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Geachte heer Veld, 

 

Afgelopen jaar ontving ik ruim 15 000 klachten en bijna 29 000 telefoontjes van 

burgers, bedrijven en instellingen, waarvan 2787 klachten de Belastingdienst 

betreffen; dat is een stijging van 23% ten opzichte van 2011. 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 besteed ik in deze jaarbrief aandacht aan de belangrijkste 

onderwerpen die spelen in de relatie tussen de burger en uw organisatie. 

 

Afgelopen jaar waren veel inspanningen van de Belastingdienst gericht op 

efficiënter werken met een aanvaardbaar niveau van dienstverlening. Gelet op de 

grote aantallen waarmee de Belastingdienst en in het bijzonder de Belasting-

dienst/Toeslagen te maken heeft, bestaat dan het risico dat een substantieel 

aantal mensen niet adequaat kan worden bediend. De dienstverlening komt 

verder onder druk te staan door bezuinigingen en wetgeving die in toenemende 

mate complex is. Recent deed de Algemene Rekenkamer onderzoek naar de 

effecten van bezuinigingen op de publieke dienstverlening door organisaties zoals 

het UWV en de Belastingdienst. Uitvoeringsorganisaties kunnen doelmatiger 

werken door taakversobering of een efficiëntere bedrijfsvoering. De Algemene 

Rekenkamer concludeert echter dat de grenzen aan doelmatigheidswinst in zicht 

komen, ook voor de Belastingdienst. Het huidige niveau van dienstverlening zou 

alleen te waarborgen zijn als wetgeving minder complex wordt. 

 

Voor het jaarverslag is gebruikgemaakt van de bevindingen uit een enquête 

waaraan bijna tweeduizend intermediairs, variërend van belastingadviseurs tot 

medewerkers van het Juridisch Loket, hebben meegewerkt. De resultaten geven 

een helder beeld: 67% van de ondervraagde intermediairs geeft aan dat de 

belangrijkste bron van problemen voor hun cliënten te maken heeft met werk en 

inkomen. Op de vraag of de bezuinigingen van invloed zijn op de kwaliteit van de 

dienstverlening, gaf 77% aan dat die kwaliteit bij de overheid is afgenomen. Dit is 
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ook merkbaar in de dienstverlening door de Belastingdienst. Voor een toelichting 

hierop vanuit de enquête verwijs ik graag naar het eerste hoofdstuk van mijn 

jaarverslag. 

 

Belastingen 

In grote lijnen laat de Belastingdienst zien dat hij, als grote organisatie die met 

grote aantallen te maken heeft, toch in staat is maatwerk te leveren en, waar het 

mis gaat, in veel gevallen voortvarend en oplossingsgericht te handelen. Het 

aantal klachten dat ik over de Belastingdienst ontvang, blijft niettemin substantieel 

hoog. 

 

In mijn vorige jaarbrief heb ik opgemerkt dat de Belastingdienst steeds vaker kiest 

voor een informele aanpak bij de behandeling van klachten en bezwaarschriften 

waarbij snel telefonisch contact wordt opgenomen. Ik zie dat de Belastingdienst 

deze lijn in 2012 heeft voortgezet. Dit gaat goed en valt over het algemeen ook 

goed bij de burgers. Wanneer de Belastingdienst telefonisch contact zoekt met 

burgers laten medewerkers tegenwoordig vrijwel altijd hun naam en telefoon-

nummer achter zodat burgers eenvoudig direct contact op kunnen nemen. 

 

In onze rapporten over de Belastingdienst zijn twee onderwerpen opgevallen 

waarvoor ik uw aandacht vraag: integriteit en ondernemers. 

 

De Nationale ombudsman vindt integriteit van de overheid een essentiële voor-

waarde voor het vertrouwen van de burger in die overheid. Integriteit stelt hoge 

eisen aan medewerkers van overheden. Elke schijn dat integriteit in het geding is 

moet worden voorkomen. In het afgelopen jaar hebben wij twee rapporten 

uitgebracht in zaken waar de Belastingdienst daar onvoldoende in geslaagd is 

(rapport 2012/165 en 2012/044). In de eerste zaak werd een medewerker van de 

Belastingdienst beschuldigd van schending van zijn geheimhoudingsplicht. 

