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d.d. 6 mei 2015 

 

inzake 

 

‘klager’ 

 

tegen 

 

Stichting Wonen Zuidwest Friesland 

gevestigd te Balk 

 

Partijen worden hierna aangeduid als klager en WZF. 

 

 

Verloop van de procedure 

 Klager heeft op 3 januari 2015, mede namens twee buurtbewoners, een verzoek ex artikel 6 

lid 3 (“verzoek om een uitspraak naar aanleiding van een klacht”) van het Reglement 

AedesCode ingediend gericht tegen WZF. 

 WZF heeft op 3 februari 2015 een verweerschrift ingediend. 

 Klager heeft op 20 februari 2015 hierop een nadere reactie gegeven. 

 WZF heeft op 12 maart 2015 van dupliek gediend. 

 De klachten zijn behandeld in de commissievergadering van 21 april 2015. 

 

 

1. Klachten 

1.1 Het niet verschaffen van een veilige woonomgeving. 

WZF heeft te weinig actie ondernomen om de overlast die hij en zijn twee buurtbewoners 

ondervinden van buurman, de heer X, te beëindigen. Klager stelt WZF aansprakelijk voor de schade 

die zou zijn geleden door toedoen van de heer X. 

1.2 Transparantie 

Klager heeft geen reactie ontvangen van de onafhankelijke klachtencommissie op zijn ingediende 

klacht. Post rechtstreeks gericht aan de klachtencommissie en Raad van Toezicht (RvT) zou door de 

medewerkers van WZF zijn geopend en beantwoord. Klager heeft zijn twijfels over het bestaan van 

een onafhankelijke klachtencommissie. Daarnaast zou de eerste brief van klager aan de Raad van 

Toezicht niet zijn doorgestuurd, waardoor de procedure met minimaal drie maanden zou zijn 

vertraagd. 

1.3 Communicatie 

WZF heeft volgens klager onvoldoende met belanghebbende(n) gecommuniceerd. WZF heeft buiten 

klager en de buurtbewoners om met politie en Dorpsbelangen gesproken over dreigementen van 

huurder de heer X. Bovendien heeft klager geen informatie ontvangen van WZF over het bereiken 

van een oplossing, zijnde de verhuizing van de heer X. 

Daarnaast heeft de heer Y, medewerker bij WZF, in een onderhoud met klager en buurtbewoners 

zich, aldus klager, niet fatsoenlijk/professioneel jegens hen gedragen. 

 

Klager is bovendien ontstemd over de wijze waarop de heer X een andere woning kreeg aangeboden. 

 

 



 

 

2. Uitgangspunten 

De volgende feiten zijn in voldoende mate komen vast te staan. 

Klager huurt sinds enige jaren een woning van WFZ, gelegen aan adres X. 

 

Sinds de komst van de heer X ondervinden klager en de bewoners van nummer 42 en 44 te plaats X 

(hierna: de twee buurtbewoners) overlast in hun buurt.  

Naar hun zeggen worden deze problemen veroorzaakt door de heer X. 

 

Klager c.s. heeft de klachten in maart 2014 voor het eerst gemeld bij WZF. Deze heeft de kwestie 

doorverwezen naar het “Sociaal Team van de gemeente De Friese meren” voor verder onderzoek 

naar de overlastproblemen. 

 

In april 2014 is door klager en de twee buurtbewoners bij de politie aangifte gedaan tegen de heer X. 

Er is melding gemaakt van vernieling, bedreiging en mishandeling.  

 

Op 13 augustus 2014 vond op initiatief van WZF een bespreking plaats over de problemen in de wijk, 

die volgens klager en de twee buurtbewoners zouden worden veroorzaakt door de heer X.  

Aanwezig zijn klager, de twee buurtbewoners, de wijkagent en twee medewerkers van WZF. 

Volgens WZF is er niet voldoende bewijs dat de heer X de overlast zou hebben veroorzaakt. De 

overige bewoners in de wijk ondervinden namelijk géén overlast van de heer X, aldus de 

medewerkers van WZF. Verder meldt WZF dat het zogeheten “Sociaal Team” de kwestie van de heer 

X in behandeling heeft. In verband met de privacy worden daar geen verdere mededelingen 

overgedaan. 

