand beeld.

Corporatie

aantal VHE
2021
2020

Woonstad Rotterdam
Stadswonen
Havensteder
Maasdelta

44.627
6.615
43.017
17.642

51.009*

Waterweg Wonen
Woonplus Schiedam
3B Wonen
Patrimonium
Samenwerking
MaasWonen
Totaal

behandelde
geschillen
2021
2020
18*

44.775
16.768

37
1
32
1

10.996
11.087
4.111
2.800
4.553
1.735

11.029
11.202
4.179
2.764
3.848
1.735

147.183

148.630

percentage
2021
2020
0,04%*

28
1

0,08
0,02
0,07
0,01

1
4
2
4
2
2

0
6
0
1
1
1

0,01
0,04
0,05
0,14
0,04
0,12

0,00%
0,05%
0,00%
0,04%
0,03%
0,06%

86

56

0,06

0,04%

0,06%
0,01%

*inclusief Stadswonen
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De conclusie van de commissie (gegrond-ongegrond) ten aanzien van de behandelde geschillen in
historisch perspectief is als volgt:

Geschillen
totaal

Ingediend
Behandeld

2021
absoluut
percentage

196

2020
absoluut
percentage

164
44%

2019
absoluut
percentage

170
34%

38%

86

van de ingediende

56

van de ingediende

64

van de ingediende

35

41%

24

43%

24

38%

51

59%

29

52%

36

56%

-

-

3

5%

4

6%

waarvan

(deels) gegrond
waarvan

ongegrond
waarvan

geen uitspraak
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4. Algemene conclusies en aanbevelingen per thema
Maar liefst 86 geschillen behandelde de GAC in 2021 van evenzoveel huurders, ieder met zijn eigen
verhaal. Unieke zaken en verhalen, maar toch zijn er ook overeenkomsten. Bijvoorbeeld omdat
aanleiding en achtergrond van de geschillen op elkaar lijken. In het Jaarverslag behandelt de GAC dit
soort vergelijkbare zaken thematisch. Zo hoopt de GAC extra aandacht te vestigen op bepaalde, veel
voorkomende oorzaken van geschillen. Daarnaast kan de GAC op deze manier meer in het algemeen
conclusies trekken en aanbevelingen doen waar alle aangesloten corporaties hun voordeel mee
kunnen doen.
In dit jaarverslag stelt de GAC de volgende vier thema’s aan de orde:
1. Reparatie en techniek
2. Schade en compensatie
3. Overlast
4. Lekkage en schimmel
Per thema wordt een aantal kenmerkende of juist bijzondere geschillen uitgelicht. Alle geschillen zijn
geanonimiseerd beschreven. De klager, man of vrouw, wordt consequent aangeduid als hij. In de
meeste van deze zaken heeft de corporatie het advies van de GAC overgenomen. Als dit niet zo was,
staat dit vermeld.
Het belang van zorgvuldige communicatie
Bij klachten gaat het bijna nooit alleen om de klacht zelf. Het gaat heel vaak óók over de communicatie
door corporatie. Of liever gezegd, het gebrek daaraan. Een deel van de geschillen die de GAC krijgt
voorgelegd, kan worden voorkomen met goede informatie over voor huurders belangrijke
beleidsmatige zaken. Hierbij valt te denken aan het ZAV-beleid of het beleid voor de vernieuwing van
badkamers, keukens en toiletten. Met eenvoudig geschreven, complete informatie over deze
onderwerpen op de website en/of in folders of nieuwsbrieven kan een corporatie misverstanden
voorkomen en zorgen dat huurders realistische verwachtingen hebben.
Sommige klachten zijn ingewikkeld en kunnen niet in één keer worden opgelost. Juist in die situaties
kunnen zorgvuldige communicatie en het schriftelijk vastleggen van gemaakte afspraken het verschil
maken. Een huurder die zich gehoord weet, voelt dat hij serieus wordt genomen en goed op de hoogte
wordt gehouden, is eerder bereid de situatie te accepteren en/of mee te werken. Dat is ook in het
belang van de corporatie. Behalve dat zij gebaat is bij een goede relatie met haar huurders, voorkomt
ze hiermee veel extra werk dat nodig is bij de afhandeling van een klacht of een geschil.

4.1 Reparatie en techniek
Heel vaak ligt aan een geschil een technisch probleem of een reparatie(verzoek) ten grondslag. Dat is
al jaren zo, en het afgelopen verslagjaar vormt hierop geen uitzondering. ‘Reparatie en techniek’ blijft
dus een belangrijk thema om aandacht aan te besteden. De volgende zaken zijn illustratief.
Geduld huurder zwaar op de proef gesteld
Als klager zijn woning in 2016 gaat huren, moeten badkamer, keuken en toilettegels worden
vernieuwd. Het lukt corporatie niet om dit te doen voordat klager de woning betrekt en ze spreekt met
hem af dat de werkzaamheden worden uitgevoerd als hij al in de woning woont. Dat duurt maximaal
vijf dagen, geeft corporatie daarbij aan. In werkelijkheid neemt de vervanging van badkamer, keuken
en toilettegels drie weken in beslag en gaat er bij het vernieuwen van de keuken veel mis. Vanwege de
(stof)overlast en opslag van spullen in combinatie met medische klachten van zijn kinderen, ziet klager
zich zelfs genoodzaakt vijf dagen in een hotel te verblijven. De aannemer belooft verschillende kosten
te vergoeden, maar komt dit niet na. Bovendien ontstaat tijdens de renovatiewerkzaamheden schade
aan keukenvloer en kinderkamer. Ondanks herhaalde meldingen van klager is die nog altijd niet
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hersteld. Ook andere gebreken waarmee klager te maken krijgt, worden door corporatie niet of niet
afdoende opgelost. Klager vindt het erg vervelend dat hij steeds moet bellen over de klachten en wil
dat corporatie alle nog resterende klachten nu goed oplost. De vertegenwoordiger van de corporatie
geeft tijdens de zitting aan dat hij niet op de hoogte was van de klachten en de schade die door de
renovatie is ontstaan. Klagers klachten zijn direct doorgegeven aan de aannemer en hebben hem niet
bereikt. Hij is onaangenaam verrast door de gang van zaken en biedt klager namens corporatie excuses
aan. Hij stelt voor om samen met klager en de aannemer in gesprek te gaan over de nog openstaande
klachten. De GAC, die het geschil gegrond vindt, houdt de zaak aan. Na het gesprek krijgt de commissie
bericht van corporatie dat alle nog openstaande punten zijn besproken en oplossingen zijn vastgelegd.
De GAC adviseert corporatie de openstaande punten en gebreken zo snel en goed mogelijk op te
pakken en klager een vergoeding te bieden voor al het ongemak zoals destijds door de aannemer is
toegezegd. Hoewel corporatie dit advies overneemt, laat klager de GAC later in het jaar weten dat de
zaak nog steeds niet is opgelost.
Frustratie leidt tot wantrouwen
In deze zaak is niet de huurder maar zijn zoon de klager namens de huurder. De zoon woont niet bij de
huurder, maar neemt in alle opzichten de honneurs voor hem waar. Het geschil gaat over een veelheid
aan klachten. Er is overlast van muggen, schimmel, lekkende en slecht werkende radiatoren en
houtrot. Klager belt hierover regelmatig met corporatie en vindt dat corporatie de klachten niet serieus
neemt of niet goed oplost. Corporatie zegt wel degelijk actie te hebben ondernomen. In haar ogen is
de communicatie met klager moeizaam. Aan het begin van de zitting uit klager zijn twijfel over de
onafhankelijkheid van de commissie. Hij neemt echter genoegen met de uitleg van de voorzitter en wil
zijn geschil door de GAC laten behandelen. Vervolgens gaat hij uitgebreid in op alle klachten. Om de
muggenoverlast te illustreren, toont hij een servet met daarop een groot aantal muggen; naar zijn
zeggen de ‘vangst’ van één avond. Klager is ervan overtuigd dat de muggen uit de kruipruimte onder
het portiek komen. Volgens hem zijn er inspecties gedaan en rapporten gemaakt, maar heeft
corporatie de adviezen slechts gedeeltelijk opgevolgd: er is wel een nieuw luik geplaatst, maar de
kruipruimte is niet leeggemaakt en gevuld met schoon zand en schelpen. Uit het relaas van klager komt
naar voren dat corporatie ook naar de schimmel en het houtrot onderzoeken heeft laten uitvoeren.
De GAC heeft geen van de onderzoeksrapporten ontvangen. Corporatie zegt toe deze alsnog te sturen.
Wat de muggen betreft, meent corporatie dat de kruipluiken in de op de begane grond gelegen woning
moeten worden nagekeken. Dat dit nog niet is gebeurd, komt volgens corporatie mede omdat het niet
lukt om een afspraak te maken met klager. Ook voor het nakijken van de mechanische ventilatie, die
volgens klager niet goed werkt, lukt het niet om tot een afspraak te komen. Klager woont zelf in Almere
en kan alleen ‘s woensdags naar de woning komen. Over de niet of slechtwerkende radiatoren zegt
corporatie dat drie radiatoren zijn vernieuwd. Klager reageert dat er maar twee zijn vervangen en dat
de woning nog altijd niet goed kan worden verwarmd. Al met al krijgt de GAC tijdens de zitting geen
goed overzicht van de klachten. Tot teleurstelling van de commissie is corporatie nog niet zelf in de
woning gaan kijken. Daarom wordt afgesproken dat een commissielid de woning zal bezoeken samen
met corporatie en klager. Het bezoek van het commissielid wijst uit dat er inderdaad het nodige schort
dat moet worden verholpen of nader onderzocht (variërend van schimmelvorming, houtrot, een slecht
werkende radiator, slecht kitwerk tot ongeïsoleerde waterleidingen). De commissie zegt de enorme
frustratie van klager te begrijpen. Zeer waarschijnlijk komt de negatieve en wantrouwende opstelling
van klager daaruit voort. Dit komt een goede afwikkeling van de klachten echter niet ten goede. Klager
moet corporatie wel in de gelegenheid stellen haar werk onder normale omstandigheden te doen. Dit
gezegd hebbende, acht de GAC het geschil gegrond en adviseert ze corporatie om de negen
actiepunten uit het na het huisbezoek opgestelde rapport uit te voeren. Corporatie, die het advies
overneemt, laat korte tijd later weten dat klager haar nauwelijks gelegenheid geeft om de
werkzaamheden uit te voeren en dat zij die daarom heeft stopgezet.
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Eenvoudige manier waarmee de commissie test of het ventilatiesysteem aan of uit
staat: blijft een wc-papiertje hangen of valt het naar beneden?

