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REGLEMENT OP DE KLACHTENCOMMISSIE VAN DE SAMENWERKENDE WONINGCORPORATIES
MERCELLAND

Zoals bedoeld In artikel 16 lid 3 van het Besllit Beheer Sociale HuursectoÍ

HOOFDSTUK I: TAAK. WER|(WIIZE EN ORGANISATIE VAN OE COMMISSIE

Artikel I
Definit ies en beoriooen

Huurder:een huurder van een woning of woonruimte van een van de deelnemende
co.poraties. Voor toepassing van dit reglemênt wordt onder huurder eveneens verstaan de
medehuurder, dê aspiÍant medehuurder, de ex-(mede) huurder. Hierna te noemen : de
klager.
Woningzoekende: degenen, die bij de corporaties Culpen, Simpelveld, Vaals, Wittem en
Voerendaal als woningzoekende staat geregistreerd, dan wel schriftelUk de wens te kennen
heeft gegeven geregistreerd te willen worden. Als woningzoekende wordt aangemerkt de
persoon, die rcchtstreeks bij de corporatie als zodanig is ingeschreven dan welvia de
organisatie 'Thuis ir1 Limburg'. Hierna te noemen: de klager.
Commissiê : de klachtencommissie van de deelnernende coÍporaties
Klacht: elke klacht, die door een huurder, woningzoekeíde of een bewonersorganlsatie
schriftelijk, bij voorkeur op een daartoe bestemd klachtenformuli€r, als zodanig aan de
commissie is voorgelegd en waa.bij klager belang heeft.
Bewonersorganlsatle:
Hiermee wordt bedoeld een bewonerscommissie van bewoners van huurwoningen in een
wooncomplex, waarvan het bestuur is gekozen is door en uit huurdefs. Dezê
bewone.scommissie hoeft geen vereniging of stichtlig te zijn. Verder wordt als
bewonersorganisatie aangemerkt die organisatie, zoals beschreven in artik€l I lid I sub f en
g van de wet op het overleg huurders verhuurder.
CoÍporaties: de in de klachtencommissie deelnemende corporaties, t.w. de
woningstichtingen Culpen, Simpelveld, Vaals, Wittem en Voerendaal.
Vergadering: de bijeenkomst van de commissie
Zitting: de bueenkomst van een afuêaÍdiging van de commissie waaÍin de huuroeÍ,
verhuurder €n eventuele getuigen/deskundigen worden gehoord, naar aanleiding van een
ingediende klacht.
Bestuur: directeur- bestuurder van een corporatie alsook het bestuur van een corooratie
zonder directeur-bestuurdeÍ
Klager; huurders, medehuuÍders, aspirant-medehuurders, woningzoekênden,oud-huurders,
die op basis van dit Íeglement een klacht bij de klachtencommissie hebben ingediend.



Artikel 2
Doel van dê Commissie

De commissie heeft tot doêl:
a. HuurdeÍs, woningzoêkenden en hun bewon€rsorganisaties in de gelegenheid te

stellen klachtên in te dienen oveÍ zaken, waarbU zij belang hebben;
b. 8ij te dragen een goede behandeling van klachten van huuÍders, woningzoekendên

en hun bewonersorganisaties en daarmee aan de verbetering van de relatie, die de
corporatie met haar huurde6 en woningzoekenden hebben;

c- Tegemoet t€ komen aan de behoeften van huuÍders om op het niveau waar (de
uiteindelijke) beslissingen worden genomen, die hen diÍect tÍeffen, gehoord te
worden en invloed uit te oefenen,

d, Bij te dragen aan dê verbetering/ optimalisering vat het functioneren van de
corDoraoeS.

