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REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE  
 

STICHTING WONEN ZUID 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

 

Commissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit 

beheer sociale huursector van de Stichting Wonen Zuid. 

 

Corporatie:  Stichting Wonen Zuid, gevestigd te Roermond. 

 

Bestuur:  het bestuur van de corporatie, dan wel de door het bestuur 

aangewezen functionaris. 

 

Klager: de huurder, de medehuurder, de aspirant-huurder of 

woningzoekende, de aspirant-medehuurder, de erfgenaam en 

de ex-(mede)huurder van een woonruimte van de corporatie 

in de regio. 

 

Huurdersorganisatie: de huurdersorganisatie zoals bedoeld in de Wet op het 

overleg huurders verhuurders (hierna: Overlegwet) of de 

huurdersorganisatie die door Wonen Zuid is erkend en met 

wie Wonen Zuid een samenwerkingsovereenkomst heeft 

afgesloten. 

 

Bewonerscommissie: de bewonerscommissie zoals bedoeld in de Overlegwet. 

 

Klacht: een klacht die een klager schriftelijk, bij voorkeur op een 

daartoe bestemd klachtenformulier, als zodanig aan de 

commissie heeft voorgelegd en die betrekking heeft op het 

handelen of nalaten van de corporatie, of het handelen of 

nalaten van personen die voor haar werkzaamheden 

verrichten, en waarbij de klager direct belang heeft. 

 

 

ARTIKEL 2: DOEL VAN DE COMMISSIE 

  

De commissie heeft tot doel: 

- de klager in de gelegenheid te stellen een klacht in te dienen; 
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- bij te dragen aan een goede behandeling van klachten en daarmee aan de 

verbetering van de relatie die de corporatie heeft met haar huurders, 

huurdersorganisatie en bewonerscommissies; 

- bij te dragen aan de verbetering/optimalisering van het functioneren van de 

corporatie. 

 

 

ARTIKEL 3: TAAK VAN DE COMMISSIE 

 

De commissie heeft tot taak het bestuur met redenen omkleed over de behandeling 

van een klacht te adviseren.  

De commissie is bevoegd om naar aanleiding van de door haar behandelde 

klachten gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur over het te 

voeren beleid. 

 

 

ARTIKEL 4: SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE 

 

1. Het bestuur draagt zorg voor het instellen en voortbestaan van de 

commissie. 

2. De commissie bestaat uit  een onafhankelijk voorzitter, bij voorkeur een 

jurist, twee onafhankelijke leden op gezamenlijke voordracht van de 

huurdersorganisaties als bedoeld in artikel 1 en twee onafhankelijke leden 

op voordracht van de corporatie. Bij gebreke van een gezamenlijke 

voordracht van de huurdersorganisaties benoemt het bestuur zelfstandig. 

3. Het bestuur benoemt de voorzitter en de leden van de commissie. 

4. Tot lid van de commissie kan in ieder geval niet worden benoemd degene 

die: 

- in dienst is als werknemer of lid is van de Raad van Commissarissen van de 

corporatie; 

- gehuwd is met een personeelslid van de corporatie of een lid van de Raad 

van Commissarissen, dan wel daarmee een duurzame gemeenschappelijke 

huishouding voert, dan wel bloed- of aanverwant tot in de tweede graad 

is van een personeelslid van de corporatie of van een lid van de Raad van 

Commissarissen; 

- lid is van het College van Burgemeester en Wethouders of lid is van de 

raad van een van de binnen de regio gelegen gemeenten; 

-  lid is van een huurdersorganisatie of bewonerscommissie; 

-  een zakelijke relatie heeft met de corporatie; 

-  woont in een door de corporatie verhuurde woonruimte. 

5. De leden worden voor een periode van drie jaar benoemd. De leden treden 

af volgens een door de commissie op te maken rooster.  
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6. Het lidmaatschap van de commissie eindigt door: 

- het verstrijken van de termijn als bedoeld in lid 5; 

- schriftelijke opzegging of overlijden van het lid; 

- met redenen omkleed ontslag door het bestuur, waarin wordt 

geconstateerd dat het betrokken commissielid om zwaarwegende redenen 

zijn functie niet meer naar behoren kan vervullen; 

- het niet meer voldoen aan de in lid 4 genoemde voorwaarden. 

7. Een aftredend lid is opnieuw benoembaar voor een periode van maximaal 

drie jaar, met een maximum van negen jaar. 

 

 

ARTIKEL 5: WERKWIJZE VAN DE COMMISSIE 

 

1. De commissie vergadert tenminste éénmaal per jaar en zo vaak dit naar de 

mening van de commissie in verband met de afhandeling van klachten en 

voor advies over te voeren beleid noodzakelijk is. 

