
Klachtenregeling Civic Amsterdam 

1 

 

 

 

 

 

Klachtenregeling Civic Amsterdam 

Artikel I. Begripsbepalingen 
 

 Opdrachtnemer: De directie van Civic Amsterdam. 

 Opdrachtgever: De publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon waarmee de 

opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten. 

 Overeenkomst: Een schriftelijk of mondeling overeengekomen opdracht tot het verlenen 

van diensten door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever. 

 Klacht: Een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over de uitvoering van een 

overeenkomst of, met aan de uitvoering van die overeenkomst verbonden handelingen of 

gedragingen. 

 Klager: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die binnen de reikwijdte van deze regeling 

een klacht indient. 

 

Artikel II. Reikwijdte 

 
1. Deze klachtenregeling is van toepassing op alle aspecten van de uitvoering van een 

overeenkomst zoals omschreven in artikel I van dit reglement. 

2. Klachten kunnen ingediend worden door een opdrachtgever en door andere natuurlijke 

personen of rechtspersonen die in het kader van de uitvoering van een overeenkomst 

betrokkene of belanghebbende zijn. 

3. Klachten kunnen conform deze regeling ingediend worden zowel gedurende de uitvoering 

van een overeenkomst als na beëindiging van een overeenkomst. 

4. Klachten die ingediend zijn langer dan 12 maanden na beëindiging van een overeenkomst 

worden alleen in behandeling genomen voor zover zij betrekking hebben op de zakelijke 

afhandeling van een beëindigde overeenkomst. 

 

Artikel III. Algemeen 

 
1. Civic Amsterdam ziet klachten primair als uiting over de kwaliteit van de dienstverlening en 

daarmee als advies voor verbetering van die dienstverlening. 

De projectleiders rapporteren periodiek over de afhandeling van klachten aan de directie en 

initiëren, op basis van de afhandeling met collega's en (indien relevant) met de directie, 

concrete acties om de dienstverlening te verbeteren. 

2. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend (Civic Amsterdam, Postbus 829, 2501 CV 

Den Haag). Indien gewenst is een medewerker van Civic Amsterdam behulpzaam bij het op 

schrift stellen van de klacht. 

3. Klachten worden afgehandeld door de projectleider die verantwoordelijk is voor de 

uitvoering van een overeenkomst. 

4. In de navolgende gevallen wordt de klacht afgehandeld door de directie: 
- indien de klacht betrekking heeft op handelingen en/of gedragingen van de 

projectleider; 

- indien het een klacht over afhandeling van een eerder ingediende klacht betreft. 

5. De projectleider die belast is met de afhandeling van een klacht kan zich daarbij bij laten 

staan door een collega of leidinggevende. 
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6. Van de afhandeling van klachten wordt een registratie bijgehouden onder 

verantwoordelijkheid van degene die de klacht in behandeling heeft genomen. Op deze 

registraties is het privacyreglement van Civic Amsterdam van toepassing. 

7. Van alle klachten wordt een dossier ingericht bestaande uit de klacht aangevuld met alle 

documenten die betrekking hebben op een klacht en de afhandeling ervan. De 

verantwoordelijkheid voor het beheer van dit dossier berust bij degene die de klacht 

afhandelt. 

 

Artikel IV. De procedure 

 
1. Indien de klager een klacht mondeling kenbaar maakt wordt deze verwezen naar deze 

klachtenregeling en uitgenodigd de klacht schriftelijk in te dienen. 

2. Indien daar bij de klager behoefte aan bestaat is de projectleider behulpzaam bij het op 

schrift stellen van de klacht. 

3. Een klacht wordt gericht aan de verantwoordelijke projectleider op het adres 

Civic Amsterdam, Postbus 829, 2501 CV Den Haag. 

4. Een kopie van de klacht wordt ter informatie beschikbaar gesteld aan de directie van Civic 

Amsterdam. 

5. Degene die verantwoordelijk is voor de afhandeling van een klacht bepaalt in eerste 

instantie of afhandeling van de klacht conform deze klachtenprocedure mogelijk is. 

6. De klacht wordt niet in behandeling genomen indien de klacht: 

6.1. Betrekking heeft feiten of gedragingen die eerder onderwerp van klachtafhandeling 

conform deze regeling zijn geweest; 

6.2. Betrekking heeft op feiten of gedragingen die langer dan een jaar voor datum van de 

indiening hebben plaatsgevonden behoudens klachten met betrekking tot de zakelijke 

afhandeling van een overeenkomst; 

6.3. Betrekking heeft op feiten of een gedragingen die voorwerp zijn van strafrechtelijk 

onderzoek of strafrechtelijke vervolging; 

6.4. De klager een civielrechtelijke procedure heeft ingesteld met betrekking tot feiten 

en/of gedragingen samenhangende met de uitvoering van de overeenkomst. 

7. Indien een klacht betrekking heeft op handelingen of gedragingen van een met name 

genoemde medewerker van de opdrachtnemer, wordt deze medewerker onmiddellijk door 

de projectleider op de hoogte gesteld van de klacht en ontvangt hij een afschrift van de 

klacht. 

8. De klager ontvangt binnen 4 werkdagen een schriftelijke bevestiging van zijn klacht. Hierin 

wordt tevens vermeld wie de klacht behandelt en binnen welke termijn de behandeling van 

de klacht naar verwachting zal worden afgerond. Tevens wordt een exemplaar van deze 

klachtenregeling beschikbaar gesteld. 