Artikel 3
Taak van de Commissie

De taken van de commissie zijn:
a. Het binnen redelijke teímijn behandelen van de ingediende klachten en hierover

advies uitbrengen aan de bestuÍen van de afzonderlUke corporaties, diê de
klachten betrêffen dan wel er voor zorg te dragen dat deze klachten binnen
redelijke termijn door de betreffende corporaties zullen wordên behandeld en zo
mogelijk worden opgelost;

b. Het naar aanleiding van de door haar behandelde klachten gevraagd en
ongevraagd te advisêren over het te voerèn beleid.

Artikel 4
Plaats binnen de corooÍatie

De commissie adviseen aan het bestuur van de afzondeÍlijk€ corporatiê. ZÍ is pÍtmair zelf
veranftr,oordeliJk voor haar functioneÍen, maar moet daaaoveÍ verantwoording afleggen aan
de besturen van de afzonderlijke coÍporaties.

Aníkel 5
Instellino. samenstellino ên benoeminq van de commissiê

I . De besturen van de deelnemende coÍporaties dragen zorg voor het instellen en
voortbestaan van de commis5ie

2. Het bestuur van êlk van de deelnemendê corporaties benoemt tweê personên tot lid
van d€ commissie- Een van deze te benoemen pe6onen heeft zitting in de commissie
namens het bestuur van de corporatie en het andeÍe lid namens de huurders; deze



Iaatste is bij vooÍkeuÍ ook (bestuurs) lid van d€ huurderbelangenoÍganisatie van de
betreffende corporatie.
Door de gezamenlijke besturên van de deelnemende coÍporaties wordt een
onafharkelUk voorzitter benoemd. Een benoêmin9 geschiedt met èen proeftijd van
één jaar en vervolgêns voor de tijd van vierjaar. De voorzitter heeft geen bestuurlUk€
of personele binding met een van de corporaties.
De voltallige commissie bestaat uit 'l I leden.

3. Een werknemer van een deelnemende corporatie kan niet tot lid van de commissie
worden benoemd.

4. Door de besturen kan een secretaris van de commissie worden benoemd. De
sec.etaris is geen lid van de commissie. Op verzoek van de voorzitter kunnen
besturen beslissen, dat de functie van secretaris door de voorzltteÍ wordt
uitgeoefend.

5. Voor de behandellng van een klacht bestaat de commissie uit de vooÍzitter en rwêe
andeÍe l€den. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van dê voorzitter, kan de
commissie bestaan uit de voorzitteÍ en vieí anderê lèden.
De voorzitter zal in overleg met de secretaris de samenstelling van de commissie
vaststellen- BU de samenstêllin9 van de commissie ziet de voorzitteÍ êr op toe, dat
niet als lid zal woÍden aangewezen een persoon, die benoemd is door het bestuur
van de corporatie. die de klacht betr€ft.

6. Van de commissi€leden treedt elkjaar een,lid volgens een door de gezamenlljke
besturen op te maken rooster af.

7. DooÍ het bestuur van de desbetreffende corporatie kan in een tussentijds
opengevallen plaats worden vooazien door benoeming van een plaatsvervanger. De
bêtreffende plaatsvervanger neemt deze plaats in tot op het tijdstip, waarop het
commissielid had moeten aftreden.
De corporatie zal uiterlijk binnen zes maanddn na het ontstaan van de vacature een
nieuw lid voor de klachtencommissie behoemen.
Een aftredend commissielid is terstond heÍbenoembaar voor maximaal een periode
van viêrjaren, welke periodê nog één maal kan worden herhaald, zodat een
commissielid maximaal twaalfjaar deel kan uitmaken van de commissie"

8. Het lidmaatschap van de commissle eindigt door:
a. Het vêrstrijken van de termijn waaryoor hij/zij is benoemd;
b. Schriftelijke opzegging of overlijden van het commissielid.
c. Hêt intrekken van het mandaat door de corporatie namens welke het betreffendê

lid zitt ing heeft In de commissie.