Hoewel hiervan geen sprake was, was het toch voor de Belastingdienst aanlei-

ding om afspraken te maken met de medewerker om de schijn van belangenver-

strengeling te voorkomen. In de tweede zaak werd een medewerker van de 

Belastingdienst beschuldigd van misleiding van de rechter. Hiervan was geen 

sprake, maar de Belastingdienst schoot wel tekort in het adequaat reageren op 

deze beschuldiging, waardoor te lang die indruk kon blijven bestaan. 

 

Niet alleen voor particulieren, maar ook voor ondernemers zijn moeilijke tijden 

aangebroken. Van de Belastingdienst mag worden verwacht dat hij geen 

onnodige acties onderneemt die verstorend kunnen werken en daarmee de 

onderneming in een ongunstiger positie brengt ten opzichte van zijn concurren-
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ten. In twee rapporten is dit aan de orde geweest (rapport 2012/093 en 

2012/132). Het eerste rapport gaat over een onderzoek bij klanten van een 

onderneming in verband met het (mogelijk) gebruik van een bepaalde functie in 

het aangekochte kassasysteem waardoor belasting kon worden ontdoken. In de 

tweede zaak weigerde de Belastingdienst een ambtshalve vermindering te 

verlenen aan een ondernemer terwijl sprake was van een bijzondere omstandig-

heid die een vermindering rechtvaardigde.  

 

Toeslagen 

Burgers die afhankelijk zijn van de inkomensbestanddelen als huurtoeslag en 

kinderopvangtoeslag, hebben grote behoefte aan rechtszekerheid: dat er elke 

maand hetzelfde bedrag wordt uitgekeerd. Burgers hebben ook recht op een 

overheid die de zekerheid biedt: u krijgt elke maand waar u recht op hebt. Die 

rechtszekerheid staat onder druk door de complexiteit van de regelgeving rond 

Toeslagen. 

 

Verwachtingen over e-dienstverlening 

Bij de aangifte van inkomstenbelasting, na afloop van het belastingjaar, kan de 

burger gebruik maken van een reeds ingevuld formulier. Alles wat de Belasting-

dienst aan informatie nodig heeft (over het inkomen in het afgelopen jaar, over de 

samenstelling van het gezin), heeft hij al ontvangen van werkgevers en 

uitkeringsinstanties. 

 

Bij het aanvragen van een toeslag weet de Belastingdienst nog niet wat de burger 

in het lopende belastingjaar gaat verdienen. De Belastingdienst rekent erop dat 

de burger dit zelf wel weet aan de hand van zijn contract, uitkerings- en 

gezinssituatie. Op zijn beurt rekent de burger erop dat de Belastingdienst meer 

weet en tijdens het belastingjaar rekening houdt met de wijzigingen die in het 

inkomen en de gezinssituatie plaatsvinden. Een deelnemer aan de eerder 

genoemde enquête formuleert het als volgt: "Cliënten nemen (uiteraard ten 

onrechte) aan dat de Belastingdienst alles over hen weet en zijn zich er 

onvoldoende van bewust dat wijzigingen door hen zelf doorgegeven moeten 

worden. In combinatie met het systeem waarbij het fiscaal inkomen (onbekend 

begrip) geschat moet worden (veelal koffiedik kijken), ontstaan schulden." 

 

Bestaansminimum in het gedrang bij verrekeningen  

Schuld bij de Belastingdienst Toeslagen ontstaat al heel gauw. Als er moet 

worden terugbetaald, hebben heel veel burgers daarvoor een betalingsregeling 

nodig omdat ze niet in een keer kunnen terugbetalen. Daarom is het van belang 

dat op hun verzoeken om een betalingsregeling snel wordt gereageerd. Daarin 
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zijn in 2012 grote achterstanden ontstaan. Het meest acute probleem was dat de 

verrekening niet direct na het ontvangen van het verzoek was stilgelegd. Juist 

dan dreigen burgers snel onder het bestaansminimum te komen. Door inzet van 

extra capaciteit waren eind 2012 de achterstanden weggewerkt en was de 

Belastingdienst weer bij. 

 

Ik zie dat de Belastingdienst steeds vaker het instrument van verrekening van 

lopende termijnen van toeslagen toepast op een toeslagschuld. In 2012 zijn veel 

klachten binnengekomen over het terugvorderen van toeslagen door verrekening. 

In veel gevallen hadden burgers belang bij een snelle oplossing. Die klachten 

hebben wij direct uitgezet bij de Belastingdienst. Ik signaleer dat de Belasting-

dienst niet in staat was om deze zaken al bij de eerste klacht op te lossen. 

Daarvoor was kennelijk een klacht bij de ombudsman nodig. 

