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PROCEDURE
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Hoe behandelen
wij een klacht?

WAT BIJ KLACHTEN OVER DE OOSTENDSE HAARD?

BESTE (KANDIDAAT)
HUURDER

HANDLEIDING VOOR
DE HUURDER
WAARVOOR KAN U
BIJ ONS TERECHT

Eerste hulp in
geval van problemen
Bijlage 3
Klachtenprocedure

Loopt het al eens fout of voelt u zich door ons verkeerd behandeld, aarzel niet en kom met ons praten. We
zijn er voor u en samen kunnen we de problemen oplossen.
We zijn wel gebonden aan de regelgeving. Oplossingen over bijvoorbeeld huurproblemen of toewijzingen
moeten dus stroken met de wet.
Slagen we er niet in om samen een oplossing te vinden dan kan u klacht indienen.
Deze handleiding laat zien hoe u best een klacht aanpakt en wat u van uw klacht kunt verwachten.
HEEFT U EEN PROBLEEM?
Signaleer ons meteen uw probleem, mondeling of telefonisch of met een brief.
Op het onthaal in onze burelen aan de Nieuwpoorstesteenweg 205 te 8400 Oostende
en dit tijdens de permanentie-uren:
maandag 9u00 – 12u00
woensdag 9u00 – 12u00
donderdag 17u00 – 20u00
vrijdag 9u00 – 12u00
Stelt u een technisch probleem vast in de woning dan kan u dit telefonisch melden op
het nummer 059 70 29 54
maandag 8u00 – 9u00
dinsdag 8u00 – 9u00
woensdag 8u00 – 9u00
donderdag 19u00 – 20u00
vrijdag 8u00 – 9u00
U krijgt dan meteen informatie over wanneer we u verder kunnen helpen en we maken er werk van. U
verneemt hoe en tegen wanneer we uw probleem gaan aanpakken, wie dit gaat doen en hoe u deze
persoon kunt bereiken. Soms kunnen we uw probleem snel oplossen, soms moet u even geduld hebben.
Eventueel vragen we om u te ontmoeten zodat we de zaak kunnen bespreken of uw woning kunnen
bekijken. Vermeld duidelijk wanneer wij de woning kunnen bezoeken.

NIET CORRECT?

Vindt u de voorgestelde oplossing of
de manier waarop u(w) (probleem) werd behandeld
niet correct?

Aarzel niet om uw probleem opnieuw te signaleren.
U kunt een brief schrijven aan de klachtenbehandelaar van De Oostendse Haard, maar u kunt ook bellen of
met ons komen praten.
Heeft u echter een probleem met uw begeleider of adviesverstrekker en wilt u over die persoon een klacht
indienen, dan zorgen we ervoor dat een andere medewerker als klachtenbehandelaar optreedt.
Schrijf een brief zet er dan volgende punten in:
een beknopte omschrijving van het probleem;
wanneer u dit probleem al hebt gesignaleerd;
de vraag hoe en tegen wanneer De Oostendse Haard het probleem kan aanpakken;
uw eigen voorstellen om uw probleem op te lossen;
wanneer u te bereiken bent en op welk telefoon- of gsm-nummer.

U hebt uw probleem
gemeld aan De
Oostendse Haard. U
krijgt een seintje van
De Oostendse Haard

Uw probleem wordt
opgelost.

Uw probleem wordt
(nog) niet (goed)
opgelost.

Krijgt u geen oplossing of bent u het niet eens met de
voorgestelde oplossing?
Overweeg dan om een klacht te formuleren en de klachtenprocedure van De Oostendse Haard te starten.
De behandeling van uw klacht verloopt dan volgens een vastgestelde procedure (zie verder).