Brommende pomp
In het voorjaar van 2018 is in klagers woning een warmtepomp geïnstalleerd. Sindsdien heeft hij last
van het brommende geluid van die pomp. En erger: nadat ook bij zijn buren zo’n warmtepomp in
gebruik is genomen, hoort hij ook gebrom als zijn eigen pomp niet aan staat. Hij krijgt hier serieuze
gezondheidsklachten van en heeft zelfs zijn bed in de woonkamer gezet omdat het gebrom daar
minder hoorbaar is. Volgens klager is de pomp niet op de juiste manier opgehangen. Ondanks
toezeggingen van corporatie om hieraan iets te doen, is dat nog steeds niet gebeurd. Hier komt nog
bij dat hij zijn woning niet eens behaaglijk warm krijgt met de nieuwe installatie. Hij moet elektrische
kachels als bijverwarming gebruiken. Klager heeft aangegeven dat hij bereid is om te verhuizen maar
daar heeft corporatie niet op gereageerd. Corporatie heeft wel onderzoek laten uitvoeren naar het
gebrom. Naar aanleiding van het onderzoeksrapport wil corporatie zowel in klagers woning als in die
van zijn buren een frame plaatsen waaraan de warmtepomp kan worden opgehangen, maar dat is nog
niet gebeurd. Tijdens de zitting komt naar voren dat het in februari uitgevoerde geluidsonderzoek
uitwijst dat het geluid binnen de norm valt maar wel steeds in een van de slaapkamers te horen is. Het
onderzoeksbureau adviseert om na te gaan waar de bron van het bromgeluid zit en wat de oorzaak is
van de toename van het brommen bij het bereiken van een bepaalde temperatuur van het boilervat.
Verder doet het bureau enkele adviezen om het brommen op te lossen, zoals het plakken van zwaar
‘ontdreuningsmateriaal’ tegen de binnenkant van het frontpanel van de installatie. Inmiddels is het
oktober en heeft corporatie de adviezen nog niet opgevolgd. De vertegenwoordiger van corporatie
heeft hiervoor geen verklaring, maar benadrukt dat corporatie om klager te helpen een frame wil
monteren om de pomp aan op te hangen. De levering van het frame heeft vertraging opgelopen, maar
zou nu binnen een week binnen moeten zijn. De GAC, die vooral betreurt dat corporatie de adviezen
uit het onderzoeksrapport niet heeft opgevolgd en in haar overwegingen meeneemt dat klager
aangeeft dat hij zijn woning niet goed warm krijgt, vindt het geschil gegrond. Het advies aan corporatie
luidt om de conclusies en adviezen uit het onderzoeksrapport onmiddellijk volledig op te volgen en het
ophangframe direct bij klager en zijn buren te plaatsen. Ook raadt ze corporatie aan de juiste afstelling
van de warmtepomp nader te onderzoeken.
Algemene conclusies en aanbevelingen
In eerdere jaarverslagen heeft de GAC het al benadrukt en ze doet dat nu opnieuw: bij geschillen
waaraan een technische klacht ten grondslag ligt, is het raadzaam dat de corporatie zelf voorafgaand
aan de zitting in de betreffende woning gaat kijken. Daar is tijd genoeg voor; enkele weken voor de
hoorzitting kondigt de secretaris van de GAC vaak al aan welke zaken de commissie gaat behandelen.
Bovendien vraagt zij kort na aanmelding van het geschil informatie op bij de betreffende corporatie.
Als corporatie voor de hoorzitting bij klager gaat kijken, kan ze het probleem soms zonder inmenging
van de GAC oplossen. De GAC is daar dan alleen maar blij mee. En als dat níet kan, heeft de corporatie
in elk geval een volledig beeld van de situatie zodat ze de GAC tijdens de zitting goed kan informeren.
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Door de energietransitie/verduurzamingsopgave waarmee corporaties aan de slag moeten, krijgen ze
te maken met nieuwe technieken. Het algemene advies luidt om terughoudend te zijn met het
grootschalig invoeren van nieuwe technieken die zich nog niet hebben bewezen.

4.2 Schade en compensatie
Verzoeken om schadevergoeding en eisen om compensatie; de GAC kreeg er ook in 2021 regelmatig
mee te maken. Bij 15 van de ingediende geschillen speelde dit een rol. Daarmee is ook dit een thema
dat blijvende aandacht verdient, ook van de corporaties. De volgende zaken maken dit duidelijk.
Houd uw watermeter in de gaten
Klager wordt geconfronteerd met een uitzonderlijk hoge waterrekening. Het waterbedrijf geeft hem
de tip om zijn watermeter te controleren. Daaruit blijkt dat de watermeter blijft lopen, ook als hij geen
water gebruikt. Klager meldt dit bij corporatie, waarop corporatie onderzoek doet en constateert dat
er lekkage is in de ondergrondse leidingen. De lekkage wordt verholpen. Klager vindt dat corporatie de
meerkosten van het waterverbruik aan hem moet vergoeden. Corporatie wijst die claim af omdat zij
direct na de melding actie heeft ondernomen om de lekkage te verhelpen. Tijdens de zitting licht klager
toe dat hij vindt dat corporatie nalatig is geweest. Hij kan zelf de ondergrondse leidingen niet
controleren en vindt dat corporatie dat als eigenaar zou moeten doen. Als corporatie proactief de
leidingen zou afpersen, kan een eventueel lek vroegtijdig worden opgespoord. Het voelt voor klager
heel onrechtvaardig dat hij nu voor kosten opdraait die zijn ontstaan door een probleem waar hij zelf
niks aan kan doen. Corporatie verweert dat zij niet nalatig is geweest. Zij heeft adequaat gereageerd
op de melding en de lekkage is haar niet aan te rekenen. Corporatie wijst er verder op dat klager de
lekkage eerder had kunnen opmerken als hij regelmatig de stand van zijn watermeter had
gecontroleerd. Proactief afpersen van de leidingen is volgens corporatie financieel gezien geen optie.
De GAC concludeert dat klager de lekkage tijdig heeft doorgegeven en corporatie adequaat heeft
gehandeld en dat dus geen van beide partijen schuld kan worden aangerekend. Het hogere
waterverbruik is huurdersrisico. Daarmee is het geschil wat de GAC betreft ongegrond. Ze geeft
corporatie nog wel als advies mee om de tip aan huurders om regelmatig hun watermeter te
controleren breed te communiceren, bijvoorbeeld via een huurdersnieuwsbrief.

