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Jaarverslag 2019
Dit is een verslag van de werkzaamheden van
de Geschillencommissie in het jaar 2019. Conform
artikel 14 lid 5 van het Reglement Geschillen
commissie Acantus wordt dit verslag binnen drie
maanden na afloop van het kalenderjaar uitgebracht.

Inleiding
Het aantal behandelde geschillen is in 2019 ten o pzichte
van 2018 met 2 toegenomen.
In 2019 hebben huurders acht geschillen ingediend.
Hiervan zijn zes zittingen geweest. Van twee geschillen
is geen zitting geweest omdat één geschildoor de
huurder is teruggetrokken. Het andere geschil was
al ingediend bij de Huurcommissie over hetzelfde
onderwerp. In het reglement Geschillencommissie staat
beschreven dat hierover géén advies zal worden gegeven.
Twee geschillen hadden betrekking op de eindafrekening
van de verlaten woning. De andere geschillen hadden
als onderwerp: nota tuinonderhoud, toewijzing woon
ruimte, brandgangverlichtingen de handelwijze van
Acantus richting de indiener van het geschil.
Vanuit de adviezen van de commissie is er een aantal
leermomenten voor Acantus naar voren gekomen.
1. Leg gemaakte afspraken schriftelijk vast en geef hierin
duidelijk aan wat men van Acantus mag v erwachten
en wat er verwacht wordt van de h
 uurder / woning
zoekende.
2. Blijf tussentijds informeren.
3. Hanteer binnen alle regio’s een uniforme en
eenduidige werkwijze.

de Geschillencommissie om deze in redelijkheid te
vergoeden.
Daarnaast adviseert de Geschillencommissie Acantus
en huurder om in overleg tot een goede oplossing te
komen voor het tuinonderhoud.
De Geschillencommissie adviseert Acantus om in de
tekst van de standaard tuinbrief duidelijk in te gaan op
hetgeen geconstateerd is bij de betreffende huurder.
Op 22 mei 2019 vond er een zitting plaats naar aanlei
ding van een nota eindafrekening bij het verlaten van
de woning door een huurder uit Vriescheloo. Huurder
vindt de tijd tussen het verlaten van de woning en het
ontvangen van de nota te lang.
Advies Geschillencommissie
Na het horen van beide partijen komt de Geschillen
commissie tot het volgende:
De ontvangstdatum van de eindafrekening is met
5 maanden na einde huurcontract te lang. Het advies
is om de eindafrekening binnen 5 weken na einde
huurcontract naar de vertrekkende huurder te sturen.
Over het verschil van mening t.a.v. de gemaakte
afspraken bij de eindinspectie kan de Geschillen
commissie geen uitspraak doen. Het is de ene mening
tegenover de andere mening. De hoogte van de
eindafrekening is onjuist en het advies is om deze
gedeeltelijk te crediteren.

In vijf van de zes geschillen is Acantus geheel of
gedeeltelijk in het gelijk gesteld.

Daarnaast adviseert de Geschillencommissie Acantus
om meer aandacht te geven aan de communicatie met
de huurder. Zoals tijdig terugbellen en/of wanneer
bellen meer gepast is dan het sturen van een e-mail.

Zittingen

De Geschillencommissie adviseert Acantus om schrif
telijk te communiceren aan de vertrekkende huurders
dat er geen eindinspectie plaatsvindt.

Op 14 maart 2019 vond er een zitting plaats naar
aanleiding van een geschil door een huurder uit
Veendam. De huurder is het niet eens met een nota
tuinonderhoud en het beschadigen van eigendommen
tijdens de uitvoer van dit tuinonderhoud.

Op 26 juni 2019 vond er een zitting plaats over een
eindafrekening bij het verlaten van de woning door
een huurder uit Winschoten. Huurder is het niet eens
met de gang van zaken van het opstellen van de eind
afrekening.

