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Hoofdstuk 1 Samenstelling Klachtencommissie en 

 Rooster van aftreden 
 

Leden Klachtencommissie Portaal Eemland per 31 december 2017 

 

 

Naam 

 

 

Functie 

 

De heer F. Kingma 

 

 

Voorzitter 

 

De heer mr H.J.A. Mesdag 

 

 

Afgevaardigde Hestia 

 

De heer L. de Bruin 

 

 

Afgevaardigde VHOS 

 

Mevrouw Th.J. Verschuur 

 

 

Plaatsvervangend afgevaardigde Hestia 

 

Mevrouw M. Vis 

 

 

Plaatsvervangend afgevaardigde VHOS 

 

Mevrouw J.W.M. van Kollenburg 

 

 

Ambtelijk secretaris 

 

Mevrouw E. van ‘t Hof 

 

 

Plaatsvervangend secretaris 

 

 

Rooster van aftreden 

In overeenstemming met artikel 3, lid 7 van het reglement Klachtencommissie Portaal 

Eemland – Samenstelling en benoeming heeft de huidige commissie begin 2011 een 

rooster van aftreden opgesteld. Voor die tijd was dit er niet. 

Alle toenmalige leden achtten het voor de continuïteit en voor een goede overdracht van 

kennis en ervaring raadzaam om een geleidelijk aftreden uit te voeren ondanks het feit, 

dat zij allen al geruime tijd zitting hadden en gezamenlijk hadden moeten aftreden. 

Bijkomend aspect voor het aanblijven van de heren Kingma en Mesdag is de 

onduidelijkheid over de toekomst van deze klachtencommissie en het mogelijk opgaan in 

een groter landelijk geheel. Deze onduidelijkheid wordt mede veroorzaakt door landelijk 

politieke onduidelijkheid over e.e.a. in wetgevende zin. 

 

Aangezien de Klachtencommissie al sinds 2012 met bezettingsproblemen kampt was het 

fijn dat mevrouw Th. Verschuur bereid was om evenals in voorgaande jaren ook in 2017 

actief deel te nemen aan de Klachtencommissie Portaal Eemland. Zij heeft dit tot 23 mei 

2017 gedaan. Na vele jaren is het begin 2017 gelukt om de vacatures voor afvaardiging 

vanuit VHOS ingevuld te krijgen. Op 11 mei 2017 heeft de heer L. de Bruin 

kennisgemaakt met de leden van de Klachtencommissie en eind mei is vanuit VHOS 

bekend gemaakt wie zijn plaatsvervanger is, namelijk mevrouw M. Vis.  
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Hoofdstuk 2 Voorwoord 
 

 

Aantal en aard van de ontvankelijk verklaarde klachten 

In 2017 is 15 maal een beroep gedaan op de Klachtencommissie.  

 

Aantal zittingen 

In 2017 heeft 1 zitting plaatsgevonden. 

 

Adviezen/bemiddelingen 

De in 2017 ontvangen 15 klachten zijn als volgt behandeld: 

 2 klachten waren niet-ontvankelijk omdat ze bestemd waren voor andere regio’s van 

Portaal, namelijk Leiden en Utrecht. Deze klachten zijn doorgestuurd. 

 10 klachten zijn teruggelegd bij Portaal Eemland omdat de interne procedure nog niet 

was afgerond. De klagers zijn hierover geïnformeerd door de Klachtencommissie. 

Portaal Eemland heeft de klachten in behandeling genomen en afgewerkt. 

 1 klacht werd beantwoord door het geven van advies door de ambtelijk secretaris van 

de Klachtencommissie. De klacht was niet-ontvankelijk. Het advies was toereikend. 

 1 klacht werd opgelost door een bezoek van de voorzitter van de Klachtencommissie. 

Deze werkwijze zorgde voor de oplossing van het ontstane probleem. 

 1 klacht werd ontvankelijk verklaard en in een zitting behandeld. Portaal Eemland 

ontving een advies en de zaak werd opgelost en afgerond. 

 

Opvolging advies door de directie 

Het door de Klachtencommissie uitgebrachte advies is door de directie Portaal Eemland 

overgenomen. 

 

Afhandelingstermijn klachten 

In 2017 zijn de ontvangen klachten niet altijd binnen de gestelde termijn afgehandeld. 