“Ik doe mijn gehoorapparaat even uit, dan hoor ik u beter.
“
Studentenkamer niet verhuur-klaar
Klager, student, huurt per 27 oktober een kamer met eigen badkamer; de keuken deelt hij met twee
huisgenoten. Bij de bezichtiging valt het hem niet op, maar na ontvangst van de sleutels ziet hij dat het
douchegarnituur ontbreekt. De aannemer die na deze melding komt kijken, constateert dat ook de
wasbak en enkele tegels in de badkamer moeten worden vervangen. Klager kan hierdoor bijna de hele
eerste maand nadat zijn huur is ingegaan zijn badkamer niet gebruiken. Hij vraagt hiervoor
huurcompensatie. In eerste instantie wijst corporatie die af. In tweede instantie, na meerdere
onbeantwoorde mails van klager aan corporatie en nadat hij zijn klacht als geschil heeft ingediend,
biedt corporatie een compensatie van zeven dagen kale huur. Klager vindt dit te weinig. Hij vertelt
tijdens de zitting dat de aannemer de eerste afspraak voor de herstelwerkzaamheden aan wastafel en
tegels heeft afgezegd vanwege corona. Wel komt op 11 november de loodgieter om het
douchegarnituur te plaatsen. Als op 16 november de aannemer komt, is er een tegenvaller: bij het
weghalen van de wasbak komen veel tegels los. Daardoor moet de muur worden hersteld en dat moet
drogen. Zodoende kan hij in de periode van 27 oktober tot 25 november zijn douche alleen tussen 11
en 16 november gebruiken. Wat hem ook dwars zit, is dat corporatie zijn mails niet beantwoordt; hij
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voelt zich genegeerd. Hij vindt een maand kale huur als compensatie voor de overlast gerechtvaardigd.
Corporatie legt uit dat haar beleid is dat kleine werkzaamheden na acceptatie van de woning worden
uitgevoerd. In dit geval zat het echter tegen: niet alleen de tegels maar ook de muur moest worden
hersteld, wat droogtijd met zich meebrengt. Dat klager geen antwoord kreeg op zijn mails, komt omdat
de corporatiemedewerker op dat moment zelf corona had. Helaas zijn de mails niet door een collega
beantwoord. Ze erkent dat een en ander niet is gelopen zoals had gemoeten en biedt hiervoor excuses
aan. De zeven dagen kale huur ter compensatie zijn gebaseerd op het feit dat klager wel zijn kamer en
de gedeelde keuken kon gebruiken. Desgevraagd geeft corporatie aan dat bij de eindinspectie, voordat
klager de kamer ging huren, al is vermeld dat de tegels bol stonden en dat wastafel en douchegarnituur
vervangen moesten worden. Achteraf bezien erkent corporatie dat de kamer niet verhuur-klaar was
en dat ze klager, toen hij de woning accepteerde, had moeten vertellen dat deze gebreken hersteld
moesten worden. De commissie vindt daarom dat het geschil gegrond is. Ze adviseert corporatie klager
ter compensatie een halve maand kale huur te betalen.
Coronakorting
Tijdens de hoorzitting is klager helaas niet aanwezig. De GAC baseert zich daarom op de stukken en de
toelichting van corporatie. Klager huurt vanaf april 2020 kantoorruimte van corporatie. Hij zegt de
ruimte vanwege stankoverlast niet te kunnen gebruiken en vraagt om een andere ruimte in hetzelfde
gebouw. Na een half jaar krijgt hij daarvoor een aanbod waarmee hij in eerste instantie akkoord gaat.
Desondanks is klager ontevreden over de afhandeling van zijn klacht en wil hij de volledige huur die hij
heeft betaald terug plus eventueel een schadevergoeding. Corporatie is daartoe niet bereid en vertelt
ter zitting waarom niet. Klager heeft de eerst aangeboden kantoorruimte bekeken voordat hij de
huuraanbieding per 1 april accepteert. De voorwaarden daarbij zijn: twee maanden vrije huur (aanbod
van corporatie vanwege de corona-uitbraak), een huurovereenkomst van drie jaar met mogelijkheid
tot verlenging en een opzegtermijn van een jaar. In mei vraagt klager of de huurvrije periode kan
worden verlengd vanwege de aanhoudende coronacrisis. Corporatie geeft aan dat dit niet kan. In
september meldt klager stankoverlast. Corporatiemedewerkers bezoeken de ruimte om hierover een
oordeel te vellen. Stank is subjectief, maar de medewerkers beschrijven de geur als die van ‘nieuwe
vloerbedekking en lijm’. Vlak voordat klager de ruimte gaat huren, is inderdaad nieuwe vloerbedekking
gelegd. Hoe dan ook, corporatie neemt klagers melding serieus en probeert tot een oplossing te
komen. Die lijkt te zijn gevonden met de andere kantoorruimte die corporatie klager aanbiedt. Klager
accepteert die ruimte, maar wijst hem later toch af. Vervolgens is in overleg met klager de
huurovereenkomst ontbonden per 31 oktober, waarbij corporatie hem de laatste maand huur
kwijtscheldt. De GAC constateert dat klager uiteindelijk dus maar vier van de zeven maanden huur
heeft hoeven betalen. Daarmee, en met de alternatieve ruimte die corporatie klager heeft
aangeboden, is corporatie klager voldoende tegemoetgekomen, aldus de commissie. Ze vindt het
geschil daarom ongegrond.
Algemene conclusies en aanbevelingen
Het algemene advies aan corporaties bij verzoeken om compensatie en schadevergoeding is en blijft:
probeer samen met klager tot overeenstemming te komen. Uiteindelijk gaat het om herstel van de
relatie met de huurder. Waarbij de GAC zich uiteraard realiseert dat het niet in alle gevallen mogelijk
is tot overeenstemming te komen en dat sommige huurders onredelijke eisen stellen. In die gevallen
kan goede communicatie en het schriftelijk vastleggen van gemaakte afspraken soms voorkomen dat
een klacht uitgroeit tot een geschil.
Uit de zaak die als eerste wordt beschreven, is een algemeen geldend communicatieadvies af te leiden.
Huurder had de lekkage eerder kunnen opmerken, als hij de watermeter zelf regelmatig had gecheckt.
Het is aanbevelenswaard huurders erop te wijzen dat het verstandig is de watermeter minimaal eens
per kwartaal te controleren en afwijkend verbruik direct bij corporatie te melden.
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4.3 Overlast
Ook overlast is een thema dat de GAC vaak in haar jaarverslag onder de aandacht brengt. Dat dit thema
veel verder strekt dan burenoverlast, laten de volgende zaken goed zien.
Onaangename verrassing
Als klager op een ochtend uit zijn woonkamerraam kijkt, is hij onaangenaam verrast: er is een enorme
buis langs zijn raam aangebracht. Het blijkt een afzuigkanaal te zijn voor het restaurant dat kort
daarvoor op de begane grond van zijn woongebouw is gevestigd. De buis is klager een doorn in het