Artikel 6
Financiën en faciliteiten van de commirsie

De besturên van de deelnemende corporaties st€ llen jaarlijks een budget beschikbaar
ter bestrijding van de onkosten van de commissie. Dit budget wordt beheeíd door
een der deelnemende corDoraties.



De deelnemende corporaties stellen de commissie vergaderruimte têr beschikking
alsmede andere vooÍzieningen, die redelijkerwis nodig zUn voor een goêd
functioneÍen van de commissie.

Aftikel 7
Werkwuze en plichten van de commissie

l. De commissie vergaden tenminste tweemaal perjaaÍ en zovaakdit in verband met
de afhandeling van klachten noodzakelijk is.

2. De commissie houdt een register bij van ontvangên klachten, waarin tenminstê wordt
opgenomen: het aantal doorverwezen en zelf In behandeling genomen klachten, de
afhandelingsteÍmijn van de klachten, het aantal niet in behandellng genomen
klachten en het aartal uitgebrachte adviezen. Dit register woÍdt periodiek op de
agenda van de vêrgaderingen van de commissie geplaatst.

3. Dè commissie brengt een jaaíveÍslag van haar werkzaamhêden uit, waaÍin tenminste
dezelfde gegevens worden opgenomen als vermeld in lid 2 en het aantal adviezen
over het te voeren beleid in het algemeen. Cenoemd verslag zaljaarlijks uiterlijk op I
april aan de besturen worden gezonden.

HOOFOSTUK 2: EEHANDELINC VAN EEN KIACHT

Artikel 8
Voorleoaen klacht

I . Een klager kan over het handelen of nalaten Ían de corporatie, van medewerker(s)
van dê corporatie dan wel van dêrden, die In opdracht van de corpofatie
werkzaamheden verrichten, een klacht indienen bij de commissie, voor zover deze
klacht de uiwoeÍing van het beleid van de corporatie betreft en de huurder daarbij
êen rechtstreeks belang heeft.
Een klacht, die is geÍicht tegen een bestuursbesluit of besluit van algemene strekking
van de enig beslissingsbevoegd orgaan van de betreffende corporatie zal niet door
de commlssie ia behandeling worden genomen. Dê commissi€ zal die klacht
doorveÍwijzen naar het betreffende orgaan.

2. Deze klacht dient schriftelijk, bij voorkeuÍ dooÍ middel van een daartoe bestemd
formulier, aan de commissie worden voorgelegd.

3. Indien de klacht bU de betreffende corporaties wordt ingediend en niet aan het adres
van de commissle, zal de corporatie, die dê klacht ontvang€n heeft, deze
onmiddellijk doorsturen naar de commissie met het verzoek de klacht in behandeling
te nemen.



Artitet-g
Ontvanost klacht

'1. Klager krijgt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na ontvangst
van de klacht, van of namens de commissie een bevestiging, dat de klacht is
ontvangen. De commissie deelt de klager uiterlijk binnen tweê weken nadat de
klacht is ontvangen mee of de commissie de klacht in behandeling zal nemen.
Daarin wordt tevens meegedeeld of de commissie de klacht zelf in behandeling
zal nemen of deze ter behandeling heeft doorveMezen naar de betreffende
corporatie. Aan klager zal voorts een eremplaar van het reglement worden
toegezonden.

2. Indiên de commissie de klacht ter behandeling heeft doorverwezen naaÍ de
betreffende corporatie, motiveert zij tevens de redên van doorverwijzing en
vermeldt zij, dat de klager zich wêer tot de commissie kan wenden, indien de
klacht niet binnen een door haar aan te geven termijn i5 opgelost. Tevens wÍst zij
de klager eÍop, dat indien hÍ/zij met de doorverwijzang niet kan instemmen,
hU/zij dê mogelijkheid he€ft de commissie te vêrzoeken zijnl haaÍ klacht alsnog
zelf te behandelen, In dat geva, zal de commissie in haar eerstvolgende
vergadering, welke uiterlijk binnen zes weken na onwangst van de klacht zal
worden gehouden, op dit verzoek beslissen.

