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BEVINDINGEN 

 

Aanleiding voor de klacht 

 

Verzoeker verzocht de Huurcommissie een uitspraak te doen over het geschil dat hij had 

met zijn verhuurder. Dat geschil ging over de hoogte van de servicekosten. De 

behandeling van de zaak vond plaats op 25 januari 2016.  

 

In de uitnodiging voor de zitting gaf de Huurcommissie aan dat het doel van de zitting is 

het behandelen van het rapport van voorbereidend onderzoek. Ook stond in de 

uitnodiging dat partijen nadere informatie tot vijf dagen voor de zittingsdatum naar de 

Huurcommissie konden sturen. Daarbij werd vermeld dat deze informatie dan ook naar 

de andere partij dient te worden gezonden. 

 

Ter zitting legde de gemachtigde van verhuurder stukken over, die hij niet eerder had 

overgelegd. De voorzitter van de Huurcommissie accepteerde deze stukken, ondanks 

protest van verzoeker. Vlak na de zitting diende verzoeker bij de Huurcommissie hierover 

een klacht in.  

 

Klachtbehandeling door de Huurcommissie 

 

Omdat verzoeker na indiening van zijn klacht niets hoorde van de Huurcommissie, legde 

hij op 16 februari 2016 zelf telefonisch contact. Verzoeker heeft een telefoonnotitie 

opgesteld van dit gesprek. Hierin beschrijft hij dat hij tijdens het gesprek met de 

klachtbehandelaar aangaf dat het voor hem onaanvaardbaar was dat de stukken alsnog 

tot de procedure waren toegelaten en dat daarop een bindende uitspraak wordt gedaan. 

Verzoeker gaf aan dat hij ter zitting niet adequaat weerwoord kon bieden of zelf nieuwe 

stukken kon overleggen die de stukken van de verhuurder konden weerleggen.  

 

De klachtbehandelaar legde het beleid van de Huurcommissie uit dat als een partij ter 

zitting alsnog stukken wil inbrengen, het aan de commissie is of zij deze stukken 

accepteert. In de situatie van verzoeker was dit het geval. 

Volgens verzoeker gaf de klachtbehandelaar aan dat hij die dag nog zou proberen om 

contact te leggen met de voorzitter van de zitting van 25 januari 2016, en zegde hij toe 

verzoeker diezelfde week over dat contact een terugkoppeling te geven.  

 

In een telefoonnotitie van de klachtbehandelaar staat dat hij contact heeft gehad met de 

voorzitter en dat zij had aangegeven dat het in dit geval ging om stukken die de 

zienswijze van verhuurder ondersteunen, en dat de commissie de vrijheid heeft om te 

besluiten dat deze stukken tijdens zitting mogen worden ingebracht, hoewel die stukken 

niet eerder naar wederpartij zijn gezonden en niet zijn ingebracht binnen de termijn van 

uiterlijk vijf dagen voor de zitting. 

 

Op 2 maart 2016 verzond de Huurcommissie de uitspraak naar aanleiding van de zitting 

van 25 januari 2016. Op 23 maart 2016 nam de Huurcommissie telefonisch contact op 
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met verzoeker. Ook hiervan stelde verzoeker een samenvattende notitie op. Hierin staat 

dat de klachtbehandelaar hem meedeelde dat er binnenkort een "uitslag" zou volgen. 

Verzoeker gaf aan dat hij de uitspraak van de Huurcommissie van 2 maart 2016 

inmiddels had ontvangen maar dat hij nog niets op zijn klacht had gehoord. De 

klachtbehandelaar gaf aan dat "de uitslag" dan doelde op de beoordeling van verzoekers 

klacht.  

Verzoeker gaf aan dat dit wat hem betreft het paard achter de wagen spannen is: men 

behandelt een klacht over een zaak, welke al is afgehandeld. Dit vindt verzoeker de 

omgekeerde wereld. De uitkomst heeft achteraf immers geen enkele waarde meer. 

Verzoeker gaf aan dat dit niet conform de uitleg en aanpak van klachtbehandeling door 

de Huurcommissie is, zoals die is te lezen op de website. 

 

Bij brief van 24 maart 2016 verklaarde de Huurcommissie de klacht van verzoeker 

ongegrond. De Huurcommissie achtte het niet onredelijk dat de voorzitter ter zitting had 

besloten de stukken alsnog toe te laten.  