oog; het is een lelijk ding dat zonlicht hinderlijk weerkaatst en dat stank- en geluidsoverlast
veroorzaakt. Hij wil hem verwijderd of verplaatst hebben en is niet te spreken over de communicatie
door corporatie. Corporatie heeft naar aanleiding van de klacht de buis verlengd zodat hij niet meer
direct op klagers raam blaast. Om de weerkaatsing van de zon op de buis op te lossen, is de buis zwart
geverfd. Klager licht ter zitting toe dat hij noch zijn buren vooraf zijn geïnformeerd over het aanbrengen
van het afvoerkanaal. De buis is weliswaar verlengd, maar als de wind ‘verkeerd’ staat, komen de
onaangename kookluchten nog steeds via het raam zijn woning binnen. Verder laat hij tijdens de zitting
met een foto zien dat het zwart schilderen van de buis geen oplossing is voor de weerkaatsing van
zonlicht. Klager, die zich realiseert dat de buis een blijvertje is, heeft corporatie gevraagd wat de
vervolgstappen zijn. Hij geeft ook aan dat de buis in zijn ogen provisorisch is bevestigd. Corporatie
vertelt dat de afdeling Bedrijfs-onroerend goed (BOG) de buis op deze plek heeft laten plaatsen op
advies van een aannemer. Dat klager en zijn buren hierover vooraf niet zijn geïnformeerd, is vervelend;
corporatie heeft hiervoor excuses aangeboden. De buis is zo snel mogelijk verlengd en voldoet nu aan
de wettelijke eisen. Volgens corporatie heeft een aannemer de bevestiging gecontroleerd en akkoord
bevonden en is volgens de afdeling BOG voor de aanleg van deze afvoerbuis geen vergunning
noodzakelijk. De commissie twijfelt of dat zo is en vraagt zich ook af of de buis wel professioneel en
deugdelijk aan het gebouw is vastgezet. Ze vraagt corporatie om nogmaals na te gaan of er geen
vergunningsplicht rust op het plaatsen van de buis en houdt de zaak aan. Corporatie laat na de zitting
weten dat de afvoer geen onderdeel is van het gehuurde en dat ze niet zeker weet of een vergunning
nodig is. Ze heeft de eigenaar van het restaurant gevraagd om dit na te gaan. De GAC doet ondertussen
informeel navraag bij de DCMR Milieudienst Rijnmond. Die geeft aan dat een ‘omgevingsvergunning
bouwen’ bij het omgevingsloket van de gemeente (had) moet(en) worden ingediend. Het bevreemdt
de GAC dat corporatie de huurder van het restaurant niet vóór het plaatsen van de buis heeft gevraagd
na te gaan of daarvoor een vergunning vereist is. Ook al is het de verantwoordelijkheid van de
restauranteigenaar, het was beter geweest om dit vooraf te checken. Nu zijn klager en zijn buren voor
een voldongen feit geplaatst. De GAC vindt het geschil gegrond. Het advies aan corporatie is tweeledig:
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1. Verplicht de huurder van het restaurant om na te gaan of het aanbrengen van de afvoerbuis
vergunningsplichtig is. Is het antwoord hierop bevestigend, verzoek huurder dan de
vergunning aan te vragen en ernaar te handelen. Is het antwoord ontkennend, verzoek
huurder dan dit schriftelijk aan corporatie te overleggen.
2. Ga na of de afvoerbuis op voldoende afstand van het raam van klager en op de juiste wijze aan
het gebouw bevestigd is en handel zo nodig naar de uitkomst.
Niet constructief
Klager ervaart overlast van zijn naaste buren en verwijt corporatie dat zij daar niks tegen doet.
Bovendien is hij zeer ontevreden over hoe corporatie hem behandelt en vindt hij dat afspraken en
toezeggingen niet worden nagekomen. Corporatie stelt dat zij talloze keren met klager heeft
gesproken en gemaild en meer dan genoeg actie heeft ondernomen na klagers meldingen. Hoezeer de
relatie tussen huurder en corporatie is verstoord, blijkt tijdens de zitting. Corporatie laat zich
vertegenwoordigen door haar advocaat, klager begint zijn toelichting met het weerleggen van, zoals
hij stelt, allerlei onjuistheden in de documentatie die de GAC van corporatie heeft gekregen. Hij vindt
dat corporatie hem in een kwaad daglicht stelt en heeft een heel betoog voorbereid om een en ander
te weerleggen. De voorzitter van de GAC vraagt hem het te houden bij een samenvatting en zich te
beperken tot de feiten. Klager zegt overlast te ervaren vanaf het moment dat de huidige bewoners
naast hem zijn komen wonen. In de kern gaat het om geluidsoverlast en stankoverlast van de wiet die
de buren roken. Klager heeft een zwaar autistische zoon. Voor diens rust heeft klager de hoekwoning
toegewezen gekregen waar hij nu woont. Hij vindt het onbegrijpelijk dat vervolgens een dergelijk gezin
naast hem is geplaatst. Hij stelt dat corporatie hem ten onrechte beschuldigt van racisme en dat
afspraken die met de buren zijn gemaakt om de overlast te beperken, niet worden nagekomen. Na
veel aandringen van zijn kant, is nu wel een geluidwerende wand in de woning van de buren geplaatst.
Sinds hij zijn geschil heeft ingediend, is het rustig. Hij vermoedt dat corporatie de buren specifiek heeft
gevraagd nu rustig te zijn. De advocaat van corporatie stelt dat corporatie alles heeft gedaan wat van
haar mag worden verwacht. Direct na de eerste melding van klager is ze het gesprek aangegaan met
de buren. Ze heeft de overlast onderzocht, mediation ingeschakeld en een geluidswerende wand in
het huis van de buren geplaatst. Ook heeft ze klager ondersteund bij gesprekken met de gemeente
over eventuele woningaanpassingen of urgentie vanwege zijn zoon. Er is kortom geen dossier dat
zoveel aandacht krijgt van corporatie als dat van klager. Echter, andere omwonenden ervaren geen
overlast van klagers buren en blowen is geen overlast waartegen moet worden opgetreden. Corporatie
vindt de buren alleszins redelijk, in tegenstelling tot klager. Klager, die continu door de advocaat heen
praat en verbolgen is over het feit dat de advocaat haar hele betoog mag voorlezen en hij niet, zegt
desgevraagd dat hij vooral rust wil. De rust die hij nu ervaart. De GAC constateert dat de overlast niet
objectief is vast te stellen en nu ook lijkt te zijn opgelost. Ze concludeert verder dat de houding van
klager richting corporatie én tijdens de zitting niet constructief is en dat corporatie ruimschoots heeft
voldaan aan haar inspanningsplicht om de door klager ervaren overlast te beperken of op te lossen. Ze
vindt het geschil daarom ongegrond.
Ongedierte
Muizen en zilvervisjes, klager heeft er al jaren last van. Dat wat corporatie heeft gedaan tegen deze
overlast is volgens klager niet voldoende. Hij vindt dat corporatie te weinig reageert op zijn klachten
en hem niet serieus neemt. Ter zitting licht hij toe dat de zilvervisjes voortkwamen uit de oude keuken
in zijn woning. Die was ontzettend vies. Ruim drie jaar geleden heeft corporatie de keuken vernieuwd.
Daar is hij blij mee, maar van de zilvervisjes is hij nog niet af. Ze zitten in de muren en onder de vloer
en komen via gaten bij de deurposten en plinten, waar de betonlaag die op de houten vloer is
aangebracht afbrokkelt, in klagers woning. Erger nog zijn de muizen waartegen klager naar eigen
zeggen al ruim negen jaar strijdt. Die zitten vooral op het balkon. Als klager ’s zomers de deur open
heeft, komen ze binnen. Ook de buren hebben hier last van. De muizen lopen via de holle sierplinten
van balkon naar balkon. Speciaal kitwerk knagen ze door. Corporatie heeft toegezegd de gaten te
dichten, maar dat is nog niet gebeurd. Corporatie erkent klagers overlast van zilvervisjes en muizen en
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neemt die naar eigen zeggen wel degelijk serieus. Ze heeft de Roteb ingeschakeld om de zilvervisjes te
bestrijden en biedt aan om de Roteb of een andere ongediertebestrijder nogmaals opdracht te geven
voor een bestrijdingsactie. Ze biedt ook aan om de vloer te egaliseren zodat de zilvervisjes daar niet
meer doorheen kunnen komen. Klager geeft echter aan dat dit lastig is omdat hij vanwege zijn
astmatische klachten dan niet in de woning kan verblijven en niet weet waar hij tijdelijk kan verblijven.
Wat de muizen betreft wijst corporatie op de eigen rol van klager en zijn buren. Zij voeren vogels op
de balkons en op het voer komen ook muizen af. Corporatie zegt bereid te zijn de gaten in het kitwerk
te dichten, maar als de bewoners hun balkon niet goed schoonhouden en doorgaan met het voeren
van vogels, zullen de muizen niet verdwijnen. Klager zegt dat hij alleen ’s ochtends een schoteltje met
wat brood neerzet voor de duiven en dat hij dat weer weghaalt voordat de muizen er lucht van krijgen.
Corporatie vermeldt nog dat klager heeft laten weten dat hij wil verhuizen, dat zij hem daarop een
andere woning heeft aangeboden, maar dat klager die heeft afgewezen. Klager legt uit dat hij de
aangeboden woning te klein vond. Corporatie geeft aan te willen kijken of er een andere woning
beschikbaar is, vergelijkbaar met die waar klager nu woont. De GAC meent dat corporatie al met al
voldoende heeft ondernomen om de problemen op te lossen en acht het geschil daarom ongegrond.