2. De commissie brengt over hetgeen is besproken en besloten een advies uit. 

3. De commissie brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden aan het 

bestuur. Dit verslag ligt ter inzage op kantoor bij de corporatie en wordt 

gepubliceerd op de internetsite. 

 

 

ARTIKEL 6: VERGOEDING 

 

Het bestuur stelt voor de leden van de commissie een vergoeding vast voor het 

bijwonen van de vergaderingen.  

 

 

ARTIKEL 7: BEVOEGDHEID VAN DE COMMISSIE 

 

1. De commissie neemt een klacht slechts in behandeling, indien de klager zijn 

klacht eerst aan de corporatie heeft voorgelegd. 

2. Indien de klacht door de corporatie niet tot tevredenheid van de klager 

wordt opgelost, kan hij tot uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de 

corporatie is voorgelegd, deze bij de commissie aanhangig maken. 

3. De commissie is neemt een klacht niet in behandeling als: 

- die betrekking heeft op een geschil dat reeds bij de huurcommissie, een 

bezwarencommissie of de rechter aanhangig is gemaakt, tenzij dit door 

de klager is geschied in verband met behoud van instantie, dan wel door 

de corporatie in behandeling is bij een gerechtsdeurwaarder of advocaat 

is gesteld. In dat geval dient de klager de huurcommissie of de 

betreffende rechter wel te hebben verzocht de behandeling op te schorten 

in afwachting van het advies van de commissie; 
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- die betrekking heeft op de servicekosten of op een voorstel tot 

huurprijswijziging; 

- die anoniem of discriminerend van aard is; 

- naar het oordeel van de commissie geen genoegzame gronden inhoudt; 

- betrekking heeft op (de uitvoering van) een door de overheid opgelegd 

besluit zonder een eigen beleids-/interpretatieruimte; 

- die betrekking heeft op het algemene beleid of op een besluit van 

algemene strekking van de corporatie; 

- als er sprake is van een aansprakelijkheidsstelling 

 

 

ARTIKEL 8: VOORBEREIDING VAN DE VERGADERING 

 

1. De klager krijgt van of namens de commissie zo spoedig mogelijk, maar in 

ieder geval binnen 10 werkdagen, een ontvangstbevestiging van zijn klacht. 

2. De commissie stelt de corporatie of degene op wie de klacht betrekking 

heeft in de gelegenheid om binnen een maand een schriftelijke reactie te 

geven op de klacht. Indien de commissie dat noodzakelijk acht, kan zij deze 

termijn bekorten of verlengen. De commissie licht partijen onder vermelding 

van de reden daarover in. 

3. De commissie zendt een eventuele schriftelijke reactie in afschrift aan de 

klager. 

4. De commissie nodigt de klager zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 

zes weken nadat zij aan de klager de ontvangst van zijn klacht heeft 

bevestigd, uit om zijn klacht mondeling toe te lichten.  

5. Klager ontvangt tenminste 10 dagen voor de datum van de vergadering de 

uitnodiging daartoe alsmede alle daarop betrekking hebbende stukken voor 

zover klager daarover nog niet de beschikking heeft. 

6. De commissie kan het bestuur, medewerkers van de corporatie of derden 

voor de vergadering uitnodigen om door haar gehoord te worden dan wel 

te adviseren. 

7. Klager en de corporatie kunnen de commissie tot uiterlijk een week voor de 

vergadering verzoeken – onder mededeling van hun naam en hoedanigheid 

– getuigen en/of deskundigen te horen. Indien de commissie positief op dit 

verzoek beslist, dienen klager en de corporatie zelf zorg te dragen voor een 

behoorlijke oproeping van deze personen. Gelijke bevoegdheid komt toe 

aan de persoon op wie de klacht betrekking heeft. 

8. De commissie is steeds bevoegd om de klacht ter behandeling door te 

verwijzen naar het bestuur. De commissie motiveert waarom zij de klacht 

doorverwijst en zij meldt aan de klager, dat deze zich weer tot de commissie 

kan wenden indien de klacht niet binnen een door de commissie te geven 

termijn is opgelost. 
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9. De bevoegdheden genoemd in de leden 1 tot en met 8 van dit artikel 

kunnen worden uitgeoefend door of namens de voorzitter. 

10. De voorzitter is bevoegd om te beslissen tot het niet in behandeling nemen 

van klachten, wanneer deze kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk 

ongegrond is, in een met redenen omklede beslissing. 

 

 

ARTIKEL 9: DE VERGADERING 

 

1. Een vergadering van de commissie kan plaatsvinden indien ten minste twee 

leden waaronder de voorzitter, dan wel diens plaatsvervanger, aanwezig 

zijn. De vergadering waarin de klacht wordt behandeld is niet openbaar. 

