
Mevrouw A. van Heur 

Voorzitter Huurcommissie 

Postbus 16495 

2500 BL  DEN HAAG 

 

 

 

Geachte mevrouw Van Heur, 

 

In 2013 ontving de Nationale ombudsman 38.033 klachten van burgers en 

bedrijven, een daling van 4% ten opzichte van 2012. Deze klachten geven een 

goed beeld van de relatie tussen de overheid en haar burgers. Van al deze 

klachten hadden er 48 betrekking op de Huurcommissie, een daling van 11% 

ten opzichte van 2012. 

 

Op woensdag 26 maart biedt de Nationale ombudsman de Tweede Kamer het 

verslag over 2013 aan. De jaarbrief aan overheidsinstanties maakt onderdeel uit 

van het jaarverslag. Deze jaarbrief behandelt de belangrijkste onderwerpen die 

spelen in de relatie tussen burgers, bedrijven en de Huurcommissie. Dat zijn: 

oplossingsgericht werken en persoonlijk contact. 

 

Vorig jaar stuurde de Nationale ombudsman u een jaarbrief waarin hij zijn zorgen 

uitte, omdat uit de klachten die hij ontving kon worden opgemaakt dat burgers 

nog te weinig merken van uw ambitie om meer oplossingsgericht te werken. 

U ontvangt nu weer een brief van ons omdat hij de ingezette verbeteringen wil 

benoemen en tegelijk van u vragen verdere verbeteracties in te zetten. 

 

Procedurele opstelling 

De procedurele opstelling blijft een punt van aandacht. De vier rapporten die de 

Nationale ombudsman in 2013 heeft uitgebracht, betreffen deze procedurele 

opstelling. 

Uw organisatie beoordeelt de huurprijzen en onderhoudsgeschillen. Dit is een 

juridisch proces. Van de huurcommissie mag echter ook worden verwacht dat zij, 

daar waar mogelijk, persoonlijk contact zoekt met betrokkenen. In een gesprek 

kunnen de belangen van de betrokkenen worden verkend en kan worden 

besproken welke mogelijkheden er zijn om oplossingsgericht te handelen. 

Een dejuridiserende aanpak verdient de voorkeur boven een formalistische 

benadering.  

Wanneer een huurder of verhuurder de manier waarop het proces verlopen is, 

wil aankaarten, kan hij een klacht indienen. Het is ook dan zaak om met de klager 

in gesprek te gaan en te bespreken wat de bedoeling van zijn klacht is. De 

informele, persoonlijke aanpak is bij u in ontwikkeling en verdient verdere uitbouw. 
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Positieve ontwikkeling 

In het afgelopen jaar heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen uw organisatie en 

de Nationale ombudsman. Hij signaleert de volgende verbeteringen. De Huurcommissie 

heeft inmiddels medewerkers ter beschikking die een adequate manier van klachtbehande-

ling kunnen uitvoeren, de Huurcommissie houdt de klachtbehandeling in de gaten en zorgt 

ervoor dat van klachten wordt geleerd. In principe is met iedere klager telefonisch contact.  

Verder zijn de onderzoekers die de situatie in de woningen opnemen het afgelopen jaar 

geëvalueerd en begeleid in hun communicatie met burgers. Voor de telefonische informatie-

verstrekking maakt de Huurcommissie nu gebruik van Rijksoverheid.nl. Als de eerste-

lijnmedewerker er niet uitkomt, wordt de betrokken persoon teruggebeld door de tweede lijn 

met een antwoord op maat. In lopende zaken komt iemand via het telefoonsysteem direct bij 

de zaakbehandelaar terecht. Er wordt een proef gehouden met mediation op zitting. 

Met de ontwikkelingen die in gang gezet zijn, zit de Huurcommissie op de goede weg. 

De Nationale Ombudsman blijft daarbij aandacht vragen voor het persoonlijke contact en 

dejuridisering. Hij vraagt u verder te bouwen aan de verbetering ervan. Hij zal de 

ontwikkelingen actief blijven volgen. 

 

Tot slot 

Binnenkort verwachten wij een nieuwe Nationale ombudsman. Hij of zij gaat graag met u 

over deze onderwerpen in gesprek op een nader te bepalen datum. Deze jaarbrief wordt ook 

aan de minister van Wonen en Rijksdienst en aan de vaste commissie van Wonen en 

Rijksdienst gezonden. Ook wordt de brief op de website van de Nationale ombudsman 

gepubliceerd. Mocht u nog vragen hebben dan ben ik graag bereid tot een nadere 

toelichting.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

 

 

 

mr. F.J.W.M. van Dooren, 

waarnemend ombudsman 

 



Aantal klachten over de Huurcommissie 

 

De Nationale ombudsman heeft in zijn vorige jaarverslagen alleen verslag gedaan over de 

schriftelijk ontvangen verzoeken. Van de mondelinge verzoeken (de telefoontjes) werd alleen 

het totale aantal genoemd. Nu de ombudsman ook mondeling ingediende klachten in 

behandeling neemt, wordt in dit en komende jaarverslagen ook over de mondelinge verzoeken 

gerapporteerd. Dit komt de transparantie ten goede omdat dit een completer beeld geeft van de 

werkzaamheden van de Nationale ombudsman. 

 

 

 2012 2013 

Aantal ontvangen klachten 54 48 

Aantal behandelde klachten 61 48 

Wijze van behandelen   

1. Adviseren en informeren
1
 49 42 

2. Interventies 2 2 

3. Bemiddelingen 0 0 

4. Onderzoeken met rapport 7 4 

- Gegrond 6 4 

- Deels gegrond 1 0 

- Niet gegrond 0 0 

- Geen oordeel 0 0 

5. Onderzoeken met brief 1 0 

6. Tussentijds opgelost of beëindigd 2 0 

 

 

                                                           
1
 Bij klachten over de overheid wordt bekeken hoe deze het beste behandeld kunnen worden. Sommige klachten over 

de overheid kan de ombudsman niet in onderzoek nemen omdat niet is voldaan aan bepaalde vereisten. Zo neemt hij 

geen klachten in onderzoek als de klacht betrekking heeft op een beslissing van een overheidsinstantie waartegen 

bezwaar of beroep kan worden ingesteld. Een ander vereiste is dat de klacht eerst moet zijn voorgelegd aan de 

overheidsinstantie zelf. In al die gevallen helpt de ombudsman de burger op weg door te vertellen waar de burger 

terecht kan, de klacht of het bezwaar door te sturen of door een adequate toelichting of informatie te geven. Ten slotte 

wordt een aantal klachten niet in onderzoek genomen omdat de ombudsman deze op voorhand (‘kennelijk’) 

ongegrond acht. In een aanzienlijk aantal zaken valt pas na bestudering van de stukken – bijvoorbeeld een intern 

klachtdossier - te zeggen of de ombudsman iets voor de betrokken burger kan betekenen. Soms vindt eerst een 

intakegesprek op het kantoor van de ombudsman plaats om de wensen van de klager en de mogelijkheden van de 

ombudsman te kunnen vaststellen. Sommige zaken zijn behoorlijk complex en arbeidsintensief. 