“Ik vind mijzelf een Pieter Omtzigt in corporatieland (klager die vindt dat hij geen gehoor krijgt).
“
Hanengekraai
Klager heeft veel last van de drie kraaiende hanen die de buurman in zijn tuin houdt. In eerste instantie
hoopt hij aan het geluid te kunnen wennen. Maar dat lukt niet. Het hanengekraai verstoort zijn
nachtrust, evenals de online vergaderingen tijdens het thuiswerken. Klager heeft de buurman
aangesproken en contact opgenomen met de gemeente. Omdat dit niet tot een oplossing leidt, meldt
klager de overlast bij corporatie, zowel mondeling als schriftelijk. Daar wordt volgens klager niet op
gereageerd. Na aanmelding van zijn geschil bij de GAC komt corporatie alsnog in actie. Nog voor de
hoorzitting arrangeert zij een gesprek met klager en de buurman. Klager legt tijdens dit gesprek uit
welke overlast hij ervaart. De buurman, die zich niet bewust is van de ernst van de overlast, is bereid
de hanen ergens anders onder te brengen. Geschil opgelost zonder hoorzitting van de GAC.
Algemene conclusies en aanbevelingen
Overlast is heel divers. En subjectief: wat de één als overlast ervaart, is voor de ander geen enkel
probleem. Dat maakt het voor een corporatie vaak lastig om de situatie te beoordelen. Juist daarom is
het belangrijk dat corporaties overlastzaken altijd serieus nemen en er vroegtijdig het gesprek over
aangaan. Dan kan de corporatie zich snel een oordeel vormen over de overlast en mogelijk bemiddelen
voordat het escaleert. Bovendien helpt het vaak als een huurder zich gehoord voelt, ook als er
daadwerkelijk sprake is van overlast. De corporatie kan er bijna nooit voor zorgen dat de overlast à la
minuut ophoudt. Maar als een klager steun krijgt van corporatie in de vorm van serieus onderzoek en
goede terugkoppeling van de lopende acties, dan voelt klager zich wel gesteund.
Vogels voeren op of vanaf het balkon is een veelvoorkomende oorzaak van muizen- en rattenoverlast,
maar ook van overlast van de (poepende) vogels zelf. Nog los van het feit dat het voor de vogels zelf
vaak niet goed is dat ze worden (bij)gevoerd. Het is aan te bevelen dat corporaties blijven hameren op
een voederverbod op/vanaf het balkon.
Tot slot wil de GAC graag nogmaals onder de aandacht brengen dat burgers en bedrijven een civiel
geschil kunnen voorleggen aan de Rotterdamse Regelrechter. Dit kan soelaas bieden als de corporatie
zelf geen mogelijkheden (meer) heeft om een overlastzaak aan te pakken. De regelrechter onderzoekt
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samen met partijen of ze er onderling uit komen. Lukt dat niet? Dan hakt de regelrechter alsnog de
knoop door. Meer informatie: www.rechtbankrotterdam.nl onder regels en procedures.