 

In een deel van de gevallen raakten mensen onder het bestaansminimum doordat 

de Belastingdienst geen rekening hield met de beslagvrije voet of niet tijdig een 

betalingsregeling vaststelde.
1
 Andere klachten betroffen verrekeningen die 

werden teruggedraaid. Het herstelproces kan weken, zo niet maanden in beslag 

nemen.  

 

Al deze klachten laten zien dat de Belastingdienst oog moet hebben voor het 

bestaansminimum van mensen. Verrekeningen leiden ertoe dat mensen met een 

inkomen onder het bestaansminimum meteen in de knel komen. Niet zelden 

worden hun maatschappelijke problemen alleen maar groter, bijvoorbeeld omdat 

de kinderopvang niet meer is op te brengen of omdat de volledige huur niet meer 

kan worden betaald en procedures in gang worden gezet voor een huisuitzetting. 

 

Spoedbetalingen 

Burgers die recht hebben op het ongedaan maken van verrekening, kunnen in 

aanmerking komen voor spoedbetaling als zij kunnen aangeven dat zij een 

inkomen hebben beneden het bestaansminimum. De informatieverstrekking over 

de mogelijkheid van een spoedbetaling bij schrijnende gevallen laat echter te 

wensen over. Vanuit mijn bureau is in juli 2012 een voorstel gedaan om 

informatie op te nemen op de site van de Nationale ombudsman waarin wordt 

gewezen op de te volgen procedure bij de Belastingdienst. Pogingen (in juli 2012) 

om te komen tot een met de Belastingdienst afgestemde tekst hebben pas in 

februari 2013 geleid tot het resultaat dat de burger een brief moet sturen naar de 

Belastingdienst. De Belastingdienst op zijn beurt stuurt de burger een standaard-

                                                      
1
 Zie rapport 2013/003 'In het krijt bij de overheid' (2013/003)  
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formulier. Ik betreur dat het kennelijk niet mogelijk is gebleken om burgers eerder 

de noodzakelijke informatie te geven. Het gevolg is dat sommige burgers hun 

probleem bij de Nationale ombudsman voorleggen, die het op zijn beurt als 

verzoek (om een spoedbetaling) doorstuurt. 

 

Uit klachten blijkt dat de Belastingdienst ervoor kiest om de spoedprocedure niet 

toe te passen als, naar het oordeel van de Belastingdienst, aan burgers een 

verwijt kan worden gemaakt voor de ontstane schuld. De verrekeningen worden 

wel ongedaan gemaakt, maar dat duurt even. Dit wringt met de norm van het 

bestaansminimum. Ook in situatie van verwijtbare schuld komen burgers 

onmiddellijk in de knel en moeten het doen met een inkomen van – soms – 

enkele tientjes in de week. 

 

Omdat ik zorg heb over de manier waarop het bestaansminimum van burgers in 

het gedrang komt, vraag ik of de Belastingdienst zich op de volgende punten 

extra wil inspannen: 

 respecteren van de beslagvrije voet; 

 zorg dragen voor snelle besluitvorming voor betalingsregelingen; 

 leveren van maatwerk; 

 grote terughoudendheid bij gebruik van verrekenen. 

 

Tot slot 

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

woensdag 10 april, van 12.00 tot 13.00. Deze jaarbrief wordt ook aan de 

verantwoordelijke staatssecretaris 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 Martin 

Blaakman (beleidsadviseur) bereikbaar via (070) 356 3524 of 

m.blaakman@nationaleombudsman.nl. 

 

  

 

Met vriendelijke groet, 

De Nationale ombudsman, 

 

 

 

dr. A.F.M. Brenninkmeijer 



 

Aantal klachten over de Belastingdienst (Belastingdienst, BelastingTelefoon, 

Belastingdienst Toeslagen, Belastingdienst Centrale administratie, Beroepen, 

Douane en FIOD/ECD) 

 
 
 
 
 

2011 2012 

Aantal ontvangen klachten 2.265 2.787 

Aantal behandelde klachten 2.092 2.953 

Wijze van behandelen   

1. Interventies 892 1.369 

2. Bemiddelingen 6 4 

3. Onderzoeken met rapport 31 14 

- Gegrond 23 8 

- Deels gegrond 4 2 

- Niet gegrond 3 3 

- Geen oordeel 1 1 

4. Onderzoeken met brief 44 45 

5. Tussentijds opgelost of beëindigd 38 104 

6. Verwijzen of informeren 1.081 1.417 

 
 
 