Dit geldt met name voor de ontvankelijk verklaarde klacht waarvoor een zitting is 

ingepland. De Klachtencommissie stelde als voorwaarde dat de zaak installatietechnisch 

moest zijn afgerond vóór de zitting en hier waren enkele weken voor nodig. Het 

uitgebrachte advies kwam twee weken later door het vele werk in de maand december 

en door de vrije dagen rond Kerst en de jaarwisseling. 
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Hoofdstuk 3 Nabeschouwing, conclusies en aanbevelingen 
 

De Klachtencommissie acht het aantal ingediende klachten over de periode 2009 – 2017 

beperkt al wordt wel een lichte toename geconstateerd. 

 

Onderstaand treft u een overzicht aan van de klachten over deze periode. Er is daarbij 

aangegeven hoe vaak een klacht ontvankelijk werd verklaard en in een zitting werd 

behandeld. 

 

 

Jaar Aantal 

ingediende 

klachten 

Niet-ontvankelijk 

verklaard 

Ontvankelijk 

verklaard 

Aantal klachten 

waarvoor een 

zitting plaatsvond 

Aantal 

uitgebrachte 

adviezen 

2009 4 2 2 2 2 

2010 6 5 1 1 1 

2011 4 4 0 0 0 

2012 4 3 1 1 1 

2013 4 2 2 2 2 

2014 6 5 1 1 1 

2015 9 7 2 2 2 

2016 10 8 2 1 1 

2017 15 13 2 1 1 

Totalen: 62 49 13 11 11 

 

 

In het verslagjaar 2017 heeft Portaal Eemland redelijk vlot gereageerd op verzoeken van 

de Klachtencommissie. Helaas kostte in enkele gevallen het traject van start klacht tot 

afronding meer tijd dan wenselijk. Verklaringen hiervoor zijn afwezigheid van betrokken 

mensen door vakantie en ziekte, miscommunicatie en meerdere partijen die gehoord 

moesten worden om tot een oplossing of afwikkeling te komen. 

 

Zoals te zien is in bovenstaand overzicht werden de meeste klachten niet-ontvankelijk 

verklaard. Vaak was de klacht nog niet ‘officieel’ kenbaar gemaakt door huurder aan 

Portaal en werd dit vanuit de Klachtencommissie gedaan, om zo de behandelprocedure 

voor de huurder te verkorten. Huurder en Portaal kwamen er vaak gezamenlijk uit 

zonder verdere inmenging van de Klachtencommissie. 

 

De Klachtencommissie heeft geconstateerd dat de Vastgoed Onderhoud Centrale (VOC) 

de klacht sneller oppakt dan enkele jaren geleden. Ook de communicatie met de 

huurders is verbeterd. Toch blijven punten als monitoring en communicatie van belang 

om het aantal klachten terug te brengen. 

De afdeling Klantcontactcentrum van Portaal (KCC) zou in het omlaag brengen van het 

aantal klachten ook een positieve bijdrage kunnen leveren. Dit eerste aanspreekpunt zou 

de communicatie met huurders een goede wending kunnen geven. 

Daarnaast moeten urgente reparatieverzoeken en meldingen van bijvoorbeeld 

wateroverlast adequaat aangenomen en direct neergelegd worden bij VOC. 

 

Bij het gereed komen van dit jaarverslag is 2/3 van 2018 verstreken en blijven 

bovenstaande adviezen op basis van de ontvangen klachten onverminderd van kracht. 
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Hoofdstuk 4 Overzicht klachten 
 

 

Totaaloverzicht binnengekomen klachten 

 

 

Klacht 

 

 

Beoordeling klacht 

 

Plaats 

 

Zitting 

 

Onderwerp 

 

2017-01 

 

 

Niet ontvankelijk – 

klacht via interne 

behandeling door Portaal 

Eemland c.q. VOC 

opgelost. 

Klachtencommissie hield 

hierbij vinger aan de 

pols. 

 

 

Soest 

 

Nee 

 

Daklekkage 

 

 

2017-02 

 

 

Niet ontvankelijk – 

klacht via interne 

behandeling door 

teamcoach van 

wijkbeheerders Portaal 

Eemland opgepakt en 

opgelost. 

 

 

Amersfoort 

 

Nee 

 

Communicatieproblemen 

met wijkbeheerder 

 

 

2017-03 

 

 

Niet ontvankelijk – 

klacht via interne 

behandeling door Portaal 

Eemland opgelost.  

