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Hoe werkt de Geschillencommissie?

Geschillencommissie
U kunt uw geschil voorleggen door het invullen van een formulier. Dit formulier is als bijlage bij
deze brochure gevoegd. De commissie bevestigt binnen een week schriftelijk de ontvangst van
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uw formulier. In deze bevestiging wordt tevens aangegeven hoe de verdere procedure is.
U krijgt binnen vier weken schriftelijk bericht of de Geschillen¬commissie uw verzoek in behandeling neemt. Als het niet in behandeling wordt genomen worden de redenen hiervoor aan
u meegedeeld.
De behandeling van uw geschil
De Geschillencommissie vraagt bij de woningcorporatie aanvullende informatie op. De
commissie beoordeelt alle informatie en kan het geschil op de volgende manieren behandelen.
• De commissie doet uitspraak, zonder een zitting te houden; of
• De commissie houdt een hoorzitting waarin u als klager wordt uitgenodigd en een vertegenwoordiger van de corporatie; of
• De commissie stelt de behandeling uit. De corporatie krijgt dan een bepaalde tijd om het
geschil op te lossen of om onderzoek te doen.
U krijgt uiteraard bericht hoe uw geschil zal worden behandeld. Bij een hoorzitting kunt u zelf
een mondelinge toelichting geven. Maar u mag eventueel een (juridisch) adviseur meenemen
die u helpt bij het geven van de toelichting. De kosten voor een adviseur zijn in principe voor
u zelf, maar de commissie kan aan de corporatie adviseren de kosten te vergoeden, of een
gedeelte daarvan.
Wanneer de commissie haar onderzoek heeft afgerond, komt ze met een advies. Dit advies
wordt aan u als klager en aan de corporatie gestuurd. Een verslag van de hoorzitting waarin
uw geschil is behandeld wordt als bijlage bij dit advies gevoegd. Het advies aan de corporatie
is zwaarwegend. De directie van de betreffende corporatie neemt het uiteindelijke besluit.
Een bericht over het eindoordeel ontvangt u van de betreffende corporatie. In principe neemt
de corporatie het advies van de geschillencommissie over. De corporatie kan in uitzonderlijke
situaties afwijken van het zwaarwegende advies. Zij overlegt hierover dan met de Geschillencommissie.
Hoe lang duurt de behandeling?
De bedoeling is dat geschillen snel worden beoordeeld en afgehandeld. Maar zorgvuldigheid
is ook belangrijk. Daarom moet u in de praktijk rekening houden met een behandelingstijd van
enkele maanden.
In het reglement van de Geschillencommissie staan een aantal termijnen genoemd waarbinnen
het geschil behandeld moet zijn. De commissie brengt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen
drie maanden nadat het geschil is ontvangen advies uit aan de corporatie. Als een hoorzitting gehouden wordt, ontvangt u binnen twee weken na de hoorzitting het oordeel van de
commissie.
U ontvangt uiterlijk binnen twee weken nadat de corporatie het advies ontvangen heeft de
schriftelijke beslissing van de corporatie.
Geschil indienen is gratis
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de behandeling door de Geschillencommissie. Het
reglement van de Geschillencommissie wordt u op verzoek gratis toegezonden. Deze folder is
een verkorte weergave van het reglement. Rechten kunnen alleen ontleend worden aan het
reglement.
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