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Reglement Federatieve Klachtencommissie Woningcorporaties Goeree-Overflakkee

Voorwoord:
Het Besluit Beheer Sociale-Huursector (BBSH) verplicht de toegelaten instellingen (de corporaties)
zoals bedoeld in artikel 70 van de Woningwet, tot het instellen van klachtencommissies volgens artikel
16 BBSH.
Huurders van corporaties moeten de mogelijkheid hebben om klachten over het handelen of nalaten
van personen, die voor de corporaties werkzaamheden verrichten bij die klachtencommissie in te
dienen. De klachten van huurders kunnen onder meer betrekking hebben op het functioneren van de
corporaties, op procedures waarmede huurders te maken krijgen en op gedragingen of het nalaten
van werknemers van de corporaties of derden die door de corporaties zijn ingeschakeld, zoals bedoeld
in artikel 16 BBSH.
Een klachtencommissie dient te functioneren als een onafhankelijke instantie, die tot taak heeft
gemotiveerd over de behandeling van binnengekomen klachten aan de betreffende corporatie te
adviseren. De klachtencommissie kan niet treden in de bevoegdheden van de corporaties. Het is aan
de betreffende corporatie het advies van de klachtencommissie al dan niet op te volgen.
Het BBSH schrijft voor dat een corporatie een reglement maakt omtrent de samenstelling en de
werkwijze van de klachtencommissie.
Op Goeree-Overflakkee werken de woningcorporaties samen in de Federatie van Woningbouwverenigingen op Goeree-Overflakkee".
Het bestuur van de Federatie acht het, met nadruk op het onafhankelijke karakter van een klachtencommissie, een goede zaak dat de samenwerkende woningcorporaties één Federatieve Klachtencommissie Woningcorporaties Goeree-Overflakkee instellen.
Deze commissie moet met een reglement worden toegerust. Dit reglement gaat uit van een
zogenaamd cafetariamodel hetgeen betekent dat elke corporatie die klachten kan onderbrengen die
ze wenst, behalve de in artikel 3.3 genoemde zaken.
Tenslotte is rekening gehouden met de inhoud van het rapport Klachtencommissie van Woningcorporaties" van oktober 2000 (Ministerie van VROM).
Op 12 februari 2003 is een reglement vastgesteld dat inmiddels is herzien en opnieuw vastgesteld in
de vergadering van de Federatie van 28 november 2007.
Wij verwachten dat dit reglement zal bijdragen tot eenduidigheid, duidelijkheid en openheid voor de
huurders van Goeree-Overflakkee.

Het Bestuur van de Federatie van Woningbouwverenigingen op Goeree-Overflakkee

De voorzitter,

De secretaris,

T.A. Bakelaar

S. van Nieuwaal
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Reglement Federatieve Klachtencommissie Woningcorporaties Goeree-Overflakkee
§ 1 Algemene bepalingen
Artikel 1.1 Begripsbepalingen
1. In dit reglement wordt verstaan onder:
a. BBSH: Besluit beheer sociale-huursector;
b. commissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 2.1;
c. federatie: de vereniging "Federatie van Woningbouwverenigingen op Goeree-Overflakkee";
d. huurder: de huurder van een woongelegenheid die wordt beheerd door een toegelaten
instelling die lid is van de federatie;
e. huurdersorganisatie: de huurdersorganisatie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en
onder f van de Wet op het overleg huurders verhuurder;
f. klager: een ieder die schriftelijk een klacht ingevolge dit reglement heeft ingediend;
g. verhuurder: een toegelaten instelling die lid is van de federatie.
2. Begrippen die niet in dit reglement zijn omschreven, worden gebruikt naar de betekenis die zij in
de Woningwet of het BBSH hebben.
Artikel 1.2 Gemachtigden
1. Een klager en een verhuurder kunnen zich door gemachtigden laten bijstaan of
vertegenwoordigen.
2. Een gemachtigde dient een door de klager of verhuurder die hij vertegenwoordigt ondertekende
verklaring te overleggen, waaruit blijkt dat hij gemachtigd is. Deze eis geldt niet ten aanzien van
advocaten en procureurs.
3. Als gemachtigde van een klager kunnen niet optreden:
a. personen die lid zijn van het bestuur, de raad van toezicht, de raad van commissarissen of de
ledenraad van de federatie of haar leden;
b. de werknemers van de federatie of haar leden;
c. personen die betrokken zijn bij de uitoefening van toezicht ingevolge de Woningwet en het
BBSH op één of meer leden van de federatie;
d. bestuurders van een huurdersorganisatie die werkzaam is in het werkgebied van één of meer
leden van de federatie.
4. Indien een klacht door een gemachtigde wordt ingediend, richt de commissie zich tot het door
deze gemachtigde opgegeven correspondentieadres.
Artikel 1.3 Bescherming persoonlijke levenssfeer
1. Het is allen die bij de uitvoering van dit reglement betrokken zijn, verboden gegevens van
vertrouwelijke aard die daarbij te hunner kennis komen op enigerlei wijze bekend te maken aan
enige persoon of instantie, tenzij dit voor de uitvoering van het reglement redelijkerwijs
noodzakelijk is.
2. Onder vertrouwelijke gegevens worden in ieder geval begrepen persoonsgegevens als bedoeld in
de Wet bescherming persoonsgegevens.

