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Samenstelling Geschillenadviescommissie 
 
 
Leden gezamenlijke Geschillenadviescommissie Zeister corporaties 
per 31 december 2022 
 
 
 
 Naam 

 
 Functie 
 

 
 De heer H. Rawee 

 
 Voorzitter 
 

 
 De heer H. Goorhuis 

 
 Lid 
 op voordracht van de directies 
 

 
 De heer A. Erdogan 

 
 Lid 
 op voordracht van de huurders  
 

 
 De heer A. van Kempen 

 
 Plaatsvervangend voorzitter  
 

 
 Vacature  

 
 Plaatsvervangend lid  
 op voordracht van de directies 
 

 
 De heer F.J.H. Walstra 

 
 Plaatsvervangend lid  
 op voordracht van de huurders 
 

 
 Mevrouw S.W. van den Burg 
  
  

 
 Secretaris  
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1. Voorwoord 
 
De Zeister corporaties, RK Zeist en Woongoed Zeist hebben gezamenlijk een 
Geschillenadviescommissie ingesteld. Deze gezamenlijke Geschillenadviescommissie (GAC) 
beoordeelt geschillen tussen individuele huurders of huurdersorganisaties en een woningcorporatie 
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 twee 
corporaties is informatie te vinden. 
 
De commissie streeft ernaar om goed toegankelijk te zijn voor de huurders, niet alleen voor het 
indienen van klachten, maar ook als huurders inlichtingen vragen hoe te handelen als zij 
problemen ervaren met hun verhuurder.  
 
Voordat een huurder een klacht kan indienen bij de commissie moet een huurder de klacht eerst 
voorleggen aan de corporatie. 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. 
 
De vacature van plaatsvervangend lid vanuit de directies is nog niet ingevuld. Er wordt nog gezocht 
naar een geschikte kandidaat. 
 
In 2022 werden er in totaal 5 klachten aan de GAC voorgelegd en hebben er uiteindelijk geen 
hoorzittingen plaatsgevonden. Door bemiddeling van het secretariaat van de GAC tussen huurder 
en corporatie konden de klachten alsnog naar genoegen van de huurder worden afgehandeld. 
Daardoor was een hoorzitting behandeling van de klacht door de commissie niet nodig. 
 
Er zijn 2 klachten van huurders van de RK Zeist behandeld. Deze klachten zijn alsnog door de RK 
Zeist met de klagers opgepakt en er is geen actie vanuit de GAC meer nodig geweest. 
De onderwerpen die behandeld zijn inzake de RK Zeist: gehorigheid woning en slechte 
communicatie omtrent een renovatie en staat van de woning en leefbaarheid in de wijk. 
 
Voor Woongoed Zeist zijn 3 zaken van huurders behandeld. Ook hierover hebben er geen 
hoorzittingen plaatsgevonden. Bij alle klachten heeft de secretaris kunnen bemiddelen en een 
hoorzitting die gepland stond is op het laatste moment afgezegd, omdat de klagers de klacht 
hadden ingetrokken. Net voor de hoorzitting zijn de huurders en corporatie bijeen gekomen en zijn 
er afspraken gemaakt waardoor de klacht naar tevredenheid is opgelost voor de klagers. De 
onderwerpen die behandeld zijn inzake Woongoed Zeist zijn: ondersteuning van Woongoed Zeist 
bij water- en bouwschade, vervanging mechanische ventilatie, overlast buren. 
 
Het aantal klachten dat de commissie heeft behandeld varieerde in de voorgaande jaren. Meestal 
behandelt de commissie tussen de twee en vijf klachten per jaar. In het verslagjaar 2018 zijn er 
zes klachten behandeld (waarvan vijf hoorzittingen). In 2019 zijn er ook in totaal zes klachten 
behandeld (waarvan één hoorzitting). In 2020 zijn er vijf klachten behandeld (waarvan 2 
hoorzittingen) en is een uitspraak tot stand gekomen over een klacht uit 2019. In 2021 zijn er 12 
klachten voorgelegd (waarvan 4 hoorzittingen en 1 huisbezoek). De tendens is wel dat mensen 
sneller naar een klachtencommissie stappen dan voorheen het geval was en vaak niet tevreden zijn 
met de uitspraak als deze niet in hun voordeel uitvalt. Bij de bemiddeling zijn huurders vaak wel 
zeer tevreden over de rol van de GAC. Dit jaar zijn alle klachten dus opgelost, zonder dat daar een 
hoorzitting en uitspraak voor nodig was vanuit de GAC. Een klacht loopt nog door in het nieuwe 
jaar. Maar de commissie hoopt dat deze alsnog wordt opgelost zonder tussenkomst van de GAC. 
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In 2022 heeft er geen evaluatie plaatsgevonden tussen de GAC commissieleden en de directeur-
bestuurders van RK Zeist en Woongoed Zeist. In november 2021 heeft er een evaluatie 
plaatsgevonden over het jaar 2020 en zijn de zaken die in 2021 bij de GAC zijn ingediend direct 
besproken. In het jaar 2023 wordt er een evaluatie gepland om de zaken uit het jaar 2022 te 
evalueren. 
 
