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Geachte mevrouw Van Heur, 

 

Afgelopen jaar ontving ik in totaal ruim 15 000 klachten en bijna 29 000 

telefoontjes van burgers, bedrijven en instellingen. Deze klachten en signalen 

geven mij een goed beeld van wat er beter kan in het openbaar bestuur in 

Nederland, en wat daarbij van belang is voor uw organisatie.  

 

Op 20 maart 2013 bied ik de Tweede Kamer mijn jaarverslag over 2012 aan. Als 

onderdeel daarvan, zoals aangekondigd, besteed ik in deze jaarbrief aandacht 

aan de belangrijkste onderwerpen die spelen in de relatie tussen de burger en uw 

organisatie. 

 

U heeft in 2011 een start gemaakt met "Oplossingsgericht werken'. Het doel 

hiervan is het voorkomen van onnodige procedures en partijen helpen om zo snel 

mogelijk tot een oplossing te komen. 

Tevens besteedt u meer aandacht aan informatieverstrekking aan de burger en 

zoekt u sneller persoonlijk contact. U investeert in opleidingen voor medewerkers 

en systeemaanpassingen om de procedures beter te laten verlopen. 

 

Ondanks uw inspanningen heb ik in 2012 meer klachten (31) ontvangen over de 

Huurcommissie dan in 2011 (22). Over zeven van die klachten heb ik een rapport 

uitgebracht. De klachten richten zich nog altijd op de formele en procedurele 

houding van de Huurcommissie
1
. Communicatie met de burgers blijft een 

hardnekkig probleem. Burgers worden onvoldoende of te laat geïnformeerd over 

het verwachte verloop van de procedure
2
. Dit betreur ik. 

 

In het kader van gebrekkige informatieverstrekking heb ik ook vastgesteld dat  de 

beschrijving van de klachtenprocedure bijzonder slecht te vinden is op de website 

van de Huurcommissie. Burgers die een klacht willen indienen bij de 

Huurcommissie wordt het hierdoor onnodig moeilijk gemaakt.  

 

                                                           
1
 Zie bijvoorbeeld rapport 2012/192 

2
 Zie bijvoorbeeld rapport 2012/079 
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De landelijke ambitie om meer oplossingsgericht te werken wordt, zo blijkt uit de 

klachten, op regionaal niveau niet waargemaakt. Burgers lopen aan tegen een 

formele en procedurele houding. Deze starre houding staat haaks op uw streven 

om de burger meer centraal te stellen. Persoonlijk contact met burgers en zoeken 

naar mogelijkheden om de kwestie op te lossen zou in de klachtbehandeling 

voorop moeten staan. Een formele benadering, gestoeld op juridische procedures 

en gebruiken, doet hieraan geen recht. 

 

In 2011 deed ik reeds een beroep op u om meer oplossingsgericht te werken en 

persoonlijk contact te zoeken met burgers. Weliswaar heeft de Huurcommissie 

het afgelopen jaar een aantal ontwikkelingen in gang gezet maar gezien de 

klachten die ik ontvang en de toename daarvan sinds 2011 stel ik vast dat de 

burgers daar nog steeds veel te weinig van merken. Dit is onacceptabel en past 

niet bij uw streven om een organisatie te worden waarin de burger centraal staat, 

oplossingsgericht gewerkt wordt en persoonlijk contact vanzelfsprekend is. 

 

Vervolg 

Graag ga ik over deze onderwerpen en verbeterpunten met u in gesprek op 

woensdag 24 april, van 11.15 tot 12.15. Deze jaarbrief wordt ook aan de minister 

voor Wonen en Rijksdienst en de Tweede Kamer gestuurd en komt op de website 

van de Nationale ombudsman. Mocht u vragen hebben dan ben ik graag bereid 

tot een verdere toelichting. U kunt contact (laten) opnemen met Stephan Sjouke 

bereikbaar via (070) 356 3668 of s.sjouke@nationaleombudsman.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

De Nationale ombudsman, 

 

 

 

dr. A.F.M. Brenninkmeijer 



 

Aantal klachten over Huurcommissie 

 2011 2012 

Aantal ontvangen klachten 22 31 

Aantal behandelde klachten 21 38 

Wijze van behandelen   

1. Interventies 6 2 

2. Bemiddelingen 0 0 

3. Onderzoeken met rapport 2 7 

- Gegrond 2 6 

- Deels gegrond 0 1 

- Niet gegrond 0 0 

- Geen oordeel 0 0 

4. Onderzoeken met brief 1 1 

5. Tussentijds opgelost of beëindigd 0 2 

6. Verwijzen of informeren 12 26 

 