  

 

Amersfoort 

 

Nee 

 

Reparatieverzoek en 

afhandeling 

 

2017-04 

 

 

Niet ontvankelijk – 

klacht via interne 

behandeling door Portaal 

Eemland c.q. VOC 

opgelost. 

 

 

Soest 

 

Nee 

 

CV-klachten en 

afhandeling 

 

 

2017-05 

 

 

Niet ontvankelijk – 

klacht via interne 

behandeling door Portaal 

Eemland opgelost. 

 

 

Soest 

 

 

Nee 

 

Duivenoverlast 

 

 

2017-06 

 

Ontvankelijk – opgelost 

door aanwezigheid van 

voorzitter tijdens 2e 

inspectie. 

 

 

Amersfoort 

 

Nee 

 

Klacht over 

woninginspectie 

 

2017-07 

 

Niet ontvankelijk – 

klacht via interne 

behandeling door Portaal 

Eemland opgelost. 

 

Soest 

 

Nee 

 

Klacht over slechte 

communicatie en niet 

oppakken van probleem. 

Na melding via 
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Klachtencommissie is 

besloten schilderbeurt 

alsnog uit te voeren. 

 

 

2017-08 

 

Niet ontvankelijk en 

teruggelegd bij Portaal 

Eemland. Klacht is via 

interne behandeling door 

Portaal opgelost. Portaal 

heeft excuses aange-

boden en tevens 

financiële vergoeding 

verstrekt. 

 

 

Amersfoort 

 

Nee 

 

Klacht over niet 

functioneren van 

handzender parkeer-

garage, dreigen met 

deurwaarder door 

Portaal en niet gehoord 

worden door Portaal. 

 

2017-09 

 

Niet ontvankelijk en 

teruggelegd bij Portaal 

Eemland. Na verlopen 

van termijn nogmaals 

gemaand. Uiteindelijk is 

waterreservoir 

vervangen. 

 

 

Amersfoort 

 

Nee 

 

Klacht over defecte wc 

en feit dat huurder 

probleem zelf moet 

oplossen. 

 

 

2017-10 

 

Ontvankelijk. Zitting 

heeft plaatsgevonden. 

Advies van 

Klachtencommissie is 

overgenomen door 

Portaal. 

 

 

Amersfoort 

 

Ja 

 

Klacht over grote 

vertraging bij 

vervanging cv-ketel. 

Slechte communicatie 

en informatie-

verstrekking richting 

huurder. 

 

 

2017-11 

 

Niet ontvankelijk. 

Voorzitter en huurderslid 

van Hestia geraadpleegd 

over advisering richting 

klager. Advies van 

Klachtencommissie bleek 

toereikend voor klager. 

 

 

Amersfoort 

 

Nee 

 

Klacht over woonregels 

van Portaal voor de 

galerijen en problemen 

met geluid door nabij 

gelegen school. 

 

2017-12 

 

Niet ontvankelijk en 

teruggelegd bij Portaal 

Eemland. Na kleine 

maand kwam er 2e 

klacht bij. Na vier 

maanden vanaf 

startdatum eindelijk 

beide klachten opgelost. 

Klachtencommissie hield 

vinger aan de pols. 

 

 

Amersfoort 

 

Nee 

 

Klacht over niet 

gesnoeide heg – geschil 

met buren. Tweede 

klacht betrof een 

lekkage in bijkeuken en 

schuurtje. Portaal 

nalatig met oppakken 

van tweede klacht. 

 

2017-13 

 

Niet ontvankelijk en 

teruggelegd bij Portaal. 

 

Amersfoort 

 

Nee 
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Resulteerde begin 2018 

in een juridische aanpak. 

Klacht over 

aansprakelijkheid en 

letselschade. 

 

 

2017-14 

 

Niet ontvankelijk – 

klacht was bestemd voor 

Portaal Leiden. 

Doorgestuurd. 

 

 

Leiden 

 

Nee 

 

Niet relevant 

 

2017-15 

 

 

Niet ontvankelijk – 

klacht was bestemd voor 

Portaal Utrecht. 

 

 

Utrecht 

 

Nee 

 

Niet relevant 

 



Jaarverslag 2017 KC Portaal Eemland 8 

 

Hoofdstuk 5 Beschrijving van de adviezen 
 

 

Klacht 2017-10 

 

Datum ontvangst Onderwerp Beslissing KC Datum afhandeling 

18 september 

2017 

Nalatigheid en 

gebrekkige 

communicatie door 

Portaal bij 

vervanging cv-ketel 

Communicatielijnen 

tussen betrokken 

partijen verbeteren. 