 

Dit vormde aanleiding voor verzoeker om bij de Nationale ombudsman een klacht in te 

dienen. 

 

Wat heeft de Nationale ombudsman onderzocht? 

 

De Nationale ombudsman legde de klacht voor aan de Huurcommissie en verzocht de 

commissie daarop te reageren. De klachtformulering luidt als volgt: 

 

Verzoeker klaagt erover dat de Huurcommissie zijn klacht over het alsnog op de zitting 

van 15 januari 2016 toelaten van door verhuurder te laat aangebrachte stukken, niet juist 

heeft behandeld.  

 

Daarbij stelde hij de Huurcommissie een aantal vragen: 

 

 Verzoeker stelt dat de Huurcommissie pas drie weken na indiening van de klacht 

telefonisch contact heeft opgenomen met hem. Wat vindt de Huurcommissie 

daarvan? 

 Verzoeker geeft aan dat de medewerker van de Huurcommissie zijn toezegging 

van 16 februari 2016 niet is nagekomen om nog diezelfde week met hem contact 

op te nemen om hem te informeren over het verdere verloop van de zaak. Wat 

vindt de Huurcommissie daarvan? 

 Verzoekers klacht ging onder meer over het niet adequaat verweer kunnen 

voeren op de stukken die namens verhuurder tijdens de zitting werden 

overgelegd en door de voorzitter werden geaccepteerd. Op het moment van het 

indienen van de klacht was er nog geen uitspraak gedaan. Heeft de 

Huurcommissie overwogen om naar aanleiding van de klacht te bewerkstelligen 

dat verzoeker alsnog verweer zou kunnen voeren? Zo ja, wat maakte dat dat niet 

mogelijk was? Zo nee, waarom niet? Is tijdens de klachtbehandeling met 
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verzoeker besproken in hoeverre de klacht invloed kan hebben op de procedure 

over de huurprijs? 

 

Hoe reageerde de Huurcommissie? 

 

De Huurcommissie gaf, voor zover hier van belang, aan dat de klachtenprocedure 

voorschrijft dat na ontvangst van een klacht er zo snel mogelijk telefonisch contact met 

de indiener moet worden opgenomen. Indien dat contact niet tot stand komt dan wordt de 

klager middels een terugbelverzoek verzocht om contact met de commissie op te nemen. 

De klachtbehandelaar gaf in antwoord op de vraag aan dat eerdere pogingen om 

verzoeker te bellen niet gelukt waren en dat er op een eerder moment al een 

terugbelverzoek aan verzoeker verstuurd had moeten worden. Dat dit niet is gebeurd, 

betreurt de Huurcommissie. 

De klachtbehandelaar gaf verder aan zich niet te herinneren dat hij een toezegging aan 

verzoeker had gedaan om hem binnen een week te berichten over het contact met de 

voorzitter, maar hij sloot dit zeker niet uit. De telefoonnotitie uit het klachtdossier van de 

Huurcommissie geeft hier geen duidelijkheid over. Hij gaf aan het te betreuren als in 

verzoekers geval een gedane toezegging niet is nagekomen.  

 

In antwoord op de derde vraag gaf de Huurcommissie aan dat de stukken die verhuurder 

ter zitting overlegde, niet verplicht in een eerder stadium overgelegd hadden moeten 

worden. Het betroffen stukken ter ondersteuning van de stelling van verhuurder. 

De huurder had volgens de voorzitter tijdens de zitting voldoende gelegenheid om 

hiervan kennis te nemen en om hierop te kunnen reageren.  

De handelwijze van de zittingscommissie was in overeenstemming met het beleid van de 

Huurcommissie. De klacht van verzoeker is dan ook ongegrond verklaard. Indien er 

sprake was geweest van een gegronde klacht, dan had de voorzitter kunnen overwegen 

om hem alsnog de gelegenheid te geven om verweer te voeren. Omdat dit niet het geval 

was, is deze overweging niet aan de orde gekomen. 

 

Tijdens de klachtprocedure is niet met verzoeker besproken in hoeverre de klacht invloed 

zou kunnen hebben op de procedure. Ook dit hangt samen met het feit dat de klacht 

ongegrond was, aldus de Huurcommissie. 

