
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte mevrouw X, 

 

Op 31 augustus 2015 heeft u bij de Commissie AedesCode klachten ingediend gericht tegen 

Woningstichting Rochdale /Geschillenadviescommissie Woningstichting Rochdale (hierna: GAC) 

te Amsterdam, de Belastingdienst, Incassade Gerechtsdeurwaarders, gemeente Diemen etc. 

 

De Commissie AedesCode heeft uw klachten behandeld in haar commissievergadering van 9 

december 2015, waarover wij u als volgt berichten: 

 

Klachten 

 

Uw klachten luiden: 

1. De ontruiming van uw woning, aan het   in Diemen, op 19 april 2012 was 

naar uw mening onrechtmatig. 

            Uw klachten hebben betrekking op deze ontruiming en de gang van zaken rond   

            deze ontruiming. 

 

2. De GAC heeft uw klachten onder 1 genoemd, volgens u ten onrechte, niet in 

behandeling genomen. 

 

 

Datum  

 16 december 2015   

 

 

 

 

Onderwerp 

Uitspraak inzake mevrouw X versus Rochdale 

Kenmerk 15-059 

Mevrouw   

    

  DIEMEN                   
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Uitgangspunten 

 

Uit de stukken blijkt dat bij vonnis van 10 februari 2012 de huurovereenkomst tussen u en 

Rochdale is ontbonden. U hebt daarop bij de rechter een executiegeschil aanhangig gemaakt.  

De door u gevraagde voorziening is bij vonnis van 18 april 2012 geweigerd door de rechter.  

Ontruiming volgde op 19 april 2012. 

 

U hebt op 18 november 2013 hierover een klacht ingediend bij de GAC. Deze heeft de klacht 

niet ontvankelijk verklaard, omdat u niet binnen de termijn van drie maanden na beëindiging 

van de huurovereenkomst een klacht hebt ingediend bij Rochdale (met verwijzing naar artikel 1 

Reglement Geschillenadviescommissie Woningstichting Rochdale). Dit is u per brief van 28 

januari 2014 meegedeeld. 

 

In mei 2015 hebt u opnieuw klachten ingediend bij de GAC over de ontruimingsprocedure in 

2012 en gang van zaken rond deze ontruiming. De GAC heeft de klachten wederom niet 

ontvankelijk verklaard op grond van artikel 1 Reglement GAC. 

 

Deze beslissing is u per brief van 3 juli 2015 meegedeeld. Tevens heeft de GAC u erop gewezen 

dat, indien u van mening bent dat de beslissing van de GAC om de klacht niet in behandeling te 

nemen, onjuist is, u een oordeel hierover kan vragen aan de Commissie AedesCode. 

 

U hebt op 31 augustus 2015 uw klachten ingediend bij de Commissie AedesCode  

(hierna: commissie). De stukken waren op 17 september 2015 in ons bezit.  

 

 

Beoordeling 

 

De commissie is tot het volgende oordeel gekomen. 

 

Ten aanzien van klacht 1. 

De commissie beoordeelt klacht 1 niet ontvankelijk. 

De rechter heeft immers al een oordeel gegeven over de ontbinding en ontruiming. 

Op grond van artikel 9 lid 1d Reglement AedesCode zijn klachten die in behandeling zijn bij een 

rechter of waarover deze al een uitspraak heeft gedaan, niet ontvankelijk. Artikel 9 Reglement 

AedesCode is hier als bijlage bijgevoegd. 

Het beoordelen van klachten gericht tegen Belastingdienst, gemeente Diemen, Incassade 

Gerechtsdeurwaarders etc. behoren niet tot de competentie van de commissie. De commissie is 

uitsluitend bevoegd een oordeel te geven over het doen en laten van woningcorporaties, voor 

zover zij lid zijn van Aedes. 

 

Ten aanzien van klacht 2. 

Deze klacht is ontvankelijk. 

 

De commissie beoordeelt in dit geval of de GAC volgens de regels/ haar reglement (en daarmee 
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C.c 

 Bestuur van Woningstichting Rochdale conform artikel 11 lid 3 Reglement AedesCode. 
 
 Aedes vereniging van woningcorporaties conform artikel 11 lid 7 Reglement AedesCode. 