§ 2 De commissie
Artikel 2.1 Instelling en taak van de commissie
1. Er is een Federatieve Klachtencommissie Woningcorporaties Goeree-Overflakkee.
2. De in het eerste lid bedoelde commissie treedt voor verhuurders die lid zijn van de federatie op
als klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het BBSH.
Artikel 2.2 Samenstelling van de commissie
1. Lid van de commissie zijn een voorzitter en tenminste drie gewone leden, die door het bestuur
van de federatie worden benoemd.
2. Tot lid van de commissie kunnen slechts natuurlijke personen worden benoemd.
3. Tot lid van de commissie kunnen niet worden benoemd:
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a. personen die lid zijn van het bestuur, de raad van toezicht, de raad van commissarissen of de
ledenraad van de federatie of haar leden;
b. de werknemers van de toegelaten instellingen die lid zijn van de federatie;
c. personen die betrokken zijn bij de uitoefening van toezicht ingevolge de Woningwet en het
BBSH op één of meer leden van de federatie;
d. bestuurders van een huurdersorganisatie die werkzaam is in het werkgebied van één of meer
leden van de federatie.
Tot voorzitter van de commissie kunnen slechts worden benoemd personen aan wie krachtens de
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek de graad van Master op het gebied
van het recht is verleend, of die krachtens deze wet het doctoraat in de rechtsgeleerdheid of het
recht om de titel meester te voeren hebben verkregen.
De leden van de commissie wijzen uit hun midden een persoon aan die bij zijn ontstentenis de
voorzitter vervangt.
Het lidmaatschap van de commissie eindigt indien:
a. het lid zijn lidmaatschap schriftelijk opzegt;
b. het lid overlijdt;
c. het lid één van de hoedanigheden bedoeld in het derde lid verkrijgt.
Het bestuur van de federatie kan in een bestuursvergadering waartoe conform de statuten van de
federatie is opgeroepen, besluiten een lid van de commissie te ontslaan met een meerderheid van
tenminste tweederde deel van de geldig uitgebrachte stemmen. Het ontslag wordt schriftelijk en
onder opgaaf van redenen verleend.
Het ontslag bedoeld in het vorige lid kan slechts worden verleend op de grond dat het
commissielid:
a. zijn taak ernstig verwaarloost;
b. bij de beoordeling van klachten handelt in strijd met dit reglement of met de wet; of
c. zich schuldig maakt aan strafbare feiten, waardoor zijn functioneren of het vertrouwen daarin
geschaad worden.

Artikel 2.3 Zittingsduur van de commissie
1. De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van drie jaren.
2. Na afloop van de zittingsduur is een lid terstond herbenoembaar.
Artikel 2.4 Vergoedingen
1. De leden van de commissie ontvangen per behandelde klacht een vergoeding. Tevens ontvangen
zij op basis van declaratie een reiskostenvergoeding per kilometer.
2. De hoogte van de vergoeding en de reiskostenvergoeding wordt per kalenderjaar bepaald door
het bestuur van de federatie. Het bestuur kan daarbij bepalen dat aan de voorzitter een hogere
vergoeding wordt toegekend.
3. De vergoeding wordt uitbetaald door de federatie, die de kosten doorberekent aan de toegelaten
instelling waarop de behandelde klacht betrekking had.