“Het is een heel iel mannetje, als ik ‘m een dreun geef, zie je alleen zijn schoenen nog maar staan.
“
4.4 Lekkage en schimmel
Laatst was het weer uitgebreid in het nieuws: lekkage en schimmel en het al dan niet terechte verwijt
dat corporaties daar niet adequaat op reageren. Dat verwijt krijgt de GAC ook vaak voorgelegd.
Bijvoorbeeld in de zaken die hier worden beschreven.
Chaotische aanpak
Al ruim anderhalf jaar kampt klager met meerdere lekkages in zijn woning. Direct nadat het
huurcontract is ingegaan, signaleert klager een vochtplek op het keukenplafond. Enkele maanden later
ziet hij een vochtplek in de woonkamer, precies onder de badkamer. En recent zijn er nog een tweede
en derde vochtplek in de keuken bij gekomen. Hoewel corporatie aandacht besteedt aan de lekkages
zijn de problemen nog altijd niet opgelost. Tijdens de zitting doet klager verslag van de nogal
chaotische aanpak. De lekkage naar de woonkamer wordt veroorzaakt door problemen met leidingen
in de badkamervloer. Eerst krijgt klager te horen dat de hele badkamervloer eruit moet, later blijkt dat
alleen het gedeelte bij de douche te zijn. De uitvoering laat lang op zich wachten - klager moet er
meermaals over bellen - en duurt vier in plaats van de aangekondigde twee dagen. Hoewel de
loodgieter na afloop aangeeft dat het probleem is opgelost, wordt de lekkageplek in de woonkamer
daarna alleen maar groter. Er ontstaat zelfs schade aan meubels en het laminaat. Klager belt de
spoedlijn maar alsnog gaan er enkele dagen overheen voordat er een aannemer komt. Er blijkt een
scheur in de tegels van de badkamer te zitten. Inmiddels is ook de wand van de slaapkamer naast de
badkamer doornat. Corporatie zorgt ervoor dat de tegels in de badkamer worden vervangen. Voor de
schade verwijst ze klager naar zijn eigen inboedelverzekering. Corporatie zegt blij te zijn dat de
problemen in de badkamer nu zijn verholpen. Het leidingwerk is geperst en daaruit zijn geen
bijzonderheden naar voren gekomen. Volgens corporatie liet een onderaannemer het afweten en ze
biedt hiervoor haar excuses aan. Dan de lekkage in de keuken. Die wordt veroorzaakt door schade aan
het platte dak. Volgens klager duurt het lang voordat actie wordt ondernomen en zijn er vervolgens
meerdere aannemers mee bezig. Corporatie legt uit dat dit komt omdat de problemen op het dak
onder beheer waren bij de VvE en daarmee niet direct bij corporatie in beeld. Er zijn
herstelwerkzaamheden uitgevoerd, maar omdat klager aangeeft dat de lekkage nog niet is opgelost,
pakt de corporatie het nu zelf op. Er is een afspraak gemaakt voor een rookproef die uitsluitsel moet
geven over de oorzaak. Corporatie heeft ook toegezegd het plafond met de gele vochtplekken te
sauzen zodra het droog is. Corporatie vindt dat ze goed heeft gereageerd op klagers meldingen. Klager
is het daar niet mee eens; de lekkage op het dak is nog steeds niet opgelost en in zijn woning zijn
vochtvlekken en een natte muur. Zijn woongenot is aangetast en het hele gedoe kost hem veel energie.
De GAC vindt ook dat het hele proces lang heeft geduurd en dat dit ten koste is gegaan van klagers
woongenot. Ze vindt het geschil daarom gegrond en adviseert corporatie de herstelwerkzaamheden
goed af te ronden en de daklekkage nader te onderzoeken. Bovendien adviseert ze corporatie om in
overweging te nemen klager op basis van het Gebrekenboek van de Huurcommissie een compensatie
aan te bieden voor het gederfde woongenot.
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“Ik geloof u op uw mooie ogen (klager die vroeg naar onafhankelijkheid commissie).
“
Oncomfortabel
Het lukt klager steeds minder goed om het in zijn flatwoning, bouwjaar 1966 en gesitueerd op een
hoek, warm te krijgen. De woning met energielabel E is volgens klager slecht geïsoleerd en het tocht
bij het grote zijraam. In de winter krijgt klager zijn huis niet lekker warm, zeker niet als de centrale
ketel waarmee de flats collectief worden verwarmd is uitgeschakeld en het buiten nog koud is. De ketel
is standaard uitgeschakeld van mei tot september, ongeacht de buitentemperatuur. Dit terwijl er wel
een sensor is die de buitentemperatuur meet. Klager heeft corporatie gevraagd om een oplossing,
maar helaas zonder resultaat. Ook heeft klager corporatie gevraagd om de isolatie te verbeteren, hij
wil zelfs huurverhoging betalen voor nieuw dubbelglas, maar corporatie is hiertoe niet bereid. Tijdens
de zitting komt naar voren dat corporatie wel een nieuwe radiator in klagers woning heeft geplaatst.
Die zou meer warmte moeten afgeven dan de oude radiator. De tocht bij het raam is onderzocht.
Omdat het een kantelraam is, kan geen tochtband worden aangebracht. De oplossing om het raam
dicht te kitten, vindt klager geen optie. Verder licht corporatie toe dat in klagers flat een deel van de
woningen is verkocht en dat de VvE besluit over het aan- en uitzetten van de collectieve ketel.
Minimaal 70% van de woningeigenaren vindt dat de collectieve ketel van mei tot september uit moet.
Die meerderheid wil ook geen gebruikmaken van de buitensensor omdat dit waarschijnlijk een hoger
energieverbruik en dito kosten met zich zou meebrengen. Desgevraagd geeft corporatie aan dat zij in
deze kwestie niet haar meerderheidsbelang in de VvE heeft ingezet, bijvoorbeeld om de buitensensor
bijvoorbeeld in mei, juni en september wél te gebruiken. Corporatie vertelt verder dat het
verwarmingssysteem niet optimaal is om alle woningen in het flatgebouw gelijkmatig warm te krijgen.
Voor hoekwoningen zoals die van klager is dat bijvoorbeeld lastig. Corporatie is bezig met een project
om alle flats in klagers wijk te isoleren en op het warmtenet aan te sluiten. Binnen enkele jaren is
klagers flat aan de beurt en zouden klagers problemen tot het verleden moeten behoren. De GAC
begrijpt dat corporatie in aanloop daar naartoe geen grootschalige investeringen wil doen in klagers
woning. Als tijdelijke oplossing voor de tocht bij het raam, oppert een commissielid om in de
wintermaanden een voorzetraam te gebruiken. Wat de verwarming betreft, vindt de GAC het vreemd
dat een huurder niet zelf kan bepalen wanneer hij warmte afneemt en dat de buitensensor niet wordt
gebruikt. Alles overziend vindt ze het geschil gegrond. Het advies aan corporatie luidt om haar
meerderheidsbelang te gebruiken in de VvE over het in- en uitschakelen van de ketel en het gebruik
van de buitensensor. Daarnaast adviseert ze corporatie het zijraam te voorzien van een voorzetraam.
Corporatie laat weten het advies over het voorzetraam over te nemen, maar het advies over het
uitoefenen van haar meerderheidsbelang in de VvE over het aan- en uitschakelen van de collectieve
verwarming niet. De huidige afspraken daarover zijn vastgesteld in overleg met bewoners van de flats
en de huurdersbelangenvereniging. Corporatie vindt het daarom aannemelijk dat de huidige regeling
voor het merendeel van de flatbewoners acceptabel is.
Erkenning achteraf
In klagers woonkamer is sprake van hardnekkige schimmelvorming. Volgens klager heeft corporatie dit
probleem niet of niet afdoende aangepakt. Behandeling van de vloer en het vernieuwen van de
vloerbedekking heeft hij zelf moeten betalen. Bovendien, klager is longpatiënt en denkt dat zijn
gezondheid achteruit is gegaan door de vochtproblemen in zijn woning. Hij eist een schadevergoeding.
Corporatie wijst die af. Zij stelt dat er geen bouwkundig gebrek is maar dat de luchtvochtigheid in
klagers woning te hoog is en dat klager onvoldoende ventileert. Inmiddels is klager verhuisd naar een
verpleeghuis. Zijn dochter wil het geschil toch behandeld hebben om alsnog serieus genomen te
worden en om te voorkomen dat toekomstige bewoners met dezelfde problemen te maken krijgen.
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Ze licht toe dat klager de schimmelvorming al in 2013 heeft gemeld. Meerdere meldingen worden
volgens klager afgewimpeld. Pas in 2016 laat corporatie onderzoek doen. Uit het onderzoeksrapport
blijkt dat het grondwaterpeil in de kruipruimte onder klagers begane grondwoning continu hoog staat
en dat de daar geplaatste dompelpompen niet altijd werken. Verder wordt een koudebrug in de
constructie geconstateerd die medeoorzaak kan zijn van het vochtprobleem. Volgens de dochter is
geen verder onderzoek gedaan om de schimmelvorming op te lossen. Klager krijgt van corporatie te
horen dat het linoleum direct aangebracht op de betonvloer ongeschikt is. Volgens de dochter is dit
echter een gangbare vloerafwerking en heeft corporatie bij verhuur van de woning niet aangegeven
dat dit soort vloerbedekking niet wenselijk is. De dochter bestrijdt verder dat klager vaak wasgoed in
huis droogde (hij gebruikte een wasdroger) en zijn woning niet goed ventileerde. Ze vindt dat
corporatie klager niet serieus heeft genomen; ze heeft de koudebrug niet verder onderzocht of actie
ondernomen om de problemen te verhelpen. Klager kreeg door het vocht alle denkbare
gezondheidsklachten. Daarom zou dochter een schadevergoeding redelijk vinden. Corporatie vindt het
spijtig dat klager ontevreden is, maar meent dat zij de klacht naar eer en geweten heeft opgepakt.
Vanwege de hoge grondwaterstand zijn op advisering van deskundigen dompelpompen geplaatst.
Toen één of twee pompen niet goed bleken te werken, zijn deze vervangen. Bij aanvang van de huur
was bij corporatie niet bekend dat er een koudebrug was. Dit is pas na het onderzoek in 2016 naar
voren gekomen. Volgens corporatie is dit geen gebrek; de constructie van het gebouw is nu eenmaal
zo. Toen ze eenmaal wist van deze koudebrug, heeft corporatie met klager besproken dat het beter
zou zijn om het linoleum weg te halen. Corporatie vindt dat haar niet kan verweten dat zij nalatig is
geweest. De commissie constateert dat niet is aangetoond dat er een bouwkundig probleem is in de
woning maar dat ook niet kan worden uitgesloten dat het vocht in de vloer is veroorzaakt door een
bouwkundig probleem aan de constructie. Door corporatie is niet aangetoond dat het vochtprobleem
is veroorzaakt door bewonersgedrag. Corporatie heeft na klagers meldingen in 2013 en 2016 wel actie
ondernomen. Omdat klager daarna de problemen niet schriftelijk heeft gemeld, kan corporatie niet
worden verweten dat die actie onvoldoende was. Daarom vindt de GAC het geschil ongegrond. Ze
geeft corporatie nog wel mee om alsnog te onderzoeken waardoor de schimmelvorming is veroorzaakt
om toekomstige problemen te voorkomen.
Algemene conclusies en aanbevelingen
Bij lekkage en schimmel kan het lastig zijn om direct de oorzaak te vinden. Omdat vocht en schimmel
in huis heel belastend zijn voor een huurder en tot gezondheidsproblemen kunnen leiden, raadt de
GAC corporaties aan om bij elke klacht over vocht, schimmel en lekkage grondig en vroegtijdig
onderzoek te doen. Ook als de klachten lijken te worden veroorzaakt door bewonersgedrag, is het aan
te bevelen om verder te kijken of er niet (ook) een technische oorzaak is.
In gebouwen met zowel kopers als huurders is de VvE verantwoordelijk voor een deel van de
(onderhouds)taken. Daardoor kan het zijn dat de VvE een rol heeft in de aanpak van (de oorzaak van)
lekkages of schimmelvorming. Dit ontslaat corporatie echter niet van haar verplichtingen richting haar
huurders. Corporatie blijft verantwoordelijk voor het bieden van een goede woning en woongenot aan
de huurders in het betreffende woongebouw. De GAC adviseert corporaties om binnen de VvE op te
komen voor het huurdersbelang, óók als zij geen meerderheid heeft in de VvE. En om zo nodig zelf
actie te ondernemen en niet te wachten tot de eerstkomende VvE-vergadering.

“Iedere klacht is een ‘gratis’ advies voor de corporatie.
“
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4.5 En dan nog enkele opmerkelijke zaken
Graag brengt de GAC ook nog enkele zaken onder de aandacht die niet direct bij één van de thema’s
passen.
Trappenhuis om je voor te schamen
Het trappenhuis van klagers woongebouw was ooit netjes en helder wit. Omdat er volgens klager nooit
onderhoud is uitgevoerd, ziet het er inmiddels verschrikkelijk uit. Al jaren uit hij hierover zijn
ongenoegen maar corporatie reageert daar nauwelijks op. Aan de commissie vertelt hij dat de situatie
is verslechterd nadat een deel van de woningen in het gebouw is verkocht en er een VvE is opgericht.