E

KLACHTENPROCEDURE

STAP 1
IEMAND UIT EEN KLACHT

Wat is een klacht?
Een manifeste uiting - mondeling, schriftelijk of elektronisch - waarbij een ontevreden indiener klaagt over
een al dan niet verrichte of verzuimde handeling of prestatie door DE OOSTENDSE HAARD.
Manifest: het moet duidelijk zijn dat de burger ontevreden is en hij dit uit
Uiting: de ontevredenheid moet worden gedaan door de indiener. Dit kan op volgende wijzen
schriftelijk, elektronisch of mondeling
Ontevreden indiener: de ontevredenheid en de mate van ontevredenheid wordt bepaald door de
indiener zelf
DE OOSTENDSE HAARD: een klacht slaat op een bepaalde handeling van DE OOSTENDSE HAARD of een
bepaalde tekortkoming in de organisatie van DE OOSTENDSE HAARD die gevolgen heeft voor de
indiener van de klacht
Wat is geen klacht?
Algemene uitingen van ongenoegen of bedenkingen over het beleid of de beleidsuitvoering zijn geen
klachten.
Wat is een melding?
DE OOSTENDSE HAARD moet de burger de mogelijkheid geven om een melding te doen, wanneer er zich
tekortkomingen in het beleid of de regelgeving voordoen, met de garantie op feedback binnen een redelijke
termijn.
Het verschil met een klacht is dat een melding niet noodzakelijk een conflictsituatie impliceert. Een melding
moet ook niet op dezelfde (striktere) manier behandeld worden als een klacht.
Is het onderscheid tussen een melding of klacht niet helemaal duidelijk? Dan wordt de striktere
klachtenbehandeling toegepast.
DE OOSTENDSE HAARD is niet verplicht te reageren als het voorstel of de melding kennelijk ongegrond of
kennelijk onredelijk is.
Manieren om een klacht te uiten?
Via e-mail
Via het klachtenformulier
Via brief
Telefonisch
Mondeling
Dit kan gratis gebeuren aan de hand van het klachtenformulier opgesteld door DE OOSTENDSE HAARD en
dat aangeboden wordt via:
de website
aanwezig in het onthaal van DE OOSTENDSE HAARD
in de huurdersmap ontvangen bij ondertekening huurcontract

STAP 2
ONTVANGEN KLACHT

Iedere medewerker van DE OOSTENDSE HAARD kan een klacht ontvangen. De medewerker probeert altijd
onmiddellijk een oplossing aan te bieden (cfr. stap 3). Als er niet onmiddellijk een (afdoende) oplossing kan
geboden worden op een mondelinge of telefonische klacht wordt de indiener van de klacht aangespoord
om de klacht schriftelijk in te dienen (via het klachtenformulier (op papier of online), via e-mail, via brief).
De medewerker zal nooit zelf een klacht schriftelijk noteren, dit om alle misverstanden of onbedoelde
bewoordingen te vermijden. De indiener van een mondelinge of telefonische klacht wordt aangespoord om
de klacht steeds zelf schriftelijk in te dienen (via het klachtenformulier (op papier of online), via e-mail, via
brief). Als de indiener van een mondelinge of telefonische klacht de klacht niet schriftelijk wil of kan
indienen, wordt de indiener doorverwezen naar de klachtencoördinator (cfr. stap 4).
Volgende gegevens moeten steeds genoteerd worden: naam, adres, telefoon of gsm, e-mail, omschrijving
van de klacht. De medewerker / klachtencoördinator vult namens De Oostendse Haard volgende gegevens
aan: datum ontvangst, kanaal hoe de klacht origineel is binnengekomen (website, mondeling, telefonisch,
via e-mail, via brief), naam werknemer die klacht ontvangt. Dit dient te gebeuren aan de hand van het
document (klachtenformulier) opgesteld door De Oostendse Haard.
STAP 3
OPLOSSING AANBIEDEN

Deze stap is enkel mogelijk als er onmiddellijk een oplossing kan geboden worden.
Wanneer een medewerker een klacht ontvangt rechtstreeks van een burger en er kan direct een oplossing
geboden worden, wordt deze oplossing direct aangeboden (de fout hersteld of prestatie wordt uitgevoerd).
STAP 4 DOORSTUREN NAAR
KLACHTENCOÖRDINATOR

De medewerker die de klacht - die niet onmiddellijk kan opgelost worden - ontving, spoort de indiener van
de klacht aan om de klacht schriftelijk in te dienen en stuurt deze door aan de klachtencoördinator. De
klachtencoördinator registreert alle klachten. Als de indiener van een mondelinge of telefonische klacht de
klacht niet schriftelijk wil of kan noteren, maakt de klachtencoördinator een schriftelijke weergave opdat de
klachtenbehandelaar tot verdere behandeling kan overgaan.
STAP 5
REGISTREREN KLACHT

De klachtencoördinator registreert de klacht in het klachtenregistratiesysteem waartoe de
klachtencoördinator alsook de klachtenbehandelaar toegang heeft.
STAP 6 ONTVANKELIJKHEIDS
ONDERZOEK VOEREN

De klachtencoördinator onderzoekt of de klacht ontvankelijk is of niet.
De volgende gegevens zijn vereist:
naam indiener
postadres indiener
omschrijving van de klacht
Ontbreken deze gegevens, dan moet De Oostendse Haard de klacht niet behandelen.