Toegang tot de vergadering hebben de in artikel 8 genoemde personen. De 

commissie kan ook andere personen uitnodigen voor de vergadering om 

door haar gehoord te worden, indien zij dat raadzaam acht voor een juiste 

beoordeling van de klacht.  

2. De klager kan zich ter vergadering laten vertegenwoordigen dan wel laten 

bijstaan door een eigen vertegenwoordiger. Bij afwezigheid van de klager 

dient zijn eventuele vertegenwoordiger aannemelijk te maken dat hij 

gemachtigd is als zodanig op te treden, tenzij dit al voldoende uit de 

stukken of omstandigheden blijkt. Daarmee gepaard gaande kosten komen 

niet voor enige vergoeding in aanmerking. Klager draagt zelf zorg voor de 

uitnodiging van zijn vertegenwoordiger. 

3. De commissie kan na overleg met de betrokken klager(s) en de corporatie 

besluiten om klachten van meerdere klagers, die een onderlinge samenhang 

hebben dan wel overeenkomst vertonen, samen te voegen en tegelijkertijd 

te behandelen. 

4. De commissie kan de corporatie verzoeken een onderzoek te doen naar de 

omstandigheden welke hebben geleid tot de klacht en daarover een rapport 

aan haar te laten uitbrengen. De commissie kan daarbij specificeren over 

welke vragen zij nadere informatie wenst. De klager ontvangt een afschrift 

van dit verzoek. 

5. De commissie kan ter plaatse zelf een onderzoek instellen. 

6. De commissie kan zo nodig de vergadering verdagen en een nieuwe datum 

voor voortzetting van de vergadering vaststellen. 

7. Bij de klacht betrokken partijen ontvangen van alle ter vergadering 

ingebrachte stukken een afschrift en kunnen daarop reageren. 

8. Een lid van de commissie dient zich terug te trekken, indien zijn 

onpartijdigheid niet of onvoldoende is gewaarborgd. In dat geval neemt 

een ander lid zijn plaats in. 

9. Degenen die bij de klacht zijn betrokken kunnen bezwaar maken tegen 

deelneming van een lid van de commissie aan de behandeling van de klacht. 

Het bezwaar moet zijn gemotiveerd. De commissie beslist op het bezwaar. 



 
Reglement klachtencommissie Wonen Zuid oktober 2012 Pagina 6 van 9 

10. De commissie sluit de vergadering, zodra zij naar haar oordeel alle 

informatie heeft verkregen, die nodig is voor het geven van het advies. 

 

 

ARTIKEL 10: WAARBORGEN PRIVACY VAN KLAGER EN DERDEN 

 

1. Klager heeft geen recht op afschriften of inzage van stukken, indien deze 

privacygevoelige gegevens van derden bevatten en voor het verstrekken van 

die gegevens geen toestemming door de betrokkene is verleend. De 

commissie stelt de klager hiervan op de hoogte. Indien de betrokkene zijn 

toestemming verleent, is klager verplicht tot geheimhouding van die 

gegevens. 

2. Elk lid van de commissie is verplicht tot geheimhouding van privacy 

gevoelige gegevens, waarvan hij in het kader van de behandeling van 

klachten kennis heeft genomen. 

3. De commissie draagt er zorg voor dat de stukken en/of gegevens, die in het 

kader van de behandeling van een klacht zijn ingebracht en betrekking 

hebben op de persoon van de klager, vertrouwelijk behandeld worden. In 

verband daarmee hebben alleen leden van de commissie en door de 

commissie met name aangewezen personen toegang tot de privacy 

gevoelige gegevens in het dossier van de commissie. Informatie over privacy 

gevoelige gegevens van klager zullen alleen na diens schriftelijke 

toestemming aan derden worden verstrekt. 

 

 

ARTIKEL 11: DE BERAADSLAGINGEN EN HET ADVIES 

 

1. De beraadslagingen van de commissie zijn besloten en niet openbaar. De 

commissie baseert haar advies op basis van de ingebrachte stukken, zelf 

ingesteld onderzoek en de tijdens de vergadering naar voren gebrachte 

informatie. 

2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen 

advies. 

3. De commissie kan ook na de vergadering alsnog besluiten een klacht naar 

het bestuur ter behandeling door te wijzen. In dat geval is het bepaalde in 

artikel 8 lid 8 van toepassing. 