Advies Geschillencommissie
Na het horen van beide partijen komt de Geschillen
commissie tot het volgende:
De nota voor het tuinonderhoud is terecht. Acantus
heeft de richtlijnen voor het tuinonderhoud juist
gevolgd. Het voorstel is om het factuurbedrag in
maandelijkse termijnen af te lossen. Ten aanzien van
de beschadigde eigendommen van huurder adviseert

Advies Geschillencommissie
Na het horen van beide partijen komt de Geschillen
commissie tot het volgende:
De door huurder beschouwde eindafrekening was in
feite een betalingsherinnering. Het foute bedrag aan
huurachterstand is door Acantus gecorrigeerd. Het
advies is om de gemaakte fout schriftelijk duidelijk
uiteen te zetten en hiervoor excuses aan te bieden.

Ten aanzien van het verschil van mening over de
gemaakte afspraken bij de eindinspectie kan de
commissie geen uitspraak doen. Het is de ene mening
tegenover de andere mening.
De in rekening gebrachte kosten zullen wel door
huurderbetaald moeten worden. Het advies is om
foto’s te maken als onderbouwing van de in rekening
gebrachte kosten.
Daarnaast adviseert de Geschillencommissie om de
eindafrekening duidelijker te specificeren. Hiermee
zal de vertrekkende huurder een beter beeld krijgen
waarop de kosten betrekking hebben.
De Geschillencommissie adviseert Acantus om een
uniforme en eenduidige werkwijze te hanteren t.a.v.
het opmaken van een eindafrekening.
Op 18 juli 2019 vond er een zitting plaats over het
toewijzen van woonruimte aan een woningzoekende
uit Veendam. Door het niet tekenen van het huur
contract zou volgens Acantus de woning geweigerd
zijn. De woningzoekende is het niet eens met deze
redenering.
Advies Geschillencommissie
Na het horen van beide partijen komt de Geschillen
commissie tot het volgende:
De gemaakte afspraken t.a.v. van het aanvaarden van
de aangeboden woning zijn in een e-mail vastgelegd.
De Geschillencommissie adviseert om na te gaan of
dit rechtsgeldig is en welke rechten hieraan ontleend
kunnen worden.
Ten aanzien van het niet tekenen van het huurcontract
(de gemaakte afspraken waren nog niet uitgevoerd) kan
Acantus de aangeboden woning niet weigeren aan de
woningzoekende. Zo schat de Geschillencommissie in.
Vanuit dat standpunt adviseert de Geschillencommissie
om woningzoekende een voorrangspositie te geven in
de zoektocht naar woonruimte.

Ga in gezamenlijk overleg met alle betrokkenen om
voorstellen te doen en afspraken te maken rondom
de uitvoering van het aanbrengen van brandgang
verlichting. Geef schriftelijk aan wat het doel is en dat
er g estreefd dient te worden naar een gezamenlijk
genomen besluit.
Tevens adviseert de Geschillencommissie Acantus om
tussentijdse communicatie met bewoners/relaties,
onder de aandacht te brengen om mogelijke ontevre
denheid van huurders in de toekomst te voorkomen.
En de commissie adviseert om de procedure van het
registreren van binnengekomen post bij haar mede
werkers onder de aandacht te brengen binnen de
organisatie om mogelijke fouten in de toekomst te
voorkomen.
Op 10 december 2019 vond er een zitting plaats
waarbij een huurder uit Winschoten een klacht heeft
over de handelwijze van een medewerker van Acantus.
Advies Geschillencommissie
Na het horen van beide partijen komt de Geschillen
commissie tot het volgende:
De medewerker heeft correct gehandeld ten aanzien
van het inwinnen van informatie bij betrokken instan
ties, alvorens contact op te nemen met betrokkene.
Ten aanzien van het afhandelen van de overlastmeldin
gen beaamt de Geschillencommissie dat de zaak nog
niet is afgedaan. De Geschillencommissie adviseert
Acantus om in samenwerking met andere betrokken
partijen een mediation-achtig traject uit te zetten. En
de uitvoer hiervan neer te leggen bij een onafhanke
lijke deskundige partij.
Daarnaast adviseert de Geschillencommissie om
gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. En
betrokkenen tussentijds schriftelijk op de hoogte te
houden.

