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1. Voorwoord 
 
De Zeister corporaties, de Kombinatie, R.K. Woningbouwvereniging Zeist en Seyster 
Veste hebben gezamenlijk een geschillenadviescommissie ingesteld. Deze gezamenlijke 
geschillenadviescommissie (GAC) beoordeelt geschillen tussen individuele huurders of 
huurdersorganisaties en een woningcorporatie of een van haar medewerkers, over de 
wijze waarop verhuurder een klacht heeft behandeld. 
De procedure is beschreven in het reglement van de GAC, en in een informatiebrochure, 
die bij de corporaties en huurdersorganisaties en het secretariaat van de GAC 
opgevraagd kan worden. Ook op de websites van de drie corporaties is informatie te 
vinden. 
De commissie streeft naar een goede toegankelijkheid, zowel voor het vragen om 
interventie als om het vragen van inlichtingen hoe te handelen als huurders problemen 
ervaren met hun verhuurder. 
De ontmoeting met huurders van wie een klacht ontvankelijk is verklaard verliep in een 
open en informele sfeer. 
 
De interne klachtprocedure bij de deelnemende corporaties mondt uit in een zogenaamde 
directeursbrief waarmee de directeur aangeeft dat de klachtprocedure is afgerond, en dat 
desgewenst, als het antwoord niet naar tevredenheid is, de stap naar de GAC kan 
worden gezet.  
Het blijft belangrijk dat deze klachtprocedure voor zowel de huurders als ook de 
corporatiemedewerkers duidelijk is. De interne klachtprocedure van de betreffende 
woningcorporatie moet van begin tot eind worden uitgevoerd, en er moet op een 
duidelijke wijze worden aangegeven wanneer deze procedure is geëindigd. 
 
Op 10 februari 2016 heeft de GAC een evaluatiegesprek gevoerd met de directeuren van 
de deelnemende corporaties. Tijdens dat gesprek zijn de plannen van het ministerie met 
betrekking tot de klachten- en geschillencommissies besproken. Afgesproken is om de 
ontwikkelingen af te wachten. Inmiddels is meer duidelijk geworden over de plannen: het 
ministerie stelt een landelijke klachtencommissie voor de corporaties in, onder te 
brengen bij de Huurcommissie. De bestaande regionale commissies mogen blijven 
functioneren; indien gewenst kan een huurder nadat de eigen klachtencommissie 
geoordeeld heeft de klacht in tweede instantie aan de Huurcommissie voorleggen. 
De commissie heeft over deze nieuwste ontwikkelingen nog niet overlegd met de 
corporaties. 
 
De heren Van Kempen en Van Oel hebben zich per 14 april 2016 herbenoembaar gesteld. 
De huurders-verenigingen van de drie Zeister corporaties hebben hiermee ingestemd. De 
bestuurders van de corporaties effectueerden de benoeming tot 14 april 2019. 
 
De commissie heeft in april 2016 afscheid genomen van haar secretaris mevrouw Mooij, 
die een functie elders heeft aanvaard. Haar taak is in mei 2016 overgenomen door 
mevrouw S.W. van den Burg, werkzaam bij de Kombinatie. 
Aan het eind van het verslagjaar zijn de Kombinatie en Seyster Veste gefuseerd. Zij gaan 
sinds 1 januari 2017 verder onder de naam Woongoed Zeist. De 
Geschillenadviescommissie zal derhalve in de toekomst klachten betreffende Woongoed 
Zeist en de R.K. Woningbouwvereniging Zeist behandelen. 
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Het aantal klachten dat de commissie behandelt varieerde in voorgaande jaren, meestal 
behandelde de commissie tussen 2 en 5 klachten per jaar. In het verslagjaar is slechts 
één klacht aan de commissie voorgelegd, in het begin van 2016. Sedertdien zijn in 2016 
en 2017 geen klachten meer aan de commissie voorgelegd. Voor deze ontwikkeling heeft 
de commissie geen verklaring. 
 