Wanneer is DE OOSTENDSE HAARD niet verplicht klachten te behandelen:
1. De indiener kan geen belang aantonen
Voorbeelden:
Er is geen aantasting van zijn persoonlijke (rechts)toestand/leefsituatie.
De klacht is niet maatschappelijk relevant
2. De klacht is kennelijk ongegrond.
Voorbeelden
Klacht over gebreken in de woning terwijl de nodige herstellingen al zijn uitgevoerd.
Klacht over de huurprijsberekening die conform de wetgeving is toegepast.
3. De klacht is kennelijk onredelijk.
Voorbeelden:
Het onderwerp van de klacht is onredelijk: het zijn verwaarloosbare, minieme feiten
U wordt herhaaldelijk overstelpt met klachten en dit niet meer in verhouding staat tot de werklast.
4.

De klacht gaat over feiten:
Waarover de indiener al een klacht indiende die u volgens de toepasselijke decretale regeling
behandelde
Die langer dan 1 jaar vóór de indiening van de klacht plaatsvonden.
Waarover niet alle georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden zijn gebruikt of waarover een
jurisdictioneel beroep aan de gang is.

Indien de klacht niet behandeld wordt, dan informeert de klachtencoördinator de indiener
hiervan schriftelijk (per brief of per e-mail) binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van
de klacht. Hierbij wordt gemotiveerd waarom beslist werd de klacht niet te behandelen
STAP 7
ONTVANGSTMELDING

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de klachtencoördinator de ontvangst
van de ontvankelijke schriftelijke klacht, als DE OOSTENDSE HAARD binnen die termijn de
klacht nog niet afgehandeld heeft.
In deze bevestiging wordt vermeld dat de klacht ontvankelijk is alsook de uiterlijke datum waartegen de
klager een antwoord op zijn klacht mag verwachten (ten laatste 45 kalenderdagen na ontvangst). Hierbij
wordt ook de naam van de klachtenbehandelaar vermeld alsook zijn coördinaten.
Wanneer de klager beschikt over een e-mailadres, wordt de ontvangstmelding via mail verstuurd. Wanneer
de klager niet beschikt over een e-mailadres, wordt de ontvangstmelding via brief verstuurd.
STAP 8 DOSSIER NAAR
KLACHTENBEHANDELAAR

Dossier wordt opgestart bij ontvankelijke klacht en bevat volgende gegevens:
Contactgegevens verzoeker
Datum indiening klacht
Korte omschrijving klacht
Kanaal hoe klacht is binnengekomen
Datum versturen ontvangstmelding
De klacht wordt behandeld door de klachtenbehandelaar van DE OOSTENDSE HAARD die een strikte
neutraliteit in acht neemt. Indien de klachtenbehandelaar betrokken is bij de feiten, wordt de klacht
doorgestuurd aan de plaatsvervangend klachtenbehandelaar. De klachtenbehandelaar mag in principe de
(persoons)gegevens uitwisselen met het personeelslid dat bij de klacht betrokken is, tenzij de indiener
uitdrukkelijk vraagt om een vertrouwelijke behandeling.

STAP 9
INHOUDELIJK ONDERZOEK

Nood aan bemiddeling?
De klachtenbehandelaar beoordeelt aan de hand van de aard van de klacht of het aangewezen is om
bemiddeling te organiseren tussen de indiener en de personen die betrokken zijn bij de feiten waarop de
klacht betrekking heeft, waarbij de klachtenbehandelaar als bemiddelaar optreedt.
Binnen de termijn van 5 kalenderdagen na voorstel van bemiddeling, dient de indiener te antwoorden of hij
al dan niet van de aangeboden bemiddelingsmogelijkheid gebruik maakt. Als de indiener niet binnen deze
termijn antwoordt, wordt ervan uitgegaan dat hij afziet van bemiddeling.
Inhoudelijk onderzoek
De klachtenbehandelaar verzamelt alle nuttige informatie omtrent de werkzaamheden/handelingen vanuit
DE OOSTENDSE HAARD om af te toetsen of er al dan niet een tekortkoming is in de dienstverlening naar de
klager toe.
De klachtenbehandelaar is gebonden aan het beroepsgeheim en neemt een strikte neutraliteit in acht
De klachtenbehandelaar kan bij betrokken dienst/medewerker om uitleg vragen over de feiten
aangehaald door de burger
De klachtenbehandelaar neemt contact op met de klager voor verdere vragen, uitleg, …
STAP 10
KLACHT BEOORDELEN

