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inzake 

 

‘klager’ 

 

tegen 

 

Stichting Nijestee, gevestigd te Groningen 

verweerder 

 

 

Partijen worden hierna aangeduid als klager en Nijestee. 

 

 

Verloop van de procedure 

 Klager heeft op 22 juni 2014 een verzoek ex artikel 6 lid 3 (“verzoek om een uitspraak 

naar aanleiding van een klacht”) van het Reglement AedesCode ingediend, gericht tegen  

             Nijestee en haar klachtencommissie. 

 De klachten zijn op 11 december 2014 ontvankelijk verklaard. 

 Nijestee heeft op 28 januari 2015 een verweerschrift ingediend. 

 Klager heeft op 10 februari 2015 hierop een nadere reactie gegeven. 

 Nijestee heeft op 23 maart 2015 van dupliek gediend. 

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

 

 

Klachten 

1. De Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen weigert uitspraak te doen over 

de verantwoordelijkheid van Nijestee. Volgens de Klachtencommissie Gezamenlijke 

Groninger Corporaties is een uitspraak niet relevant voor het afdoen van de klacht.  

Klager wacht volgens haar zeggen al 7 maanden op een uitspraak. 

2. Eén van de leden van de klachtencommissie (mevrouw X) is, naar de mening van  

klager, niet onafhankelijk. Mevrouw X is betrokken geweest bij de overdracht van het ORKZ 

(Oud Rooms Katholiek Ziekenhuis) door de gemeente Groningen aan Nijestee. Vragen 

hierover die tijdens de tweede hoorzitting beantwoord zouden worden, zijn niet beantwoord. 

 

 

1. Uitgangspunten 

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

 

Nijestee is eigenaar van het complex ORKZ. Het ORKZ is op basis van een huur-

/beheerovereenkomst tussen Nijestee en de Coöperatieve Vereniging De Koevoet (hierna: De 

Koevoet) in beheer bij De Koevoet. Volgens deze overeenkomst valt het regulier onderhoud van het 

ORKZ onder verantwoordelijkheid van De Koevoet.  

 

Klager huurt sinds 1993 een woning in het ORKZ. Klager is ontevreden over het onderhoud aan haar 

woning/ het wooncomplex. 



 

 

 

Zij heeft op 14 november 2013 hierover klachten ingediend bij Nijestee en vervolgens bij de 

onafhankelijke klachtencommissie van Nijestee, de Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties 

Groningen (hierna: de Klachtencommissie). 

 

De klachten hadden betrekking op achterstallig onderhoud en onderhoudsgebreken van het 

gehuurde. Voorts verzoekt klager de Klachtencommissie advies uit te brengen ten aanzien van de 

verantwoordelijkheid van Nijestee in deze kwestie.  

Per e-mail van 23 maart 2014 heeft klager de Klachtencommissie aanvullende vragen gesteld. Zij 

verzocht nadere uitleg te geven over de bemoeienis van mevrouw X met de ORKZ-overname in het 

verleden. De Klachtencommissie heeft per e-mail van 26 maart 2014 geantwoord dat tijdens de 

zitting van 8 april 2014 de Klachtencommissie ”ook uw overige vragen zal beantwoorden”.  

 

Bij brief van 23 januari 2014 heeft de Klachtencommissie haar werkwijze als volgt toegelicht: 

“De Klachtencommissie heeft bij nader inzien besloten niet de formeel juridische weg te bewandelen. 

De Klachtencommissie zal eerst onderzoeken of partijen tot gemeenschappelijke afspraken kunnen 

komen. Grondslag voor dit besluit: Gezien de huur- en beheerovereenkomst tussen Nijestee en De 

Koevoet, waaruit een streven naar gezamenlijkheid naar voren komt, acht de Klachtencommissie het 

voorstelbaar dat Nijestee er belang bij heeft dat de problemen en klachten in het ORKZ correct 

worden afgehandeld, ook al zou de corporatie er contractueel geen bemoeienis mee hebben. 

Indien de Klachtencommissie niet met partijen tot afspraken kan komen zal zij advies uitbrengen. In 

dit eventuele advies zal worden opgenomen: bij wie de klacht thuis hoort en wie verantwoordelijk en 

aansprakelijk is voor een oplossing ervan. Dit leidt tevens tot het antwoord op de vraag inzake de 

ontvankelijkheid van de klacht versus Nijestee.” 

 

Er hebben drie hoorzittingen plaats gevonden: op 14 januari 2014, 8 april 2014 en 3 juni 2014. 

 

Per e-mail van 20 maart 2014 laat de Klachtencommissie naar aanleiding van haar aanvullende 

vragen klager weten dat ”zij (lees: Klachtencommissie) het voor de verdere afdoening van de 

klachten niet relevant acht een advies uit te brengen ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor 

Nijestee in deze” en voorts dat “de bemoeienis van het commissielid mevrouw X dermate lang 

geleden is dat aspecten van eventuele belangenverstrengeling niet aan de orde zijn”. 

 

De Klachtencommissie heeft op 17 juni 2014 advies uitgebracht, waarin zij concludeert dat de 

klachten waarover tussen De Koevoet en klager afspraken zijn gemaakt, voor zover mogelijk zijn 

opgelost.  

Voor het antwoord op de adviesverzoeken wijst de Klachtencommissie naar genoemde e-mail van 20 

maart 2014. 

 

Klager kan zich niet vinden in de handelwijze van de Klachtencommissie. 

Op 22 juni 2014 heeft zij haar klachten ingediend bij de Commissie AedesCode (hierna: commissie). 

De commissie heeft op 11 december 2014 de klachten ontvankelijk verklaard. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Verweer van Nijestee 

Nijestee heeft inhoudelijk verweer gevoerd. 

