
 

 
 

Hebt u een klacht? 

Als u een klacht over uw corporatie heeft en u komt er samen niet uit dan kunt u naar de onafhankelijke 

klachtencommissie toe. Wat deze klachtencommissie voor u kan betekenen, leest u in deze folder. 

 

De klachtencommissie 

Uw corporatie is, net als andere corporaties uit de Stedendriehoek, bij de klachtencommissie, hierna te noemen: 

de KLAC,  aangesloten. De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie en heeft een regionale functie. Zij 

bestaat uit drie  leden. Een lid namens de huurders, een lid namens de verhuurders en een onafhankelijke 

voorzitter. De leden van de klachtencommissie zijn niet werkzaam bij een van de aangesloten woningcorporaties. 

De commissieleden kunnen vanuit hun achtergrond klachten over woningcorporaties goed beoordelen en een 

helder en eerlijk advies geven aan de woningcorporaties om de klacht op te lossen. Alle klachten worden 

vertrouwelijk behandeld. 

 

Waarom een klachtenprocedure? 

Natuurlijk willen de corporaties klachten het liefst oplossen tussen de mensen die er direct mee te maken hebben. 

Dat lukt niet altijd. De corporaties vinden dat uw klacht snel en correct opgelost dient te worden en bieden u de 

mogelijkheid een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie te vragen. De huurder is immers de klant. Alle 

aangesloten corporaties hanteren hetzelfde reglement voor de klachtencommissie. De KLAC bekijkt uw klacht en 

brengt een onafhankelijk en onpartijdig advies uit aan de directie van de woningcorporatie. 

                

Een klacht… en dan? 

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij het secretariaat van de KLAC. Er is hiervoor een speciaal 

klachtenformulier beschikbaar. Deze kunt u afhalen of opvragen/downloaden bij uw woningcorporatie. Op dit 

formulier moet u duidelijk aangeven wat uw klacht is en over wie de klacht gaat.  

De KLAC werkt volgens een vaste procedure, namelijk als volgt: 

 Als u een klacht indient, krijgt u binnen vijf werkdagen een schriftelijke bevestiging dat uw klacht is 

ontvangen en uitleg over de vervolgprocedure. 

 De KLAC werkt volgens het principe van hoor en wederhoor. De commissie stelt de betreffende 

corporatie, alsmede de klager in de gelegenheid schriftelijk en mondeling desgevraagd afzonderlijk hun 

standpunt toe te lichten. Dat betekent dat er een hoorzitting volgt waar zowel u als de corporatie wordt 

uitgenodigd. U krijgt dan de kans om mondeling uw standpunt nader toe te lichten. Mocht dat nodig zijn, 

dan verricht de KLAC onderzoek of wint de KLAC advies in bij andere partijen om een juiste beslissing te 

nemen.  

 Als u wilt kunt u iemand meenemen naar de hoorzitting of u laten vertegenwoordigen. 

 U krijgt minimaal één week van te voren bericht met de datum, tijdstip en locatie van de hoorzitting.  

 Tussen de ontvangstbevestiging en de hoorzitting zit maximaal een maand, tenzij dit door 

omstandigheden niet mogelijk is. 

 

Op basis van de verzamelde informatie brengt de KLAC schriftelijk advies uit aan de directie van de corporatie.  

 

Wat doet de corporatie met het advies? 

In de meeste gevallen wordt het advies van de KLAC overgenomen. Wanneer de woningcorporatie besluit het 

advies van de KLAC niet over te nemen dan zijn hier zwaar wegende redenen voor en wordt u daarvan op de 

hoogte gesteld. U ontvangt binnen vier weken na de hoorzitting een kopie van het advies van de KLAC en de 

beslissing van de woningcorporatie. U ontvangt dan ook het verslag van de hoorzitting. 

 

 

 



 

Om welke klachten gaat het? 

De KLAC behandelt klachten over het optreden van medewerkers en het functioneren van de woningcorporaties.  

Ook klachten over bedrijven die in opdracht van de woningcorporatie werken of overlastsituaties worden in 

behandeling genomen. 