Daarnaast wijst WZF de aansprakelijkheid voor de vernielingen etc. van de hand.  

Deze zaken zijn in behandeling bij de politie/Openbaar Ministerie.  

 

Bij brief van 14 augustus 2014 meldt klager c.s. de klachten bij de Raad van Toezicht (RvT) van 

WZF.  

 

Bij brief van 26 augustus 2014 laat de heer Z, directeur van WZF, klager weten dat RvT geen partij 

in dezen is en hij de brief van 14 augustus 2014 beschouwt als aan hem gericht, als directeur van 

WZF. 

 

Op 8 september 2014 dient klager, mede namens zijn twee buurtbewoners zijn klachten in bij de 

Klachtencommissie Wonen Zuidwest Friesland, hierna de Klachtencommissie. 

De klachten luiden:  

1. WZF is niet bereid een adequate oplossing te bieden voor de problemen rond de heer X. 

2. De heer Y, medewerker van WZF, zou zich niet professioneel hebben gedragen. Daarnaast heeft 

de directeur van WZF de brief van 14 augustus 2014 niet doorgestuurd aan de RvT. Dit zou aldus 

klager de voortgang van de procedure hebben vertraagd. 

 

Op 23 september 2014 stuurt de heer Y, medewerker van WZF, een ontvangstbevestiging van de 

klachtbrief van 8 september 2014. De heer Y zendt tevens informatie mee en wijst klager op het 

stappenplan dat voorafgaat aan het daadwerkelijk indienen van de klacht bij de Klachtencommissie. 

Vervolgens gaat de heer Y in deze brief ook in op de klachten gericht tegen de heer Z en hemzelf. 

 



 

 

De voorzitter van de RvT laat klager op 6 november 2014 weten dat zijn brief van 28 augustus 2014 

in de RvT-vergadering van 29 oktober 2014 is behandeld. De RvT merkt op dat het niet zijn taak is 

zich met de uitvoering te bemoeien. Voorts meldt hij dat er inmiddels een passende oplossing voor 

het probleem is gevonden: De verhuizing van de heer X. 

 

Op 3 januari 2015 dient klager, mede namens de twee buurtbewoners, zijn hierboven geformuleerde 

klachten in bij de Commissie AedesCode (hierna: commissie). 

In haar vergadering van 11 december 2014 heeft de commissie de klacht ontvankelijk verklaard.  

 

3. Verweer van WZF  

WZF voert inhoudelijk verweer. 

 

Ten aanzien van klacht 1. Het niet verschaffen van een veilige woonomgeving  

WZF stelt dat na de melding van de overlastklachten door haar actie is ondernomen. WZF heeft het 

"Sociaal Team van De Friese meren ingeschakeld” conform haar beleid. Binnen dit Sociaal Team 

werken gemeente, politie, GGZ, maatschappelijk werk en corporatie samen. 

Voor het Sociaal Team en WZF was het niet duidelijk of de overlast door de heer X werd veroorzaakt. 

Het bewijs daarvoor ontbrak. Bij WZF waren er van andere bewoners géén klachten over de heer X 

binnengekomen. 

Over de strafrechtelijke zaken heeft WZF geen bevoegdheid, aldus WZF. 

 

Ten aanzien van klacht 2. Transparantie. 

Door onderbezetting in de vakantieperiode zijn de brieven gericht aan de RvT en de 

Klachtencommissie geopend door medewerker(s) van WZF. 

De directeur-bestuurder van WZF beschouwde de brief gericht aan de RvT als aan hem gericht, 

omdat de RvT toezicht houdt op de corporatie en zich niet bemoeit met uitvoerende zaken.  

WZF ontkent dat daardoor de zaak vertraging zou hebben opgelopen. 

Bij brief van 23 september 2014 heeft WZF de procedure rond de behandeling van geschillen 

uiteengezet aan klager. Hierop is geen reactie meer gekomen van klager en de twee buurtbewoners. 

 

Ten aanzien van klacht 3. Communicatie. 