3. Een klacht wordt niet in behandeling genomên, indien deze:
a. Inmiddels ook aan een kantonÍechter, de Huurcommissie of een vergelljkbaar

college, door de klager of de betÍeffende corpora e is vooÍgelegd of door d€
corporatie in handen van de deurwaardêr of advocaat is gesteld, mits daaÍvan
vooraf melding aanklager is gedaan; een klacht kan wel in behandeling
worden genomen, indien de klager de-kla€ht aan een Íechter heeft voorgelegd
met het oog op behoud van instantie ên tevens de betreffende rechter
verzocht heeft de behandeling in afwachting van de beslissing op de klacht,
aan te houden.

b, Een bêzwaar tegen de aangêzegde huurverhoging betreft.
Indiên de klacht om die redenen niet in behandeling wordt genomen, dêelt de
commisrie dit aan klager mee.

4. Indien de commissie de klacht zèlf zal behandelen, informeert ziJ klager tevens
over de wijze, waarop en op welke teÍmijn de klacht zal worden behandeld en
welke bevoegdheden de klager toekomen en geeft zij zo mogeluk de datum aan
waarop de klacht door de commissiê zal worden behandêld.

Artikel l0
Voorbereidioo van de zittino van de commissiê

1 . De betÍeffende corporatie zal zo spoêdig mogelijk na ontvangst van de klacht in de
geleqenheid worden gesteld op de klacht te reageren. De coÍporatie stuuÍt haar



reactie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van dê
klacht naar de commissie.

2. Alle betrokkenen onwangen terminstê zêvên dagen van tevoren bericht oveÍ datum
en tijdstip van de zitting, waa.in de commissie de klacht zal behandelen en onwangt
tevens alle voor die zltting eventueel ingebrachte stukken.

3, De commissie kan een afgevaardigde van de coÍporatie, die de klacht betÍeft,
uitnodigen om ter zitting aanwezig te zijn om een reactie te geven op de klacht cq.
om de wijze van uiwoering van hêt bêleid nader toe tê lichten.

4. De commissie zal klagêr uitnodigen ter zitting aanwezig te zijn om de klacht nader
toe te lichten en/ of nader door de commissie tê worden gehoord.

5. De commissie kan medewerkers van de corporatie uitnodigen vooÍ de zittÍng om de
reactie op de klacht nadeÍ toe te lichten of in vêrband met de klacht te worden
gehoord.

6. Oe commissie kan ook derden voor de zitting uitnodlgen
a, Om in verband met de klacht te worden gehoord;
b. Dan wel dê commissie te adviseren.

7. Klager kan de commissie veízoeken - onder mededellng van hun naam-
getuigen/dêskundigen te horen, die zijn/ haar beweringen kunnên bevestlgen of
toelichten tudens de zitting.
Indien de commissie positief op dit verzoek beslist, d€elt zij klager de datum en het
tijdstip me€ van de zitting, waarin getuigen/deskundigen door de commissie zullen
woÍden gehoord. Indien de commissie dit dienstig acht kunnen de
getuigen/deskundigen ook gehoord worden tijdens de zitting, waar;n de klacht wordt
behandeld. Klagêr draagt zelf zorg voor de opÍoeping van deze getuigen/
deskundigen.

HOOFDSTUK 3: DE ORCANISATIE VAN DE HOORZITTING

Artikell I
Zittinq en bevoeodheden van de commissie €n klaoer

l. De zitting, waarin de commissie de klacht behandelt, is niet openbaar.
2, De behandeling van de klacht vindt in principe plaats in aanwezigheid van de

klager en dê betreffeíde woningcorporatie, tenzU een der belanghebbenden om
afzondeÍlijke behandeling vraagt; dit verzoek dient dan met reden omkleed te
ziin. Een dergelijk verzoek dient vóór dê zifting aan de voorzittêr van de
commissie tê worden gedaan. De commissiê zalterstond over dit verzoek
beslissen.