Op 15 oktober 2019 vond er een zitting plaats waarbij
een huurder uit Oude Pekela vindt dat de aanwezige
verlichting in een brandgang onvoldoende is.
Advies Geschillencommissie
Na het horen van beide partijen komt de Geschillen
commissie tot het volgende:
De Geschillencommissie concludeert dat Acantus heeft
voldaan aan het aanbrengen van voldoende verlichting
ten aanzien van het gevoel van veiligheid in de brand
gang. Uiteraard is een gevoel van veiligheid een
subjectieve beleving.
Ten aanzien van de communicatie adviseert de
Geschillencommissie het volgende.

Jaarlijks overleg
Op 1 april 2020 hebben de leden en plaatsvervangende
leden van de Geschillencommissie een jaarlijks
overleg gehad met het MT van Acantus en het
secretariaat van de Geschillencommissie. Gespro
ken werd over de wederzijdse bevindingen van de
geschillen die in 2019 zijn ingediend en waar er
verbeteringen in het proces kunnen plaats vinden.

Samenstelling Geschillencommissie 2019
De heer H. de Groot
De heer B.J. Geuzinge
De heer T. van Dijk
De heer E. Venema
Mevrouw H. Wierts
Mevrouw F. Darwinkel
Mevrouw J. Rozema

voorzitter, op voordracht van de huurdersorganisaties en Acantus
plaatsvervangend voorzitter, op voordracht van de huurdersorganisaties
en Acantus
lid, op voordracht van de huurdersorganisaties
lid, op voordracht van Acantus tot en met 31 oktober 2019
plaatsvervangend lid, op voordracht van Acantus tot en met 31 oktober 2019.
Daarna lid op voordracht van Acantus
plaatsvervangend lid, op voordracht van de huurdersorganisaties
plaatsvervangend lid, op voordracht van Acantus met ingang van
1 november 2019

Benoemingsperiodes
Met ingang van 1 juli 2019 is de heer T. van Dijk benoemd voor een tweede termijn als lid op voordracht
van de huurdersorganisaties. De heer E. Venema heeft met ingang van 31 oktober 2019 zijn tweede termijn
beëindigd als lid van de Geschillencommissie. Mevrouw H. Wierts is als plaatsvervangend lid de heer
Venema opgevolgd. Als opvolger in de rol van plaatsvervangend lid namens Acantus is met ingang van
1 november 2019 mevrouw J. Rozema benoemd.
De huidige zittingsperiodes zijn als volgt:
De heer H. de Groot
De heer B.J. Geuzinge
Mevrouw H. Wierts
De heer T. van Dijk
Mevrouw F. Darwinkel
Mevrouw J. Rozema

tweede termijn (1 december 2016 t/m 30 november 2020)
tweede termijn (1 december 2016 t/m 30 november 2020)
tweede termijn (10 januari 2017 t/m 9 januari 2021)
tweede termijn (1 juli 2019 t/m 30 juni 2023)
eerste termijn (22 september 2018 t/m 21 september 2022)
eerste termijn (1 november 2019 t/m 31 oktober 2023)

Secretariaat Geschillencommissie
Het secretariaat van de Geschillencommissie was in 2019 in handen van de heer G. Berg en de heer
H. Doornbos.
Aldus vastgesteld op 1 april 2020.

Namens de Geschillencommissie Acantus,
H. de Groot
Voorzitter

Correspondentieadres:
Secretariaat Geschillencommissie Acantus
Postbus 110
9640 AC Veendam
T 09008400
E info@acantus.nl
I www.acantus.nl