WZF stelt zorgvuldig gehandeld te hebben ten aanzien van de communicatie in deze zaak. 

Er is rekening gehouden met de privacy van partijen. Partijen zijn gehoord alvorens vervolgstappen 

zijn genomen. Er moeten voldoende bewijzen zijn om goed te kunnen handelen, aldus WZF. 

 

Op dit verweer zal, voor zover nodig, de commissie hierna ingaan. 

 

4. Beoordeling  

In deze zaak dient te worden beoordeeld of WZF procedureel correct en volgens de AedesCode  

heeft gehandeld.  

 

Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de twee buurtbewoners. 

Klager heeft het verzoek om een uitspraak naar aanleiding van een klacht aan Aedes, lees: 

Commissie AedesCode, ondertekend mede namens twee buurtbewoners. De brief van 3 januari 2015 

is niet persoonlijk door de twee buurtbewoners ondertekend.  

 

 



 

Nu de twee buurtbewoners het verzoek/klachtbrief niet persoonlijk hebben ondertekend kunnen zij 

niet worden aangemerkt als partij in deze procedure.  

 

Het verzoek van de twee buurtbewoners wordt niet ontvankelijk verklaard. 

 

Ten aanzien van klacht 1. Het niet verschaffen van een veilige woonomgeving. 

WZF stelt dat na melding van de klachten door haar actie is ondernomen door inschakeling van het 

Sociaal  

Team. Voor WZF en het Sociaal Team was het niet duidelijk of de overlast door de heer X werd 

veroorzaakt. Het bewijs daarvoor ontbrak, aldus WZF.  

 

Volgens de commissie is het algemeen bekend dat overlastzaken niet van de ene op de andere dag 

kunnen worden opgelost. Een overlastdossier moet zorgvuldig worden opgebouwd. Er moet 

voldoende bewijs zijn dat in het onderhavige geval de heer X de veroorzaker is van de overlast. De 

schuldvraag was volgens WZF onvoldoende duidelijk om met succes (rechts)maatregelen tegen de 

heer X te nemen. 

 

De commissie is dan ook van mening dat niet is gebleken dat WZF de klachten niet serieus zou 

hebben genomen en geen actie zou hebben ondernomen. Het probleem is binnen redelijke termijn 

opgelost door WZF, namelijk door het aanbieden van een andere woning aan de heer X en zijn 

daadwerkelijke verhuizing.  

 

De klachten over de vernielingen, bedreiging en mishandeling zijn van strafrechtelijke aard.  

Deze zijn om die reden in behandeling bij het OM/politie. 

Het is niet aan WZF om strafrechtelijke klachten af te handelen. 

 

Ook de veiligheid in de buurt is in principe een taak van de politie. Voor de schade van  

klager c.s. kan WZF niet worden aangesproken. De schade dient te worden verhaald op de dader(s). 

 

Naar het oordeel van de commissie heeft WZF conform de regels/AedesCode gehandeld.  

De commissie verklaart de klacht ongegrond. 

 

Ten aanzien van klacht 2. Transparantie  

Klager doelt hier op het openen van zijn brieven gericht aan de RvT en aan de Klachtencommissie 

door medewerkers van WZF.  

 

Naar het oordeel van de commissie is het niet conform de regels en de AedesCode dat brieven aan 

de onafhankelijke klachtencommissie en RvT geopend en beantwoord worden door medewerkers van 

WZF. Het verweer van WZF dat het vakantietijd/onderbezetting was is geen steekhoudend argument.  

 

De stelling van klager dat door het niet doorsturen van de brief aan de RvT de procedure drie 

maanden vertraging zou hebben opgelopen, volgt de commissie niet. Immers, het afhandelen van 

klachten is geen taak van de RvT. 

 

 

 

 





C.c : 

 

- Bestuur van Stichting Wonen Zuidwest Friesland, conform artikel 11 lid 3 Reglement AedesCode. 

- Raad van Toezicht van Stichting Wonen Zuidwest Friesland, conform artikel 11 lid 6 Reglement 

AedesCode. 

- Aedes vereniging van woningcorporaties, conform artikel 11 lid 7 Reglement AedesCode. 