H. Rawee Zeist,  februari 2023 
voorzitter 
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2. Overzicht klachten 
 
Totaaloverzicht binnengekomen klachten 
 
RK Zeist = RK 
Woongoed Zeist= WGZ 
Geschillenadviescommissie = GAC 
 
Jaar 2022 GAC: 
 

 
Klacht 
 

 
Corp 

 
Beoordeling 
 

 
Plaats 

 
Zitting 

 
Onderwerp 

 
Gegrond
/ 
Niet 
gegrond 

 
Advies overgenomen door 
corporatie 
 

2022-1 
 

WGZ 
 

Niet 
Ontvankelijk 
 

Zeist Geen zitting. 
Bemiddeling  

Overlast buren n.v.t. N.v.t. Was een klacht die nog niet 
bij WGZ gemeld was. Na melding 
van de GAC in de reguliere 
klachtenprocedure opgenomen en 
de klacht afgehandeld. 

2022-2 RK Ontvankelijk Zeist Geen zitting. 
Bemiddeling 

Gehorigheid woning 
(vooral van 
bovenburen 
overlast) 

n.v.t. N.v.t. De klacht was bekend bij de 
RK. De coördinator leefbaarheid is 
bij de klager op bezoek geweest en 
is samen met de klager bij de 
bovenburen langs geweest om te 
kijken waar de geluiden vandaan 
kwamen. Doordat er begrip kwam 
van beide kanten is de klacht naar  
tevredenheid opgelost en houden de 
buren rekening met elkaar. 

2022-3 WGZ 
 

Ontvankelijk Zeist Zitting stond 
gepland, maar 
klager trok de 
klacht in 
waardoor deze 
kwam te 
vervallen. 

Ondersteuning van 
WGZ bij water- en 
bouwschade aan de 
woning 

n.v.t. N.v.t. Vanuit de GAC is er bemiddeld 
tussen de twee klagers (twee 
huurders van verschillende 
woningen) en WGZ. Het advies was 
vooraf een afspraak te plannen met 
elkaar zonder tussenkomt GAC. Dit 
is gebeurd met een goede afloop. 
De schade aan de woningen wordt 
naar tevredenheid opgelost en de 
klagers hebben de klacht 
ingetrokken.  

2022-4 WGZ 
 

Ontvankelijk Zeist Geen zitting. 
Bemiddeling 

Vervanging 
mechanische 
ventilatie  

n.v.t. N.v.t. WGZ heeft de klacht 
meegenomen in de regulier 
klachtenprocedure en na enige tijd 
naar tevredenheid van de klager 
opgelost. Er wordt gekeken hoe in 
de toekomst soortgelijke klachten 
voorkomen kunnen worden. Door 
onduidelijkheid in de communicatie 
tussen partijen duurde deze 
reparatie onnodig lang. 

2022-5 RK 
 

Ontvankelijk Zeist Geen zitting. 
Bemiddeling 

Slechte 
communicatie 
rondom uitstel van 
renovatie, tochtige 
huizen, schimmel 
en klachten over de 
leefbaarheid in de 
wijk. 

n.v.t. N.v.t. Een bewonerscommissie nam 
contact op met de GAC. De RK was 
bekend met de klacht en had al 
voorgesteld om om tafel te gaan 
met de bewonerscommissie om de 
klachten te bespreken. Advies GAC 
om ons op de hoogte te houden als 
de klagers toch niet tevreden zijn na 
dit gesprek. Niets meer vernomen 
inzake deze klacht.  
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3. Ontvankelijke klachten 
 
In 2022 zijn 4 er klachten ontvankelijk verklaard. Doordat de klachten adequaat door de 
corporaties zijn opgepakt hebben er geen hoorzittingen plaats hoeven vinden. De klachten zijn 
allemaal opgelost. Zeer fijn dat dit het geval was.  
 
 

4. Niet ontvankelijke klachten 
 
In 2022 is er 1 klacht niet ontvankelijk verklaard. Bij de klacht die niet ontvankelijk is verklaard 
geldt dat de interne procedure nog niet doorlopen was. De corporatie was niet op de hoogte van de 
klacht (klager heeft dan niet doorgegeven ergens niet mee eens te zijn en hierover geen contact 
opgenomen met de corporatie). De corporatie heeft de interne klachtenprocedure in werking 
gesteld, nadat zij kennis had genomen van de klacht.  
 
 

5. Niet in behandeling genomen klachten 
 
In 2022 zijn er geen klachten aangemeld die niet in behandeling genomen zijn. Op alle zaken 
wordt door de GAC gereageerd. In eerste instantie wordt gekeken of er een bemiddeling mogelijk 
is. Is dit niet mogelijk dan wordt de klacht in behandeling genomen en worden er verdere acties 
uitgezet. 