 

Hoe reageerde verzoeker? 

 

Verzoeker liet hierop, voor zover hier van belang, het volgende weten. 

Verzoeker verwees nogmaals naar de door de Huurcommissie zelf genoemde uiterste 

termijn van vijf dagen voor de zitting om aanvullende stukken te overleggen. Hij gaf aan 

dat hij op de zitting niet adequaat kan reageren als tot dat moment geen stukken zijn 

ingebracht. 

Nu is het vanuit het perspectief van verzoeker tot een onrechtmatige en eenzijdige 

uitspraak gekomen. Hij heeft geen beroep ingesteld bij de kantonrechter, waardoor de 

(voor hem nadelige) uitspraak van de commissie bindend is.  
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WAT IS HET OORDEEL VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN? 

 

In dit onderzoek staat niet ter beoordeling of de voorzitter van de Huurcommissie de 

stukken terecht tot de zitting heeft toegelaten. De zittingsvoorzitter heeft de bevoegdheid 

om ook informatie mee te wegen die wordt verstrekt na afloop van de termijn van uiterlijk 

vijf dagen voor de zitting.  

Wel staat ter beoordeling de wijze waarop de Huurcommissie de klacht van verzoeker 

heeft behandeld. 

 

Het vereiste van transparantie houdt in dat de overheid open en voorspelbaar is in haar 

handelen, zodat het voor de burger duidelijk is waarom de overheid bepaalde dingen 

doet. 

Dit houdt in dat indien, zoals in dit geval, tijdens een klachtprocedure met een burger 

wordt afgesproken welke stappen er worden gezet door de klachtbehandelaar, hij de 

burger daarover tijdig en duidelijk een terugkoppeling geeft.  

 

Verzoeker had zijn klacht bij de Huurcommissie ingediend met de verwachting dat zijn 

klacht nog invloed kon hebben op de uitspraak in het huurgeschil.  

Uit de telefoonnotitie van de klachtbehandelaar blijkt dat hij met de zittingsvoorzitter had 

gesproken over de kwestie van het aanleveren van de stukken. Dit geeft aan dat de 

klachtbehandelaar bij aanvang van de klachtbehandeling heeft begrepen wat de kern van 

verzoekers klacht is en daar ook actie op heeft ondernomen. De klachtbehandelaar heeft 

op die manier maatwerk willen leveren. 

 

Bij de verdere klachtbehandeling is deze lijn niet doorgetrokken: de klachtbehandelaar 

heeft nagelaten om de uitkomst terug te koppelen aan verzoeker. 

De klachtbehandelaar heeft verzoeker na het contact met de zittingsvoorzitter niet 

duidelijk en tijdig geïnformeerd over de uitkomst en heeft hem niet laten weten dat er in 

zijn geval geen aanleiding was hem alsnog verweer te laten voeren. Als dat wel was 

gebeurd, was het voor verzoeker helder geweest dat de klacht geen invloed op de 

uitspraak kon hebben. Verzoeker ontving nu een uitspraak over het huurgeschil terwijl hij 

nog geen uitsluitsel had over de mogelijkheden om alsnog verweer te voeren. De brief 

waarmee de klacht werd afgehandeld ontving hij pas daarna. Daarmee heeft de 

Huurcommissie gehandeld in strijd met het vereiste van transparantie en was het niet 

meer mogelijk om het maatwerk te voltooien. De onderzochte gedraging is niet behoorlijk.  

 

Ten overvloede overweegt de Nationale ombudsman het volgende. Er kan 

onduidelijkheid ontstaan over de status van stukken als na afloop van de termijn van vijf 

dagen worden overgelegd. Het is de Nationale ombudsman ambtshalve bekend dat de 

Huurcommissie zich om die reden momenteel aan het beraden is om het beleid ten 

aanzien van deze vijf dagen termijn en de informatieverstrekking daarover te expliciteren 

en te publiceren in een beleidsboek. Hij neemt hier met instemming kennis van.   
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CONCLUSIE 

 

De klacht over de onderzochte gedraging van de Huurcommissie is gegrond, wegens 

strijd met het vereiste van transparantie. 

 

 

 

De Nationale ombudsman, 

 

 

 

Reinier van Zutphen 

 


