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Ministerie van Financiën 

De staatssecretaris van Financiën 

De heer dr. J.A. Vijlbrief 

Postbus 20201 

2500 EE  DEN HAAG 

 

 

 

Geachte heer Vijlbrief, 

 

In mijn brief van 7 juli jl. deed ik de aanbeveling om per september 2020 te starten 

met het compenseren van burgers en bedrijven, waarvan bekend is dat zij zijn 

benadeeld door het niet ambtshalve verlagen van de dwangbevelkosten, na een 

vermindering van belastingaanslagen. In uw brief (24 juni jl.) en tijdens ons 

bestuurlijke overleg (28 september jl.) liet u mij weten dat nog dit jaar zou worden 

overgegaan tot compensatie. Echter, tijdens een gesprek tussen uw en mijn 

medewerkers (6 november jl.) bleek dat hiervan geen sprake zal zijn. Gedupeerden 

moeten nog langer wachten op compensatie.  

 

Start spoedig met terugbetalen zwaarst getroffenen  

Deze informatie is aanleiding om u te verzoeken het proces te versnellen en te 

zorgen voor een correcte en spoedige start van de compensatie. In sommige 

gevallen kan het gaan om bedragen die oplopen tot € 12.677, zo bleek uit uw brief 

van 3 maart 2020. Ik beveel u aan om als eerste te starten met de compensatie van 

die burgers en ondernemers die financieel het zwaarst gedupeerd zijn.  

 

Voorkom nieuwe gevallen  

Mijn medewerkers hebben uit het gesprek van 6 november jl. begrepen dat er begin 

november 2020 maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat burgers en 

ondernemers ten onrechte teveel vervolgingskosten moeten betalen. Ik hoop dat u 

mij op de hoogte zult houden van het plan van aanpak om nieuwe gevallen te 

voorkomen.  

 

Tot slot  

Voor het eind van dit jaar verwacht ik een reactie op deze brief. Een afschrift van 

deze brief zal ik sturen aan de Vaste Kamercommissie Financiën van de Tweede 

Kamer.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Reinier van Zutphen 

Nationale ombudsman  

 

Pagina 1 

Datum 

26 november 2020 

Onderwerp 

Verlaging dwangbevelkosten 

Ons nummer 

1528969 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale ombudsman 

Bezuidenhoutseweg 151 

2594 AG  Den Haag 

Postbus 93122 

2509 AC  Den Haag 

T 070 356 35 63 

post@nationaleombudsman.nl 

www.nationaleombudsman.nl 