3. Toegang tot de 2ltting hebben in elk geval:
a. Een vertegenwoordiger van het bestuur van de corporatie;
b. Een venegenwoordiger van het werkapparaat van de corporatie;
c. De klager ên/of zÍnlhaaí gemachtigde;



d. De oveÍigê in artikel l0 genoemde personen.
4. De klager kan zich ter zitting laten vertegenwoordigen dan wel laten bÍstaan

door een gemachtigde ên zal in dê gelegenheid wordên gêsteld zijnlhaar klacht
nader toe te lichten. De gemachtigde di€nt bij afr^/ezigheid van de klager
aannemelUk te maken, dat hU/zU gemachtigd is als zodanig op te treden, tênzij
dit al voldoende uit dê stukken of omstandighedên blijkt.
De ter zitting aanwezige vertegenwoordig€r van het bestuur en van dê
werkorganisatie zullên eveneens in de gelegenheid worden gesteld een reactie op
de klacht te geven.

5. De commlssie kan besluiten om klachten van meerder€ huurders, die een sterk
onderling samenhangend verband tonen, samen te voegen en tegelijkertijd te
behandelen.

6. De commissie kan ter zitting de in artikel 10 genoemde personen horen in
verband met de klacht.

7. De commissi€ kan de betreffende corporatie verzoeken om een onderzoek t€
doen naar de omstandigheden, die hebben geleid tot de klacht en daarover
rappoÍt aan haar t€ laten uitbrengen. De commissie kan daarbU specificeren over
welke vragên zU nadere informatie wenst" De klagêr ontvangt €en afschrift van
het verzoek.

8. De commissie kan zich door deskundigen laten adviseren.
9. De commissie kan ter plaatse zelf een onderzoek instellen. Ook kan zij enkete

van haar leden tot rapporteuÍs benoemen om ter plaatse een ondêrzoek in te
stellen.

10. Klager en de betreffende corporatie ontvangen van alle eventueel ter zitting
ingebrachte stukken een kopie en zullen in de gelegenheid worden 9€steld
daarop te reageren.

I l. Een lid van de commissie dient zich terug te trekkên, indien zUn onpanijdigheid
niet is gewaarborgd, In dat gevalwordt hij door zun plaatsvervanger
waargênomen.

12. Degenen, die zUn betrokken bij de klacht, kunnen bezwaar maken tegen
deêlneming van een lid van de commlssle aan de behandeling van de klacht. Het
bezwaar moet zijn gemotiveerd. De commlssie beslist op het bezwaar.

Artikel 12
Waarboroen orivacv van klager en derden

L Klager heeft geen Íecht op kopieën of inzage van stukken, indien deze
privacygevoelige gegevens van derden bevatten en voor het verstrekken van die
gegevens gêen toestemming van de betrokkenen is verleend, Klager woÍdt hiervan
door of namens de commissie op de hoogte gesteld. Indi€n de toestemming wel is
verlêend, dan is klager verplicht tot geheimhouding van die gegevens.

2. Elk lid van de commlssie is verpli(ht tot geheimhouding van privacygevoelige
gegevens, waarvan hij in het kader van de behandeling van klachten kennis heeft
genomen.



3. D€ commissie draagt er zorg voor, dat de stukken en /of gegevens, welke in het
kader van dè behandeling van een klacht zijn ingebracht en betÍekking hêbben op de
persoon van klager, vertrouwelijk behandeld worden, In verband daarmêe hebben
alleen leden van de commissie en door de commissie met name aangewezen
peÍsonen toegang tot de privacygevoelige gegevens in de dossieÍs van de commissie.