Portaal dient proces 

beter te monitoren en 

huurders te 

informeren. Portaal is 

eindverantwoordelijke. 

24 januari 2018 

 

Beschrijving van de klacht 

Huurder ervaart nalatigheid en gebrekkige communicatie door Portaal. Bijna zeven 

maanden na de start van de vervanging van cv-ketels in de wijk waar huurder woont en 

de constatering van asbest in het afvoerkanaal van de cv-ketel waren op 18 september 

2017 de werkzaamheden nog steeds niet afgerond. 

 

Behandeling van de klacht 

Op 18 september 2017 ontvangt de Klachtencommissie de klacht via een e-mail. Op 

dezelfde datum wordt door de Klachtencommissie een ontvangstbevestiging verzonden 

en de klacht doorgestuurd naar Portaal Eemland om na te gaan of de interne 

klachtenafhandeling door Portaal is afgerond. Op 19 september 2017 neemt VOC contact 

op met huurder. De firma Bonarius neemt op 25 september 2017 contact op met 

huurder. In de daarop volgende periode is er regelmatig contact tussen betrokkenen. De 

gestelde deadline van 2 oktober speelt daarbij een rol. 

Op 11 oktober 2017 laat de Klachtencommissie weten dat de klant ontvankelijk is 

verklaard. De Klachtencommissie stelt als voorwaarde voor het inplannen van een zitting 

dat de hele zaak installatietechnisch moet zijn afgerond. Bovendien dient een 

leidinggevende bij de zitting aanwezig te zijn en niet alleen uitvoerenden. De 

Klachtencommissie verzoekt de manager volkshuisvesting van Portaal hiervan op de 

hoogte te brengen.  

Op 2 november 2017 laat huurder weten dat op 25 oktober 2017 de werkzaamheden zijn 

afgerond. Hij handhaaft zijn klacht. 

De zitting vindt plaats op 27 november 2017. 

Op 11 januari 2018 ontvangen beide partijen per brief het advies van de 

Klachtencommissie. 

 

Beoordeling van de klacht 

De zitting vindt plaats op 27 november 2017. Beide partijen zijn op hetzelfde moment 

aanwezig voor hoor en wederhoor, waarna de Klachtencommissie richting Portaal 

adviseert. De Klachtencommissie stelt het op prijs dat de manager volkshuisvesting van 

Portaal Eemland aanwezig is tijdens de zitting. 

 

Advies 

Portaal krijgt het advies om de gevolgde procedure onder de loep te nemen, theorie en 

praktijk dichter bij elkaar te brengen en een eindverantwoordelijke die werkzaam is bij 

Portaal aan te stellen. De communicatie tussen betrokken partijen dient te verbeteren. 

Het advies luidt om het proces beter te monitoren en huurders te informeren zowel 

vooraf als gedurende het traject. Daarnaast moet er een meldpunt c.q. infolijn/website 

zijn waar huurders terecht kunnen met vragen. 

 

Een ander aspect van de klacht is de asbestconstatering. Portaal als opdrachtgever en 

Bonarius als uitvoerende partij hebben langs elkaar heen gewerkt en slecht 
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gecommuniceerd, waardoor veel tijd verloren is gegaan om tot de plaatsing van een 

nieuwe cv-ketel en de asbestsanering te komen. Tijdens de zitting heeft Portaal gezegd 

dat naar het proces gekeken zal worden om verbeteringen en versnelling aan te brengen. 

 

Besluit directie 

Op 24 januari 2018 stuurt Portaal een reactie naar de klager en ontvangt de 

Klachtencommissie hiervan een afschrift. 

Portaal geeft een verklaring voor de miscommunicatie en vertraging. De cv-

ketelvervanging viel in een periode dat Portaal net was overgestapt naar een andere 

installateur, Bonarius. Voor dit bedrijf was het in het begin zoeken. Dat dit tot problemen 

heeft geleid bij klager heeft Portaal zich onvoldoende gerealiseerd. Inmiddels zijn er 

afspraken gemaakt met Bonarius om regelmatig overleg te hebben. Portaal neemt 

verantwoording voor de communicatie naar huurders. Het proces wordt verbeterd ten 

einde vertraging en miscommunicatie te voorkomen. 