De muren zijn vies, zo illustreert hij met foto’s, en er staan vaak eigendommen en vuilniszakken van
bewoners in het trappenhuis die er niet horen. Ook wordt de trap vaak gebruikt door onbevoegden,
als korte weg van en naar de naastgelegen winkels. Inmiddels ziet het trappenhuis er zo vreselijk uit
dat hij zijn bezoek niet meer via de trap naar zijn woning wil laten komen. Hoewel de huismeester en
iemand van de VvE na inspectie hebben geconstateerd dat de situatie onacceptabel is, wordt geen
actie ondernomen. Corporatie legt uit dat meer nodig is dan schoonmaken en dat zij voor de aanpak
afhankelijk is van de VvE. 70 van 112 woningen zijn particulier eigendom, corporatie is eigenaar van de
42 huurwoningen in het gebouw. Als tijdens VvE-vergaderingen wordt voorgesteld om voor onderhoud
een bedrag vanuit de servicekosten vrij te maken, stemmen veel leden tegen. Ook is er geen draagvlak
voor hogere servicekosten. Om onrust tussen eigenaren en huurders in het gebouw te voorkomen,
heeft corporatie de afgelopen jaren vaak meegestemd met de eigenaren. Corporatie erkent dat zij haar
verantwoordelijkheid richting huurders moet nemen en met het VvE-bestuur in gesprek moet over de
noodzaak van onderhoud van het trappenhuis. De GAC constateert dat de afgelopen jaren het belang
van de huurders ondergeschikt is geweest voor corporatie en dat zij heeft nagelaten haar
onderhoudsplicht uit te voeren. Ook concludeert ze dat een inhaalslag noodzakelijk is. De commissie
vindt het geschil daarom gegrond. Ze adviseert corporatie de belangen van haar huurders in de
eerstvolgende VvE-vergadering naar behoren te vertegenwoordigen en onderhoud aan het
trappenhuis af te dwingen. Daarnaast adviseert ze corporatie continu in overleg te blijven met de VvE
over de leefbaarheid en de onderhoudsplicht in het gebouw.
Om de kriebels van te krijgen
Klager heeft last van ongedierte in zijn woning. Corporatie reageert niet op zijn melding, dus schakelt
hij zelf de Roteb in en meldt de nalatigheid van corporatie bij een wethouder in zijn woonplaats. De
diverse onderzoeken door verschillende bedrijven die hierop volgen, leiden tot tegenstrijdige
conclusies. Op aanraden van corporatie laat klager zijn huis schoonmaken en zijn honden behandelen
tegen vlooien. Vanwege een allergie komt één van de honden daarbij te overlijden. Klager heeft schade
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aan inboedel door het ongedierte. En hoewel het ongedierte in zijn woning na verschillende
bestrijdingsacties nu lijkt te zijn opgelost, in de woning van zijn buren is dat nog niet het geval. Klager
vindt dat corporatie niet adequaat en tijdig op zijn klachten heeft gereageerd en vraagt corporatie om
een schadevergoeding. Tijdens de zitting komt naar voren dat de door klager ingeschakelde wethouder
ongediertebestrijder Marandor opdracht geeft om een onderzoek in te stellen. Deze constateert in
klagers woning vogelmijt en vlooien. In de buurwoning treft Marandor spekkevers aan. Marandor
vermoedt dat de spekkevers en de vogelmijt afkomstig zijn uit bijvoorbeeld een oud vogelnest en dat
ze van buiten de woningen zijn binnengekomen. De vlooien uit klagers woning worden naar het Kennisen Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen gestuurd. Ondertussen heeft ook corporatie
onderzoek laten doen in klagers woning; de door haar ingeschakelde gespecialiseerde firma Verkerk
constateert dat de honden vlooien hebben, maar doet verder geen onderzoek. Op advies van Verkerk
laat klager zijn honden behandelen tegen vlooien. Corporatie, die uitgaat van de bevindingen van
Verkerk, concludeert dat de vlooien afkomstig zijn van klagers honden en dat het daarmee niet haar
verantwoordelijkheid is. Het KAD laat echter weten dat het kattenvlooien zijn. Klager heeft geen
katten; de buren hebben die wel. En nog heel veel andere dieren, zoals vogels en slangen, volgens
klager. Corporatie is het niet eens met de conclusie dat het om kattenvlooien gaat en vindt dat ze goed
heeft gereageerd op klagers klachten. Naar aanleiding van het rapport van Marandor heeft ze ook de
dakgoten geïnspecteerd en daar is volgens corporatie niets aangetroffen. Klager bestrijdt dit: ze heeft
van buren gehoord dat er oude vogelnesten uit de dakgoot zijn gehaald. Hoewel het ongedierte in zijn
eigen woning na twee bestrijdingsacties onder controle lijkt, heeft hij er geen vertrouwen in dat dit bij
zijn buren ook zo is. Hij heeft inmiddels een trauma en voelt zich niet veilig bij het passeren van de
woning van de buren in hetzelfde portiek. Het liefst zou hij verhuizen. Corporatie zegt verschillende
gesprekken met klager te hebben gehad over verhuizen, maar dat dit moeilijk is vanwege de krapte op
de woningmarkt. De commissie meent dat corporatie heeft nagelaten grondig onderzoek te doen na
de conclusies van Marandor en het KAD. Er zijn aanwijzingen dat het ongedierte van buitenaf komt.
Als onderzoek uitwijst dat dit inderdaad zo is, mag van corporatie actie worden verwacht. Daarmee
concludeert de GAC dat het geschil gegrond is. Het advies aan corporatie luidt om te onderzoeken wat
de bron van het ongedierte is, daartoe een goot/dakinspectie uit te voeren en eventuele resten van
vogelnesten te verwijderen. Daarnaast adviseert ze corporatie om bij klagers buren nader onderzoek
te doen naar de aanwezigheid van ongedierte en zo nodig ongediertebestrijding uit te laten voeren.
Vormfouten bij registratie Regionaal Vangnet
Op aanraden van corporatie zegt klager tijdens zijn detentie zijn huurovereenkomst op, om ‘juridische
kosten’ te voorkomen. Na zijn detentie gaat hij een traject volgen bij Exodus en wordt voor hem
urgentie aangevraagd. Klager is onaangenaam verrast dat de urgentie wordt afgewezen omdat
corporatie hem heeft laten registreren in het Regionaal Vangnet. Dat heeft corporatie gedaan op grond
van ‘oneigenlijk gebruik’ van de woning. Door deze registratie is klager voor vijf jaar uitgesloten van
een nieuw huurcontract in de regio. Klager is van de registratie niet op de hoogte gesteld. Dat is wel
een voorwaarde volgens het bijbehorende protocol. Bij klager is geen sprake van een
ontruimingsvonnis of een besluit van de burgemeester. De advocaat van klager stelt daarom dat
corporatie onrechtmatig heeft gehandeld. Corporatie staat echter op het standpunt dat haar besluit
tot registratie en uitsluiting in de geest van het protocol is en wil de registratie niet ongedaan maken.
Ter zitting wordt vastgesteld dat er geen ontruimingsvonnis is (klager heeft immers zelf zijn
huurovereenkomst opgezegd). Volgens corporatie is er wel een ‘objectieve vaststelling’ van oneigenlijk
gebruik van de woning. Vandaar dat corporatie vindt dat zij in de geest van het protocol heeft
gehandeld. Corporatie wijst erop dat de registratie in het vangnet ook is opgenomen in haar eigen
huurvoorwaarden. Die huurvoorwaarden zitten echter niet in het dossier dat de GAC heeft ontvangen.
De commissie constateert verder dat in het dossier geen bevestiging aan klager zit van de registratie.
Corporatie kan dus niet onomstotelijk bewijzen dat zij klager over de registratie heeft geïnformeerd.
Dit is wel van belang omdat iemand na ontvangst van zo’n schriftelijke bevestiging nog 14 dagen heeft
om bezwaar te maken. Deze mogelijkheid is klager nu onthouden. Omdat de huurvoorwaarden
waarnaar corporatie verwijst ontbreken, er onduidelijkheden zijn in het protocol en de commissie
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meer wil weten over de ‘objectieve vaststelling’ waarover corporatie spreekt, houdt de GAC de zaak
aan totdat ze alle informatie boven tafel heeft. Uit de aanvullende informatie blijkt onder andere dat
de ‘objectieve vaststelling’ van oneigenlijk gebruik is gebaseerd op het feit dat de politie in de woning
een grote hoeveelheid verdovende middelen heeft aangetroffen. Daarom concludeert corporatie dat
de woning oneigenlijk is gebruikt, namelijk als drugspand. Verder laat corporatie weten dat zij klager
niet heeft geïnformeerd over de registratie. Corporatie beroept zich op de hardheidsclausule in het
protocol. Daarin is vermeld dat de betrokken corporatie gemotiveerd mededeling doet aan
Maaskoepel als zij zich beroept op de hardheidsclausule. Het is niet aangetoond dat dit is gebeurd. De
GAC constateert veel vormfouten, onder meer dat de uitsluiting op vijf jaar is gesteld, terwijl in de
algemene voorwaarden bij klagers huurcontract staat dat de registratie maximaal drie jaar geldt. De
commissie, die zich lang en uitvoerig over deze zaak buigt en beseft dat deze zaak veel impact heeft
op corporatie, vindt alles overziend het geschil toch gegrond. Ze adviseert corporatie de registratie van
klager in het Regionaal Vangnet per direct ongedaan te maken en de geregistreerde persoonsgegevens
te verwijderen. Bovendien adviseert ze corporatie haar werkwijze af te stemmen op het Protocol
Vangnet en Regionale Registratie en haar algemene huurvoorwaarden in lijn te brengen met dit
protocol. Corporatie laat weten dat zij het eerste deel van het advies niet opvolgt. Daarvoor zijn de
toerekenbare tekortkomingen van klager (de woning als drugspand gebruiken) wat corporatie betreft
te ernstig. Ze past wel de termijn van de uitsluiting aan: in plaats van vijf wordt dat drie jaar. Over het
tweede deel van het advies zegt corporatie dat ze eerst Maaskoepel zal vragen het protocol zodanig
te wijzigen dat een vonnis of een sluiting door de burgemeester niet meer vereist is, maar dat kan
worden volstaan met een proces-verbaal van de politie waaruit ernstige wanprestatie blijkt. Na
aanpassing van het protocol zal corporatie de eigen huurvoorwaarden daarmee in lijn brengen.
Bouwbord voor het raam
Klager is na een lelijke valpartij en daaropvolgende operaties aan bed
gebonden. Hij is alleenstaand en het enige contact dat hij met de
buitenwereld heeft, is via de ramen van zijn woning. Het treft slecht dat
net nu zijn woongebouw wordt gerenoveerd. Er staan steigers rond het
gebouw, waardoor zijn uitzicht deels wordt belemmerd, en er is sprake
van geluidsoverlast. Klager geeft aan dat hij begrijpt dat dit moet
gebeuren en dat hij zich daar wel doorheen slaat. Maar dat er nu direct
voor zijn raam waardoor hij normaal gesproken op straat kan kijken een
bouwbord is geplaatst, daarvoor heeft hij minder begrip. Hij voelt zich
opgesloten en vraagt eerst de aannemer en daarna corporatie of het
bouwbord ergens anders kan worden opgehangen. De belofte van
corporatie (meermaals) dat hij over de kwestie wordt teruggebeld, wordt
niet nagekomen. Daarom dient hij een geschil in. De secretaris van de
GAC neemt contact op met corporatie met de vraag of dit niet snel kan
worden opgelost. Door een paar telefoontjes van de contactpersoon van
corporatie met de juiste mensen, is het bord vervolgens binnen twee
dagen verplaatst. En het geschil is opgelost.