§ 3 Het indienen van een klacht
Artikel 3.1 Klagen bij de verhuurder
1. Elke huurder heeft het recht bij zijn verhuurder een klacht in te dienen over het handelen of
nalaten van de verhuurder, van zijn organen, van zijn medewerkers en/of van derden die in
opdracht van zijn verhuurder werkzaamheden verrichten.
2. Een klacht als bedoeld in het eerste lid wordt schriftelijk ingediend.
3. De verhuurder tekent op de klachtbrief terstond de datum van ontvangst aan.
4. De verhuurder neemt binnen één maand na het indienen van de klacht een beslissing, die hij
schriftelijk ter kennis van de klager brengt. Bij de mededeling van de klacht wijst de verhuurder
de klager op de mogelijkheid zijn klacht aan de commissie voor te leggen.
Artikel 3.2 Klagen bij de commissie
1. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is opgelost, kan hij zijn klacht indienen bij
de commissie.
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2. De klacht als bedoeld in het eerste lid wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van de
federatie, die terstond de datum van ontvangst aantekent op de klachtbrief.
3. Een klacht is tijdig ingediend, indien deze binnen een termijn van zes weken is ontvangen. Deze
termijn vangt aan daags nadat de verhuurder zijn beslissing schriftelijk ter kennis van de klager
heeft gebracht.
4. In zijn klachtbrief geeft de klager aan:
a. zijn naam en adres;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het handelen of nalaten waarover hij klaagt;
d. de reden waarom hij dit handelen of nalaten onjuist acht.
5. Namens de voorzitter van de commissie zendt de secretaris van de federatie binnen veertien
dagen na de ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging aan de klager, waarbij hij hem
tevens een kopie van dit reglement toezendt.
6. Indien een klaagbrief wordt ontvangen die niet aan de in het vierde lid gestelde eisen voldoet,
wordt de klager in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen een redelijke term te herstellen.
Daarbij wordt erop gewezen dat niet voldoen aan deze eisen niet-ontvankelijkverklaring tot gevolg
kan hebben.
Artikel 3.3 Onderwerpen waarover niet kan worden geklaagd bij de commissie
Bij de commissie kan geen klacht worden ingediend over:
a. de hoogte van de huurprijs;
b. een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden méér dan een jaar voordat conform artikel 3.1
een klacht bij de verhuurder is ingediend;
c. een handelen of nalaten dat door de huurder aan de rechter is voorgelegd of waarover de rechter
zich reeds heeft uitgesproken;
d. het feit dat de verhuurder een vordering op de huurder heeft voorgelegd aan de rechter.

§ 4 De behandeling van een klacht door de commissie
Artikel 4.1 Vooronderzoek
1. De voorzitter stelt de verhuurder in de gelegenheid schriftelijk te reageren op de klacht. Hij
bepaalt daarbij de termijn waarbinnen de verhuurder moet reageren op veertien dagen, tenzij hij
aanleiding ziet een andere redelijke termijn te bepalen.
2. De verhuurder verstrekt op verzoek van de voorzitter alle voor de behandeling van de klacht
relevante stukken aan de commissie.
Artikel 4.2 Oproep hoorzitting
1. Tenzij hij van oordeel is dat de zaak zonder hoorzitting kan worden afgedaan, bepaalt de
voorzitter zoveel mogelijk in overleg met klager en verhuurder plaats, dag en uur van de
hoorzitting. De hoorzitting vindt op Goeree-Overflakkee plaats, tenzij de klager en de verhuurder
instemmen met een hoorzitting op een andere plaats.
2. De voorzitter roept de klager en de verhuurder tenminste veertien dagen voorafgaand aan de
hoorzitting op. Hij doet daarbij mededeling van plaats, dag en uur van de hoorzitting en zendt
partijen de dossierstukken, voor zover niet in hun bezit, toe.
Artikel 4.3 De hoorzitting
1. De hoorzitting kan geen doorgang vinden indien:
a. de voorzitter en zijn plaatsvervanger niet aanwezig zijn;
b. er minder dan drie leden, de voorzitter inbegrepen, aanwezig zijn.
2. De hoorzitting is slechts toegankelijk voor:
a. klager en/of zijn gemachtigde;
b. gemachtigden van verhuurder;
c. deskundigen van klager en verhuurder.
3. De voorzitter kan bepalen dat anderen dan de in het tweede lid genoemde personen toegang
hebben tot de hoorzitting.
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4. Partijen worden in elkaars aanwezigheid gehoord. Zij krijgen elk de gelegenheid hun standpunt
toe te lichten en te reageren op elkaars standpunten. De voorzitter en de leden van de commissie
stellen de vragen die zij in het belang van het onderzoek noodzakelijk achten.
5. Indien de voorzitter van oordeel is dat het onderzoek voltooid is, sluit hij de zitting. Na de sluiting
verlaten alle partijen de zittingsruimte.
Artikel 4.4 Beraadslaging en advies
1. Op basis van de stukken bedoeld in artikel 4.2, tweede lid, en hetgeen haar tijdens de hoorzitting
is medegedeeld, beraadslaagt de commissie over het door haar te verstrekken advies.
2. De beraadslaging geschiedt tijdens een besloten zitting.
3. De in het tweede lid bedoelde besloten zitting kan geen doorgang vinden indien:
a. de voorzitter en zijn plaatsvervanger niet aanwezig zijn;
b. er minder dan drie leden, de voorzitter inbegrepen, aanwezig zijn.
4. Zoveel mogelijk binnen veertien dagen na de hoorzitting stelt de commissie haar advies vast. Het
advies wordt ondertekend door de voorzitter en de bij de hoorzitting aanwezige leden.
5. Het advies strekt tot:
a. niet-ontvankelijkverklaring van de klacht, indien de klager niet aan de vereisten als bedoeld in
artikel 3.2 heeft voldaan of indien de klager klaagt over een aangelegenheid die hem of de
commissie niet aangaat;
b. ongegrondverklaring van de klacht; of
c. gegrondverklaring van de klacht.
6. Indien de commissie de klacht gegrond acht, kan zij tevens adviseren over de wijze waarop de
verhuurder de klacht naar haar oordeel verder dient af te wikkelen.
7. Indien de commissie tijdens de beraadslaging van oordeel is dat zij over onvoldoende gegevens
beschikt om tot een goed advies te komen, kan de voorzitter het onderzoek heropenen. Hij kan
bepalen welke gegevens moeten worden overgelegd. Klager en verhuurder krijgen, al dan niet in
de vorm van een hoorzitting, gelegenheid te reageren op de na heropening ingediende stukken.
Artikel 4.5 Bekendmaking advies en besluitvorming
1. Onverwijld na de vaststelling zendt de commissie een afschrift van het advies aan de verhuurder
en de klager.
2. Binnen één maand na de verzending van het advies neemt de verhuurder een beslissing op de
klacht. Deze beslissing maakt hij schriftelijk bekend aan de klager.
3. Indien de verhuurder afwijkt van het advies, deelt hij de motieven daarvoor schriftelijk mede aan
de klager.
4. De verhuurder zendt de commissie een afschrift van de beslissing inclusief de motivering.

