
 
 
 
 
Uitgangspunten van de Nationale ombudsman voor klachtbehandeling door gemeenten 
 
 
 
Regel 1: De burger treft altijd een luisterend oor. 
Voor uw inwoner maakt het niet uit tot wie hij zijn klacht richt. Of dat nu de gemeente, de gemeen-
schappelijke regeling of de (particuliere) aanbieder van de dienst is: de klacht wordt behoorlijk 
afgehandeld. De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem van haar 
inwoner en zorgt voor de kwaliteit van haar dienstverlening. Voor de Nationale ombudsman is het 
belangrijk dat het voor burgers niet uitmaakt wie verantwoordelijk is voor de afhandeling van een 
klacht. Als die betrekking heeft op een gemeentetaak dan wendt de burger zich waarschijnlijk tot zijn 
of haar gemeente. Ook als de gemeente (een deel van) haar taken heeft uitbesteed. De Nationale 
ombudsman is van oordeel dat een gemeente in alle gevallen, ook als taken zijn uitbesteed of 
overgedragen, zich verantwoordelijk moet voelen voor een behoorlijke dienstverlening aan haar 
inwoner. En voor de behoorlijke behandeling van de klacht door de andere instantie. Van de 
gemeente mag worden verwacht dat zij afspraken maakt over de klachtbehandeling en daar toezicht 
op houdt. Tevens mag worden verwacht dat de gemeente inzicht heeft in de bijdrage van  
klachtbehandeling aan een verbetering van de dienstverlening aan haar inwoners. Voor de burger blijft 
het belangrijk dat hij of zij zich met een probleem tot de gemeente kan wenden, ook al betreft de 
klacht een uitbestede dienst. De gemeente begeleidt haar inwoner naar het juiste loket, door middel 
van warme doorverwijzing en houdt een vinger aan de pols. De burger krijgt niet het gevoel van het 
kastje naar de muur te worden gestuurd, omdat duidelijk is dat de gemeente haar verantwoordelijkheid 
neemt. 
 
Regel 2: Geen contract zonder goede klachtregeling 
De gemeente gedraagt zich als 'goed opdrachtgever' en stuurt (gericht) op verbetering in 
dienstverlening en communiceert dit duidelijk met de gecontracteerde partijen, de opdrachtnemers. Bij 
de uitbesteding van publiekrechtelijke taken maakt de gemeente (of gemeenschappelijke regeling) als 
opdrachtgever met haar opdrachtnemers afspraken over wijze waarop de klachtbehandeling vorm 
krijgt. Als opdrachtgever maakt zij hierover duidelijke afspraken met de 'uitbestede dienst' en houdt 
een vinger aan de pols.  
 
Regel 3: De klachtbehandeling is laagdrempelig en informeel.  
Klachtbehandeling is vooral laagdrempelig en informeel, met oog voor maatwerk en persoonlijk 
contact ongeacht of klachtbehandeling bij de uitbestede dienst of bij de gemeente zelf plaatsvindt. 
Decentralisatie heeft voordelen. Door de schaal van werken kan de dienstverlening, zeker op de 
terreinen van zorg en inkomen, meer maatwerk bieden. Deze voordelen kunnen onder druk komen te 
staan door de afstand tussen de gemeente en haar inwoners te vergroten. Bijvoorbeeld door 
gemeenschappelijke regelingen op te richten of taken uit te besteden. Hoe houdt de gemeente in de 
praktijk werkelijk zicht op de uitvoering van deze taken en op haar inwoners die het betreft? Dit geldt 
te meer bij het herstel van de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid, een van de belangrijkste 
doelstellingen van klachtbehandeling. Wat mag de burger in dit kader van de overheid, van zijn of 
haar gemeente verwachten? Het is belangrijk dat de gemeente zich realiseert dat haar inwoner met 
zijn of haar probleem of klacht centraal staat. De gemeente kan zich niet alleen beroepen op 'regel is 
nu eenmaal regel' maar moet ook oog hebben voor behoorlijk handelen.  
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Die aspecten spelen bij dienstverlening een belangrijke rol. Behoorlijk handelen van de overheid is 
een randvoorwaarde voor het vertrouwen van de burger in die overheid. Het is daarom belangrijk dat 
de gemeente voor de relatie met haar inwoners zoveel mogelijk persoonlijk contact onderhoudt, hen 
serieus neemt en hen met respect behandelt. Dit geldt ook voor het met de burger beslissen, in plaats 
van over de burger (participatie). Door zo met burgers om te gaan wordt de menselijke maat 
teruggebracht. Dit is essentieel voor het herstel van vertrouwen. 
 
Regel 4: Door te leren van klachten verbeteren gemeenten hun dienstverlening. 
Klachten serieus nemen en daarvan leren is voorwaarde voor de verbetering van de kwaliteit van de 
dienstverlening van de overheid. Klachtrecht is 'feedback' voor de overheid en draagt bij aan een 
'lerende organisatie'. Met als uiteindelijk doel een verbetering van de dienstverlening aan de burger. 
Gemeenten stellen zichzelf, maar ook de dienst of organisatie die is ingeschakeld of ingehuurd, eisen 
aan de wijze waarop de klachtprocedure wordt ingericht en is gericht op de verbetering van 
dienstverlening aan de burger. Als de klachtprocedure plaatsvindt bij de uitbestede dienst dan ziet de 
gemeente er op toe dat de klachten behoorlijk worden afgehandeld.  