9. Op basis van de inhoud van de klacht wordt door de projectleider bepaald welke persoon of 

personen betrokken dienen te worden bij de afhandeling van de klacht. 

10. Bij elke klacht wordt de klager in persoon uitgenodigd voor een gesprek over die klacht. Doel 

van dit gesprek is om na te gaan welke oplossingen mogelijk zijn om de oorzaak van de 

klacht weg te nemen dan wel een voor de klager bevredigende afhandeling van de klacht te 

realiseren. 

11. De klager heeft het recht zich bij de bespreking van zijn klacht te laten vergezellen door 

derden. 
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12. De klager heeft het recht zich bij de bespreking van een klacht te laten vertegenwoordigen 

indien en voor zover die vertegenwoordiger daartoe door de klager schriftelijk gemachtigd 

is. 

13. Indien de klager de voorkeur geeft aan schriftelijke afhandeling van de klacht wordt dit 

schriftelijk aan hem bevestigd. 

14. Indien de klager een opdrachtgever is en de klacht betrekking heeft op de zakelijke naleving 

van de overeenkomst wordt de klager gewezen op de toepasselijkheid van het Reglement 

van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). 

15. De klager en (voor zover van toepassing) de medewerker tegen wie de klacht is gericht, 

worden in staat gesteld de op de zaak betrekking hebbende stukken in te zien. 

16. Tijdens de procedure wordt het principe van hoor en wederhoor toegepast. Daarbij worden 

zo veel als mogelijk is alle direct betrokkenen bij de klacht in elkaars aanwezigheid gehoord. 

Als de klager daar behoefte aan heeft is afwijking van dat uitgangspunt mogelijk. 

17. Van alle gespreken en afspraken in het kader van de afhandeling van een klacht wordt een 

verslag gemaakt. Dit verslag wordt ter ondertekening aan betrokkenen toegezonden. 

18. De met de klager overeengekomen afspraken en oplossingen naar aanleiding van de klacht 

worden schriftelijk aan de klager en (indien van toepassing) aan de direct betrokken 

medewerkers van de opdrachtnemer medegedeeld. 

 

Artikel V. Afsluiting van de klachtprocedure 

 
1. Elke klachtafhandeling wordt afgesloten met een schriftelijke rapportage. 

Deze bevat in elk geval: 

1.1. Een weergave van de klacht; 

1.2. Een samenvatting van de wijze waarop het overleg met de klager over de klacht heeft 

plaatsgevonden; 

1.3. Een weergave van de met de klager overeengekomen oplossingen; 

1.4. Een weergave van de met de klager gemaakte inhoudelijke en procedurele afspraken; 

1.5. Het standpunt van de klager met betrekking tot de afhandeling van de klacht dit kan 

zijn: 

- de klacht is naar tevredenheid afgehandeld 

- de klacht is niet naar tevredenheid afgehandeld 

1.6. Indien de klacht naar het oordeel van de klager niet naar tevredenheid is afgehandeld 

wordt dit te allen tijde gemeld aan de directie van Civic Amsterdam. 

1.7. Indien een klacht naar het oordeel van een opdrachtgever niet naar tevredenheid is 

afgehandeld en de klacht betrekking heeft op de naleving van een overeenkomst 

wordt de klager gewezen op de toepasselijkheid van het Reglement van het NAI als 

geschillenregeling. 

 

Artikel VI. Termijnen 

 
1. De klager ontvangt binnen maximaal 4 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging (zie 

ook artikel IV, punt 8). 

2. Indien schriftelijke afhandeling van een klacht is overeengekomen wordt dit binnen 

4 werkdagen na het overeenkomen van die wijze van afhandeling schriftelijk bevestigd. 

3. Een schriftelijke afhandeling van een klacht wordt zo snel als mogelijk is, doch binnen 

maximaal 20 werkdagen afgehandeld, tenzij de omstandigheden dat onmogelijk maken. In 

dat geval wordt in de bevestiging van de schriftelijke afhandeling de maximale 
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afhandelingstermijn aangegeven. De beslissing op de klacht moet de klager en (indien van 

toepassing) de medewerker tegen wie de klacht gericht is, binnen vier weken na 

dagtekening van de ontvangstbevestiging, schriftelijk worden toegestuurd. 

4. Indien de afhandeling van een klacht niet binnen de in de ontvangstbevestiging gestelde 

termijn kan worden afgerond, ontvangt de klager daarvan schriftelijk bericht, met daarin de 

reden van vertraging. In dit bericht wordt een nieuwe termijn genoemd. De totale 

behandelingsduur mag niet langer dan 6 weken zijn. 

 

Artikel VII. Locatie en Kosten 

 
1. Mondeling overleg met de klager over de klacht vindt plaats op een locatie die in overleg 

met de klager bepaald wordt. 

2. Bij de afhandeling van klachten conform deze klachtenregeling dragen de klager en de 

opdrachtnemer ieder de eigen kosten tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is. 

3. Een vergoeding van de reiskosten wordt alleen toegekend wanneer de reiskosten voor de 

klager aantoonbaar een obstakel vormen. 

 

Artikel VIII. Slotbepalingen 

 
1. Deze regeling kan aangehaald worden als Klachtenregeling Civic Amsterdam. 

2. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de directie van 

Civic Amsterdam. 

3. Indien na de afstemming met de directie van Civic Amsterdam nog geen overeenstemming 

over de klacht bereikt is, wordt de klacht in behandeling genomen door de Gemeentelijke 

Ombudsman. 