§ 5 Ondersteuning van de commissie
Artikel 5.1 Ondersteunende medewerkers
1. De commissie kan zich laten ondersteunen door medewerkers van de federatie of haar leden.
2. De in het eerste lid bedoelde medewerkers hebben geen stem in beslissingen of adviezen van de
commissie.
Artikel 5.2 Archief
1. De dossierstukken, de correspondentie en de adviezen worden bewaard in het archief van de
commissie.
2. Het in het eerste lid bedoelde archief wordt ondergebracht bij het secretariaat van de federatie.

§ 6 Slotbepalingen
6.1 Bekendmaking klachtenprocedure
De federatie en haar leden brengen de mogelijkheid om klachten in te dienen en de procedure die
daarvoor geldt passief en actief onder de aandacht van de huurders.
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6.2 Jaarverslag
1. De commissie doet jaarlijks van haar werkzaamheden verslag aan de federatie.
2. In haar verslag deelt de commissie mede:
a. hoeveel klachten zij heeft behandeld;
b. welke onderwerpen de behandelde klachten betroffen;
c. op welke verhuurders de behandelde klachten betrekking hadden; en
d. welke adviezen zij heeft gegeven.
3. De in het tweede lid bedoelde informatie wordt in niet tot individuele gevallen en personen
herleidbare vorm gegeven.
6.3 Citeertitel
Dit reglement wordt aangehaald als "Reglement Federatieve Klachtencommissie Woningcorporaties
Goeree-Overflakkee".
6.4 Inwerkingtreding van het reglement
1. Dit reglement treedt voor ieder lid van de federatie in werking op de veertiende dag nadat het
namens dat lid bevoegdelijk is ondertekend.
2. Na inwerkingtreding van dit reglement wordt van de inwerkingtreding en de hoofdinhoud ervan
mededeling gedaan door een publicatie in de lokale of streekpers.
3. Met ingang van de dag van inwerkingtreding vervalt, voor zover van toepassing, voor het
betreffende lid van de federatie het "Reglement voor de Federatieve klachtencommissie GoereeOverflakkee" zoals vastgesteld op 12 februari 2003.
4. Klachten die op de dag van inwerkingtreding reeds in behandeling zijn genomen, worden
behandeld naar het Reglement bedoeld in het derde lid.
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Ondertekening Woningbouwverenigingen
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Federatie d.d. 14 februari 2007.
Ondertekening door de bij de Federatie van Woningbouwverenigingen op Goeree-Overflakkee
aangesloten woningcorporaties.

P.A. Braber
voorzitter

L.C. Kieviet
secretaris

M.W. de Bruine
directeur-bestuurder

A. Verheij
voorzitter
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secretaris

A.J. Doorn
voorzitter

S. van Nieuwaal
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A. de Waal
voorzitter

M. Hobbel
secretaris

M.J. Troost
voorzitter

C.J. Neels
secretaris
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