HOOFDSTUK 4: ADVIES EN GEVOLGEN DAARVAN

Artikel l3
Be.aadslaoino en het advies

1 . De beraadslagingen van de commissie zijn geheim. De commissie baseert haar advies
op de ingebrachte stukken en op de tijdens de zitting naar voren gebÍachte
informatie-

2. De commissie kan tijdens de bêraadslagingen alsnog besluiten een klacht naar de
betreffende corporatie ter behandeling door te veÍwijzen. Alsdan is het bepaalde in
artikel 6lid 2,eerste alinea van toepassing.

3. De commissie brengt zo spoedig mogeluk, doch in ieder geval blnnen twee maanden
nadat de klacht is onwangen, haar advies schriftelijk uit aan het bestuur van de
betreffende corpoÍatie. Deze termijn kan bij uitzondering eenmaal met ten hoogste
twee maanden worden verlengd, Zowel klager als de corporatie ontvangen van deze
verlenging en van de reden daaÍvan tiJdig b€richt.

4. De commissie geeft in haar advies gemotiveerd aan:
a. Of de klager belang heêft bij de klacht;
b. Of in de sltrati€ waaíop de klacht betrekking h€eft aan het door de betÍeffende

co.poratie gevoerde beleid al dan niet opjuiste wijze gestalte is gegeven;
c. Of er sprake is van bijzonder omstandigheden op grond waarvan op het beleid

een uitzondering had moeten worden gemaakt;
d. Of, na afweging van alle in aanmeÍking komende belangen, het betreffende

handelen of nalaten al dan niet moet woíden herzien. Indien dit het geval is,
beveelt zij teven5 de te nemen maatregelen aan.

5. De commissie verklaart de klacht in elk geval ongegrond, indien deze discriminerend
van aard is of Indien de klager geen belang heeft bij de klacht.

6. Het adviês is niêt bindend.
7. De klager krijgt een afschrift var dit advies, zodra het advies aan het bestuur van de

desbetreffende corporatie wordt uitgebracht.

Artikel l4
Beslissino BestuuÍ

I . Klager onwangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand nadat het
advies aan het bestuur van de betreffende corporatie is uitgebracht, de schÍiftelijke
beslissing van het bestuur op de klacht.



2. Indien het bestuur van het adviês in haar beslissing afirijkt, motiveert zij waarom.

Hoofdstuk 5: olvERsEN

Artikel I 5
SpoedDrocedure

I . De voorzitter van de commissie kan de commissie bueenroepen om een
spoedeisende klacht te behandelen, welke een onmiddellijke voorziening behoeft en
waarvoor niet de gebruikeliJke behandeling kan worden afgewacht.

2. De bêpalingen vooÍ de gebruikelijke behandelingsprocedure zullen, voorzover de
spoedeisendheid dat toelaat,overeenkomstig van toepassing zijn.

3. Dê commissie geeft in haaÍ advies aan waa.om en op welke onderdelen van de klacht
zij een onmtddellUk advies/voorziening nodig acht. Dê commissie geeft tevens aan
ten aanzien van welke onderdelen van de klacht de gebruikelijke procedure zal
worden gêvolgd.

4. Na het uitbrengen van het advies aan het bestuur van de betreffende coÍporatie wordt
zo spoedig mogelijk, doch biínen vijfwerkdagen, door of namens het bestuuÍ
beslist. Deze beslissing wordt onverwijld aan de klager meegedeeld.
Klager en commissie krugen zo spoedig megelijk êen afschrift van deze beslissing.

Artikel l6:
Vaststellino en wiizioino reolement

Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd, gehoold het bewonersovedeg, door de
besturen van dè deelnemende corDoraties.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de woningstichting Wittêm d.d. 01 augustus 2013,
door het bêstuuí van de Wonlngstichting Vaals d.d,7 oktober 20i 3, door het bestuuÍ van de
Woningstichting Voerendaal d.d. 9 oktober 2013, en door het bêstuur van de
Woningstichting Simpelveld d.d.l I oktober 2013.