Na eventuele bemiddeling en beoordeling van de klacht wordt de klacht definitief gekwalificeerd.
Gegronde klacht: dit zijn klachten waarbij, na onderzoek, is gebleken dat de regelgeving niet werd
gevolg of in een of ander opzicht bepaalde beginselen van behoorlijk bestuur
Deels gegronde klacht: bepaalde elementen uit de klacht zijn gegrond, andere niet
Ongegronde klacht: er werd correct en zorgvuldig gehandeld, al wordt dat door de verzoeker betwist.
Oplossing van de deels gegronde of gegronde klacht. Indien de klacht deels gegrond of gegrond is, zal er
getracht worden een oplossing te vinden. Volgende kwalificaties worden gehanteerd om aan te duiden in
welke mate aan de klacht is tegemoet gekomen:
De klacht is opgelost
De klacht is deels opgelost
De klacht is onopgelost. Herstel door de aard van de klacht onmogelijk.
De klacht is nog niet afgerond. Er is nog geen enkel herstel, terwijl volledig of gedeeltelijk herstel wel
mogelijk is.
STAP 11 TERUG NAAR
KLACHTENCOÖRDINATOR

De klachtenbehandelaar vult het dossier en het
klachtenregistratiedocument aan op basis van
zijn bevindingen. Hij / zij maakt een motiverende
brief op voor de klager.

Het antwoord op de klacht is dus een mededeling van de bevindingen in het onderzoek naar de klacht,
haar oordeel daarover en de eventuele conclusies of initiatieven die men daaraan verbindt.
Indien het een (deels) gegronde klacht betreft, zal de oplossing omschreven worden in de brief
Indien het een (deels) gegronde klacht is en er een oplossing voor handen is, zal er indien noodzakelijk
een (bijkomende) brief met de oplossing/aanpassing van uit de administratie verstuurd worden.
In de brief als antwoord op de klacht wordt steeds gewezen op de mogelijkheid om een klacht in te
dienen voor de wijze waarop men behandeld is en naar de mogelijkheid om tegen het resultaat van de
klachtenbehandeling beroep in te stellen bij de Vlaamse Ombudsdienst
(klachten@vlaamseombudsdienst.be, Vlaamse Ombudsdienst – Leuvenseweg 86 – 1000 Brussel, gratis
informatienummer 1700).
De klachtenbehandelaar stuur het dossier en de brief door naar de klachtencoördinator.

STAP 12
NAGAAN VORMVEREISTEN

De klachtencoördinator gaat na:
De vormvereisten van het rapport en de brief
De neutrale houding van de klachtenbehandelaar in het behandelen van de klacht of melding en het
schrijven van het rapport en de motiverende brief
Dit betekent dus dat de klachtencoördinator inhoudelijk niets nagaat.
STAP 13 ANTWOORDBRIEF +
KLACHTENREGISTER

Wanneer de klachtencoördinator het fiat geeft, wordt de antwoordbrief opgestuurd naar de
verzoeker/klager en dit uiterlijk binnen de 45 kalenderdagen na ontvangst van de klacht.
Uitzonderlijk kan de termijn verlengd worden met maximaal 45 kalenderdagen. Dan heeft de
klachtenbehandelaar tot 90 kalenderdagen om de klacht af te handelen.
DE OOSTENDSE HAARD mag eenzijdig beslissen om de termijn te verlengen, maar alleen als dit
gemotiveerd is en dit tijdig schriftelijk wordt gemeld aan de indiener. Dit laatste betekent in ieder geval
vóór het verstrijken van de termijn van 45 kalenderdagen.
Mogelijke motiveringen kunnen zijn bijvoorbeeld: de complexiteit van het dossier, er is extra tijd nodig voor
het slagen van de bemiddelingsprocedure, gevallen van overmacht. Er kan maar een keer verlengd worden.
Het klachtenregistratiedocument wordt vervolledigd. Hierna is de klacht afgehandeld.
RAPPORTERING

Jaarlijkse rapportering van de klachtenbehandeling aan de Vlaamse Ombudsdienst
De klachtenbehandelaar brengt jaarlijks voor 10 februari schriftelijk verslag uit aan de Vlaamse
Ombudsdienst over de behandeling van klachten door DE OOSTENDSE HAARD via het daartoe ter
beschikking gesteld document door de Vlaamse Ombudsdienst. De Vlaamse Ombudsdienst rapporteert
hierover in zijn jaarverslag.
Jaarlijkse rapportering van de klachtenbehandeling aan Wonen-Vlaanderen afdeling Toezicht

De klachtenrapportage, die uiterlijk 10 februari van elk jaar aan de Vlaamse Ombudsdienst moet worden
bezorgd, dient tezelfdertijd aan Wonen-Vlaanderen afdeling Toezicht bezorgd worden.
Opname in het jaarverslag van DE OOSTENDSE HAARD
De klachtenrapportage, zoals verzonden aan de Vlaamse Ombudsdienst, wordt opgenomen in het
jaarverslag van DE OOSTENDSE HAARD.
Deze procedure rond klachtenbehandeling is goedgekeurd door onze Raad van Bestuur op 18 mei 2022 en
is van toepassing vanaf 18 mei 2022.