 
H. Rawee Zeist,  mei 2017 
voorzitter 
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3. Ontvankelijke klachten 
 

Zaak 2016-1 

 

Huurder klaagt over overlast van een buurman. Sedert jaren zorgt deze buurman, die er al woonde 
toen huurder de woning betrok, bij tijd en wijle voor overlast als gevolg van psychische problemen.  
Jarenlang was er sprake van enkele meldingen per jaar. Seyster Veste heeft daarop steeds 
gereageerd waarna de problemen weer voor enkele maanden uitbleven. Na de zomer van 2015 
werd de overlast ernstiger.  De buurman is toen met een rechterlijke machtiging opgenomen. 
Seyster Veste is een procedure gestart om de huurovereenkomst te beëindigen. In die procedure is 
een zitting gepland in de maand mei 2016. De inzet van Seyster Veste is om de buurman een 
andere woning te plaatsen.  

Huurder heeft benadrukt dat hij tevreden is over de wijze waarop Seyster Veste de zaak heeft 
behandeld na juni 2015. Hij is het echter niet eens met de weigering van Seyster Veste om hem 
geen vergoeding voor de overlast te geven. Hij voert aan dat hij vóór het tekenen van zijn 
huurcontract aan Seyster Veste heeft gevraagd of er overlast bekend was. Hij was namelijk 
indertijd juist op zoek naar een rustige woning. Volgens huurder is toen gezegd dat alles normaal 
was in de flat. Hij weet nu dat de buurman ook voor die tijd al enige malen per jaar voor overlast 
zorgde. Hoewel Seyster Veste de kwestie nu goed aanpakt, meent huurder dat hij in de jaren 
daarvoor overlast heeft gehad, waardoor hij geschaad is in zijn woongenot. 

De Geschillenadviescommissie overweegt dat indien vast zou staan dat huurder bij het aangaan 
van de huurovereenkomst onjuiste informatie is gegeven een vergoeding wel op zijn plaats zijn. 
Dat staat echter onvoldoende vast. Huurder heeft naar zijn zeggen alleen bij de opzichter 
geïnformeerd, die verantwoordelijk is voor de technische kant van de oplevering. Hij heeft niet 
verder geïnformeerd. Seyster Veste kan niet terugvinden, dat huurder indertijd heeft gevraagd 
naar bekende overlast. 

Wel komt de commissie tot het oordeel dat Seyster Veste huurder lang in de waan heeft gelaten 
dat er wellicht een vergoeding zou worden betaald. Huurder heeft daar vaak naar gevraagd en 
Seyster Veste heeft huurder hoop gegeven door te vragen waaraan huurder bij compensatie dacht. 
Seyster Veste heeft die hoop verder in stand gelaten door in het vooruitzicht te stellen dat de 
bestuurder hierop na overleg zou terugkomen. 

De commissie is van oordeel dat in dit bijzondere geval een enigszins substantiële tegemoetkoming 
op zijn plaats is vanwege langdurige overlast en de opgewekte verwachting bij huurder. Voor een 
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vergoeding van schade of een verlaging van de huur is geen reden omdat Seyster Veste niet tekort 
geschoten is in haar verplichtingen als verhuurder. 

De commissie adviseert Seyster Veste gezien deze gang van zaken om huurder een bedrag van  
€ 150,- te betalen, in de vorm van geld, of indien dat voor Seyster Veste bezwaarlijk is, in de vorm 
van vrij te besteden cadeaubonnen. 

 

 

4. Niet ontvankelijke klachten 
 
In 2016 zijn geen klachten niet ontvankelijk verklaard. 

 

5. Niet in behandeling genomen klachten 
 
Van een huurder van de RK Woningbouwvereniging heeft de commissie telefonisch een melding 
ontvangen. Na telefonisch contact met klager bleek dat de interne klachtenprocedure nog niet 
geheel was doorlopen. Na contact door de commissie met de RK Woningbouwvereniging is klager 
vanuit de corporatie benaderd om de klacht af te handelen. 
 
Een melding van een huurder is doorgegeven aan de Seyster Veste, waarna deze klacht intern is 
afgehandeld. 
 


