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1. Juridische beschouwingen 

Deze klachtenprocedure is in overeenstemming met hoofdstuk 5 van het Vlaams Bestuursdecreet 

van 7 december 2018 en vervangt de klachtenprocedure van 28/11/2013. 

 

2. Wat is een klacht? 

Een klacht is een manifeste uiting van ongenoegen over een door de Molse Bouwmaatschappij (al 

dan niet) verrichte handeling of over de werking van de Molse Bouwmaatschappij. 

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen een signaal of een eerste melding enerzijds, en 

een effectieve klacht anderzijds. Pas wanneer de bevoegde dienst niet binnen een redelijke of 

wettelijke termijn is opgetreden, kan het signaal of de melding een klacht worden. 

 

3. Vormvereisten van een klacht 

Een klacht kan mondeling of schriftelijk ingediend worden. Onder schriftelijk wordt verstaan: per 

brief, per e-mail of via het webformulier van de Molse Bouwmaatschappij. 

 

Een schriftelijke klacht is ontvankelijk als:  

- De naam en het adres van de indiener van de klacht bekend zijn 

- De klacht een omschrijving bevat van de feiten waartegen ze gericht is 

 

Een klacht wordt niet behandeld als: 

- De indiener geen belang kan aantonen 

- De klacht kennelijk ongegrond is 

- Klacht is kennelijk onredelijk is 

- De klacht heeft betrekking op feiten: 

o waarover de indiener eerder een klacht had ingediend die conform de toepasselijke 

decretale regeling werd behandeld; 

o die langer dan een jaar vóór de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden; 

o waarover alle georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden niet werden 

aangewend of waarover een jurisdictioneel beroep aanhangig is. 

 

Indien een klacht niet wordt behandeld, brengt de Molse Bouwmaatschappij de indiener daarvan op 

de hoogte binnen 10 kalenderdagen nadat de klacht werd ontvangen. De beslissing om een klacht 

niet te behandelen wordt steeds gemotiveerd. 
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4. Hoe wordt een klacht behandeld? 

De volgende procedure treedt in werking: 

1. Binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van een ontvankelijke schriftelijke klacht wordt 

aan de indiener een ontvangstbevestiging bezorgd. 

 

2. Na ontvangst van de klacht heeft de klachtenbehandelaar 45 kalenderdagen de tijd om de 

klacht te behandelen. Die termijn kan nog één maal verlengd worden met 45 kalenderdagen. 

Een verlenging wordt steeds tijdig aangekondigd en grondig gemotiveerd. Waar mogelijk 

tracht de klachtenbehandelaar een bemiddeling te organiseren tussen de indiener en de 

personen die betrokken zijn bij de feiten waarop de klacht betrekking heeft. 

 

3. De indiener van een schriftelijke klacht wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de 

bevindingen in het onderzoek, het oordeel van de klachtenbehandelaar en de eventuele 

conclusies of initiatieven die daaraan verbonden worden1.  

 

 

5. Wanneer kan de Vlaamse Ombudsdienst of Wonen-Vlaanderen worden ingeschakeld? 

In de volgende gevallen kan nog een klacht worden ingediend bij de Vlaamse Ombudsdienst:  

- De Molse Bouwmaatschappij besliste om de klacht niet te behandelen. 

- De Molse Bouwmaatschappij heeft de klacht niet behandeld binnen de voorziene termijn. 

- De indiener is van oordeel dat het antwoord onvoldoende tegemoetkomt aan zijn klacht. 

Dit geldt niet voor klachten die betrekking hebben op beroepsethiek of als er een beroepsorde of 

beroepsinstituut werd opgericht dat aangewezen werd om deze klachten te behandelen. 

Voor personen die zich willen inschrijven of kandidaat-huurders die zich benadeeld voelen of geen 

beslissing kregen nadat ze een verzoek hebben ingediend om ingeschreven te worden of om een 

versnelde toewijzing te krijgen, geldt een verhaalprocedure bij afdeling Toezicht van Wonen-

Vlaanderen. In deze klachtenprocedure wordt hierop niet nader ingegaan2. 

 

6. Organisatie van de klachtenbehandeling 

De voorzitter van de Raad van Bestuur draagt samen met de directeur de verantwoordelijkheid 

betreffende de klachtenbehandeling. Ze treden zelf op als klachtenbehandelaar of stellen intern een 

klachtenbehandelaar aan.  

In elk geval oefent een klachtenbehandelaar zijn opdracht onafhankelijk, neutraal en met kennis van 

zaken uit. In geen geval wordt de klacht behandeld door een persoon die betrokken was bij de feiten 

waarop de klacht betrekking heeft. 

                                                           
1 Indien er bemiddeling heeft plaatsgevonden, en deze bemiddeling resulteert in een gezamenlijke conclusie die tot gevolg 
heeft dat aan de klacht is tegemoetgekomen, dan is deze kennisgeving niet nodig. 
2 Voor meer informatie kunnen personen zich wenden tot de sociale dienst van de Molse Bouwmaatschappij of tot de 
website van Wonen-Vlaanderen:  https://www.wonenvlaanderen.be/toezicht/een-vraag-over-aan-de-afdeling-toezicht 
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De directie waarborgt dat klachtenbehandelaars: 

- beschermd worden tegen beïnvloeding of druk, in het bijzonder van personen die betrokken zijn 

bij de feiten waarop de klacht betrekking heeft; 

- over voldoende tijd beschikken om de klachten te behandelen; 

- niet geëvalueerd worden op of tuchtrechtelijk vervolgd worden vanwege hun bevindingen in het 

onderzoek of hun oordeel over de klacht. 

De Molse Bouwmaatschappij brengt jaarlijks voor 10 februari een schriftelijk verslag uit bij de 

Vlaamse Ombudsman over de binnengekomen klachten en over het resultaat van het onderzoek 

naar deze klachten. 

 

 

 