 

Soms besluit de KLAC klachten NIET te behandelen. Hieronder staan de meest voorkomende redenen om een 

klacht af te wijzen: 

• uw klacht is anoniem of discriminerend; 

• klachten over het algemene beleid van de corporatie, bijvoorbeeld over het toewijzings- of verkoopbeleid 

van de corporatie; 

• uw klacht al is voorgelegd aan een rechter of de huurcommissie; 

• klachten over de hoogte van de huurprijs, de servicekosten alsmede het innen van achterstallige huur; 

• uw klacht gaat over besluiten die de overheid heeft opgeleg; 

• klager niet direct belang heeft bij de zaak; 

• er niet eerst geprobeerd is het probleem op te lossen in overleg met de verhuurder. 

Als de KLAC vindt dat een klacht niet bij haar thuishoort, dan krijgt de klager hiervan binnen 5 werkdagen 

schriftelijk bericht met vermelding waarom de KLAC de klacht niet verder in behandeling neemt. 

                 

Tot slot 

In het reglement ‘Klachtencommissie woningcorporaties’ kunt u uitgebreider lezen wat in deze folder kort is 

uitgelegd. Het reglement kunt u opvragen bij de aangesloten corporaties.  Ook de corporaties zijn altijd te 

benaderen voor nadere toelichting. 

 

Uw klacht voor de KLAC kunt u bij voorkeur mailen naar: 

klac.stedendriehoek@gmail.com 

 

Uw schriftelijke klacht voor de KLAC kunt u sturen naar: 

Secretariaat KLAC 

Dorpsstraat 17 

7251 BA Vorden 

 

 

 

Aangesloten woningcorporaties: 

 

Woonbedrijf ieder1, 

Rentree,  

IJsseldal Wonen,  

VeluWonen,  

Ons Huis, 

Woonmensen  

De Goede Woning 
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Klachtenbehandeling in een handig schema 

 

U heeft uw klacht ingediend 

bij uw woningcorporatie. 

 

 

Nee 

Ga met uw klacht eerst naar uw woningcorporatie. Zie hiervoor de 

klachtenregeling van de woningcorporatie. U vindt deze 

klachtenregeling op de website van uw woningcorporatie en in de 

folder bij uw woning.  

  

Ja 

 

     

Uw klacht is door uw 

woningcorporatie naar uw 

tevredenheid afgehandeld. 

 

Ja 

De procedure is afgerond.   

 

  

Nee  

 

     

U kunt uw klacht indienen bij 

de Klachtencommissie 

Woningcorporaties 

Stedendriehoek (KLAC). 

     

     

Binnen 5 werkdagen 

ontvangt u een 

ontvangstbevestiging van de 

KLAC. 

 Als de KLAC uw klacht niet in 

behandeling neemt, krijgt u 

hiervan binnen 2 weken 

schriftelijk bericht. 

 U kunt binnen 4 weken 

schriftelijk bezwaar 

maken bij de KLAC 

tegen het besluit met 

opgaaf van redenen. 

  

  

 

 

     

 

 

De KLAC neemt uw klacht in 

behandeling. U krijgt een 

uitnodiging voor een 

hoorzitting 

 Binnen 4 weken na de hoorzitting 

stuurt de KLAC een schriftelijk 

advies naar de woningcorporatie, 

samen met het verslag van de 

hoorzitting. 

 De woningcorporatie 

neemt in de meeste 

gevallen het advies van 

de KLAC over en meldt 

aan de KLAC op welke 

wijze zij dat advies 

opvolgt. Als de 

woningcorporatie het 

niet eens is met het 

advies, meldt zij de 

redenen hiervoor aan 

de KLAC. 

  

     

Tijdens de hoorzitting van de 

KLAC kunt u uw klacht 

toelichten. U mag iemand 

meenemen of een 

vertegenwoordiger sturen. 

Ook de woningcorporatie 

mag een reactie geven. 

       

   Binnen 6 weken na behandeling van uw klacht, 

stuurt de woningcorporatie u schriftelijk bericht over 

haar besluit. U ontvangt tevens een kopie van het 

verslag van de hoorzitting en een kopie van het 

advies van de KLAC. 

      

Uw klacht kunt u, bij voorkeur digitaal, sturen naar: klac.stedendriehoek@gmail.com of naar Secretariaat 

KLAC, Dorpsstraat 17, 7251 BA  VORDEN 
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