4. De commissie brengt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen een 

maand na de vergadering waarin de klacht is behandeld, haar advies 

schriftelijk aan het bestuur uit. Deze termijn kan bij uitzondering een maal 

worden verlengd met een maand. De commissie stelt de klager op de 

hoogte van de datum waarop zij haar advies aan het bestuur heeft 

uitgebracht. Hetzelfde geldt voor een eventuele verlenging en de reden 

daarvan. 
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5. De commissie geeft in haar advies in ieder geval aan, of klager ontvankelijk 

is in zijn klacht, of de klacht gegrond is en welke maatregelen bij 

gegrondheid van de klacht aan het bestuur worden aanbevolen. 

 

 

ARTIKEL 12: BESLISSING BESTUUR 

 

1. Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk, nadat zij het advies van de 

commissie heeft ontvangen. Het bestuur stelt klager binnen een maand na 

ontvangst van het advies van de commissie schriftelijk van haar beslissing 

op de hoogte, onder gelijktijdige meezending van het advies van de 

commissie. Deze termijn kan bij uitzondering een maal worden verlengd 

met een maand. Van een eventuele verlenging stelt het bestuur klager op 

de hoogte.  

2. Indien het bestuur in zijn beslissing afwijkt van het advies van de commissie, 

motiveert hij dat onder aanvoering van de gronden. 

3. Nadat het bestuur de klager heeft geïnformeerd zoals bedoeld in lid 1, 

stuurt zij de huurdersorganisatie een geanonimiseerde versie van het advies 

en het door het bestuur genomen besluit toe. 

 

 

ARTIKEL 13: SPOEDPROCEDURE 

 

1. De voorzitter kan in spoedeisende gevallen de commissie bijeenroepen om 

een klacht te behandelen, die een onmiddellijke voorziening behoeft en 

waarvoor niet de normale procedure kan worden afgewacht. 

2. De bepalingen voor de normale procedure zullen voor zover de 

spoedeisendheid dat toelaat, overeenkomstig van toepassing zijn. 

3. De commissie geeft in haar advies aan waarom en op welke onderdelen van 

de klacht, zij een onmiddellijke spoedvoorziening nodig acht. De commissie 

geeft tevens aan ten aanzien van welke onderdelen van de klacht de 

normale procedure wordt gevolgd. 

4. Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee 

weken na het uitbrengen van het advies. Het bestuur deelt zijn beslissing 

onverwijld schriftelijk aan de klager mee, onder meezending van een 

afschrift van het advies van de commissie. 

 

 

ARTIKEL 14: BIJLAGE 

 

Op basis van het gestelde in dit reglement is een profielschets opgesteld. Deze 

maakt onverbrekelijk onderdeel uit dit reglement. 
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ARTIKEL 15: VASTSTELLING EN WIJZIGING REGLEMENT 

 

1. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur. 

2. Het bestuur stelt de huurdersorganisatie vooraf in de gelegenheid zich over 

de vaststelling of wijziging van het reglement uit te spreken. 

3. Het reglement ligt ter inzage op kantoor van de corporatie en wordt 

gepubliceerd op de internetsite van de corporatie. 

4. Het reglement is vastgesteld op 28 september 2010 en laatstelijk gewijzigd 

op 11 september 2012. Ingangsdatum van het gewijzigde reglement is 1 

oktober 2012. 
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BIJLAGE: 
Profielschets te benoemen leden:  
 
Naar aanleiding van het bepaalde in het Reglement en verder te stellen 
eisen, geldt de volgende profielschets voor de te benoemen leden van de 
klachtencommissie Wonen Zuid: 
 
Een commissielid:  
 
- heeft affiniteit met en belangstelling voor de volkshuisvesting 
 
- heeft goede sociale- en communicatieve vaardigheden en een denk- en 

werkwijze op minimaal Hbo-niveau 
 

- kan samenwerken met de andere leden van de commissie  
 

- is bereid en in staat om regelmatig aan de vergaderingen deel te nemen 
 

- Is niet in dienst (geweest) bij Wonen Zuid 
 

- Is geen lid (geweest) van de Raad van Toezicht van Wonen Zuid 
 

- Treedt niet ook op als vertegenwoordiger van de belangen van 
huurders(organisaties) of van Wonen Zuid 

 
- Is niet gehuwd met of heeft een duurzame gemeenschappelijke 

huishouding met een personeelslid van Wonen Zuid 
 

- Is geen bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van een 
personeelslid van Wonen Zuid 

 
- is geen lid van het College van B&W of van de Raad van een binnen de 

regio gelegen gemeente  
 

- woont niet in een door de corporatie verhuurde woonruimte 
 

 
Aanvulling profielschets voor de voorzitter van de klachtencommissie 
 

o bij voorkeur een juridische achtergrond of affiniteit hiermee 
o bij voorkeur in het bezit van organisatorische- en vergadertechnische 

kwaliteiten 
 

 
Deze profielschets maakt als bijlage onderdeel uit van het Reglement. 
 

 