Geschil met een staartje
Klager laat weten dat hij bij gebrek aan oppas voor zijn kinderen helaas niet bij de zitting aanwezig kan
zijn. Corporatie antwoordt desgevraagd dat zij de behandeling van het geschil aan de commissie
overlaat. Dus bij hoge uitzondering behandelt de GAC dit geschil schriftelijk. Het geschil draait om de
steunen van de radiator in de kinderslaapkamer. Die steken boven de radiator uit en dat vindt klager
niet veilig. Ook vindt hij dat de radiator niet goed vastzit. Corporatie heeft laten weten dat de
radiatorsteunen geen gevaar opleveren omdat ze achter de radiator zitten. Ze wil ook geen
vensterbank boven de radiator plaatsen. Op basis van de foto’s die klager heeft meegestuurd, oordeelt
de GAC dat het niet gebruikelijk is dat de staanders boven de radiator uitsteken. Ze vindt het geschil
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gegrond en adviseert corporatie de staanders in te korten en te voorzien van de bijbehorende
kunststof doppen. Corporatie reageert met een mail aan de GAC dat ze het niet eens is met het advies
omdat de GAC er niet voor is om ‘een oordeel te vormen over de definitie van een gebrek’, maar dat
ze het advies wel opvolgt. Omdat de GAC verbaasd is over deze reactie, stuurt de voorzitter een
schriftelijke reactie terug met daarin uitleg over de werkwijze van de GAC en het aanbod om dit nader
toe te lichten in een persoonlijk gesprek. Dit gesprek heeft plaatsgevonden.

De geanonimiseerde citaten in dit hoofdstuk heeft de GAC genoteerd tijdens de zittingen. Deze hebben geen
relatie met de beschreven zaken.
Voor de in dit hoofdstuk opgenomen foto’s hebben de eigenaren toestemming gegeven voor publicatie.

5. Bereikbaarheid van de commissie
Een huurder dient zijn klacht altijd eerst in bij de corporatie waarvan hij huurt. Corporatie heeft
vervolgens zes weken de tijd om op de klacht te reageren. Als er geen (of een onvoldoende
bevredigende) reactie of actie volgt, kan klager zijn geschil bij de GAC aanmelden. Hij doet dit bij
voorkeur online via het formulier dat op de website van de GAC te vinden is of per e-mail.
www.geschillenadvies.com
info@geschillenadvies.com
Geschillen kunnen ook per post worden ingediend:
Postbus 401
2740 AK Waddinxveen
Wanneer een geschil bij de commissie is ingediend, wordt in de ontvangstbevestiging het telefoonnummer van de secretaris aan klager doorgegeven. Het secretariaat is op werkdagen gedurende
kantoortijden bereikbaar.
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6. BIJLAGEN: overzichten

WOONSTAD ROTTERDAM

Niet
ontvankelijk
16% Voor zitting

Woonstad R’dam /59 ingediend + 12 uit 2020
9 niet ontvankelijk
Behandeld
67%

7 voor zitting opgelost

opgelost
13%
Ingetrokken
door klager
4%

2 ingetrokken door klager
37 behandeld

CONCLUSIE

16 door naar 2022

OP BEHANDELDE GESCHILLEN

(deels)
Gegrond
43%

Niet
gegrond
57%

---------------------------------------------------------------------------------STADSWONEN
Niet
ontvankelijk
50%

Stadswonen /1 ingediend + 1 uit 2020
1 niet ontvankelijk

Behandeld
50%

1 behandeld

CONCLUSIE
OP BEHANDELDE GESCHILLEN

(deels)
Gegrond
100%

-----------------------------------------------------------------------------Havensteder /

CONCLUSIE

93 ingediend + 9 uit 2020
22 niet ontvankelijk

OP BEHANDELDE GESCHILLEN

25 voor zitting opgelost
3 ingetrokken door klager
32 behandeld

Niet
gegrond
59%

(deels)
Gegrond
41%

HAVENSTEDER

20 door naar 2022

Niet
ontvankelijk
27%

Behandeld
39%
Ingetrokken
door klager
4%

Voor zitting
opgelost
30%
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MAASDELTA
Maasdelta / 3 ingediend + 1 uit 2020
1 niet ontvankelijk

CONCLUSIE

1 voor zitting opgelost

Niet
ontvankelijk
34%

Behandeld
33%

OP BEHANDELDE GESCHILLEN

1 behandeld
1 door naar 2022

Voor zitting
opgelost
33%

Niet
gegrond
100%

-----------------------------------------------------------------------------------

MAASWONEN
Maaswonen / 3 ingediend

Niet
ontvankelijk
33%

1 niet ontvankelijk
2 behandeld

Behandeld
67%

CONCLUSIE
OP BEHANDELDE GESCHILLEN

Niet
gegrond
100%

------------------------------------------------------------------------------CONCLUSIE
OP BEHANDELDE GESCHILLEN

Niet
gegrond
25%

(deels)
Gegrond
75%

WOONPLUS
Niet
ontvankelijk
33%

Woonplus / 9 ingediend
3 niet ontvankelijk
1 voor zitting opgelost
1 ingetrokken door klager
4 behandeld

Behandeld
45%

Voor
zitting
Ingetrokken door klageropgelost
11%
11%
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CONCLUSIE
OP BEHANDELDE GESCHILLEN

SAMENWERKING
Niet
gegrond
100%

Samenwerking / 7 ingediend

Behandeld
33%

Ingetrokken
door klager
17%

2 niet ontvankelijk

Niet
ontvankelijk
33%

Voor zitting
opgelost
17%

1 voor zitting opgelost
1 ingetrokken door klager
2 behandeld
1 door naar 2022

----------------------------------------------------------------------------------PATRIMONIUM

Patrimonium / 5 ingediend + 1 uit 2020

Niet
ontvankelijk
20%

1 niet ontvankelijk
4 behandeld
1 door naar 2022

Behandeld
80%

CONCLUSIE
OP BEHANDELDE GESCHILLEN

(deels)
Gegrond
25%
Niet
gegrond
75%

-----------------------------------------------------------------------------------Waterweg Wonen / 8 ingediend
2 niet ontvankelijk
4 voor zitting opgelost
1 behandeld
1 door naar 2022

CONCLUSIE
OP BEHANDELDE GESCHILLEN

(deels)
Gegrond
100%

WATERWEG WONEN
Behandeld
14%

Voor zitting
opgelost
57%

Niet
ontvankelijk
29%
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3B Wonen / 5 ingediend

3B WONEN

1 voor zitting opgelost
Voor zitting
opgelost
33%

Behandeld
67%

2 behandeld
2 door naar 2022

CONCLUSIE
OP BEHANDELDE GESCHILLEN

Niet
gegrond
100%
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