 

Ten aanzien van klacht 1.  

De werkwijze van de Klachtencommissie is als volgt: in eerste instantie tracht zij door bemiddeling 

partijen nader tot elkaar te brengen. Indien bemiddeling niet lukt brengt zij advies uit. 

Deze werkwijze is in de geest van haar reglement en ook opgenomen in het jaarverslag (2013) van 

de Klachtencommissie.  

Volgens de Beheerovereenkomst geldt dat regulier onderhoud van het complex onder 

verantwoordelijkheid van De Koevoet valt.  

De Klachtencommissie zou slechts advies uitbrengen ten aanzien van de verantwoordelijkheid van 

Nijestee en de ontvankelijkheid van de klacht, indien klaagster en De Koevoet niet tot werkbare 

afspraken zouden komen. Nu deze afspraken wel zijn gemaakt heeft de Klachtencommissie besloten 

geen advies uit te brengen. Nijestee stelt verder niet te kunnen treden in afwegingen van de 

Klachtencommissie. 

Volgens Nijestee is De Koevoet verantwoordelijk voor het beheer. De Koevoet is niet aangesloten bij 

de Klachtencommissie. 

Volgens Nijestee is zij geen partij in het zelfbestuur van De Koevoet. Zowel het ORKZ als klager 

vallen daarom en daarmee niet onder de reikwijdte van de Klachtencommissie, aldus Nijestee. 

 

Ten aanzien van klacht 2. 

In het archief van Nijestee is niets te vinden over een eventuele betrokkenheid van mevrouw X bij de  

overdracht van het ORKZ. Deze overdracht vond 35 jaar geleden plaats. 

Mevrouw X is lid van de Klachtencommissie op voordracht van de Woonbond. 

 

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

 

 

3. Beoordeling van de klachten. 

Ter beoordeling ligt de vraag voor of Nijestee en/of haar Klachtencommissie procedureel correct en 

volgens de AedesCode hebben gehandeld bij de afhandeling van de klachten van klager. 

 

Ten aanzien van klacht 1. 

De Klachtencommissie weigert uitspraak te doen over de verantwoordelijkheid van Nijestee.  

Volgens de Klachtencommissie is een uitspraak niet relevant voor het afdoen van de klacht. 

 

Vooropgesteld dient te worden dat klachtencommissies zoals Klachtencommissie Gezamenlijke 

corporaties Groningen zijn ingesteld op grond van artikel 16 BBSH (Besluit beheer sociale- 

huursector). Het BBSH richt zich uitsluitend op toegelaten instellingen (corporaties).  

Nijestee is aangesloten bij de Klachtencommissie. 

De Koevoet is geen corporatie en niet aangesloten bij de Klachtencommissie. 

Klachten over De Koevoet kunnen dus niet rechtstreeks worden voorgelegd aan de 

Klachtencommissie.  

 

De Klachtencommissie heeft, ondanks herhaalde verzoeken van klager, geen uitspraak gedaan 

 

 



 

over de verantwoordelijkheid van Nijestee. De Klachtencommissie acht een uitspraak daarover niet 

relevant voor afdoening van de klacht. 

 

De commissie deelt deze visie van de Klachtencommissie niet. 

Naar het oordeel van de commissie heeft de Klachtencommissie onvoldoende onderbouwd waarom 

geen uitspraak wordt gedaan over de verantwoordelijkheid van Nijestee. 

De Klachtencommissie heeft, volgens de commissie, daarmee onvoldoende oog gehad voor het 

belang dat klager heeft bij een uitspraak over de verantwoordelijkheid van Nijestee. 

Immers, indien Nijestee niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de handelwijze van De 

Koevoet, zou klager bij klachten over het onderhoud door De Koevoet, afgesloten zijn van een gang 

naar een laagdrempelige instantie, zoals de Klachtencommissie.  

Naar de mening van de commissie zou dit in strijd zijn met de bedoeling van de huidige regels ten 

aanzien van het klachtenrecht van huurders.  

 

Overigens waardeert de commissie wel de werkwijze en inspanningen van de Klachtencommissie, die 

erop is gericht de problemen tussen partijen door bemiddeling op te lossen. De commissie is echter 

wél van mening dat er formele kaders zijn, waaraan men zich dient te houden. 

Naar het oordeel van de commissie is dit onvoldoende gebeurd. 

 

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de Klachtencommissie procedureel niet correct jegens  

klager heeft gehandeld en alsnog uitspraak dient te doen over de verantwoordelijkheid van Nijestee. 

 

De commissie verklaart klacht 1 gegrond. 

 

Nijestee dient ervoor te zorgen dat de Klachtencommissie, welke onderdeel is van haar organisatie, 

op de hoogte wordt gebracht van deze uitspraak.    

 

Ten aanzien van klacht 2. 

Commissielid mevrouw X zou, in de ogen van klager niet onafhankelijk zijn, omdat zij 35 jaar 

geleden betrokken zou zijn geweest bij de overdracht van het ORKZ aan Nijestee. 

De Klachtencommissie stelt zich op het standpunt dat “de bemoeienis van mevrouw X dermate lang 

geleden is dat aspecten van belangenverstrengeling niet aan de orde zijn”.  

 

Naar het oordeel van de commissie heeft de Klachtencommissie hiermee de vraag van klaagster over 

vermeende afhankelijkheid van mevrouw X voldoende gemotiveerd beantwoord.  

Door klaagster zijn verder geen valide argumenten aangevoerd, waaruit zou blijken dat mevrouw X 

niet onafhankelijk zou zijn. 

 

De commissie verklaart klacht 2 ongegrond. 

 

 

 

 

 

 

 






