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Geachte heer Veld, 

 

Het afgelopen jaar 2013 ontving de Nationale ombudsman 38.033 klachten van 

burgers en bedrijven, een daling van 4% ten opzichte van 2012. Deze klachten 

geven een goed beeld van de relatie tussen de overheid en haar burgers. Van al 

deze klachten hadden er 5.068 betrekking op de Belastingdienst, een afname van 

5% ten opzichte van 2012.  

 

Op woensdag 26 maart biedt de Nationale ombudsman de Tweede Kamer het 

verslag over 2013 aan. De jaarbrieven aan overheidsinstanties maken onderdeel 

uit van het jaarverslag. Deze jaarbrief behandelt de belangrijkste onderwerpen die 

spelen in de relatie tussen burgers, bedrijven en de Belastingdienst. Dat zijn: 

dienstverlening (waaronder telefonische incasso en digitalisering) en toeslagen. 

 

Dienstverlening 

Het algemene beeld over de Belastingdienst is positief. Het werken en denken in 

termen van behoorlijkheid is goed doorgedrongen in de klachtbehandeling. Niet 

alleen particulieren, maar zeker ook de ondernemers weten de weg naar de 

Belastingdienst te vinden. De Belastingdienst heeft laten zien oog te hebben voor 

deze specifieke groep. Graag brengt de Nationale ombudsman u in dit kader nog 

onder de aandacht dat de heer B.G.J. Hunink van de Belastingdienst in zijn rol als 

contactpersoon van de Nationale ombudsman een pluim van de Nationale 

ombudsman heeft gekregen. Hij kreeg deze via het project Prettig contact met de 

overheid voor zijn werkzaamheden op het gebied van klachtbehandeling. 

 

De Nationale ombudsman heeft goede hoop op een verdergaande doorwerking 

van het werken en denken in termen van behoorlijkheid naar de werkvloer gelet 

op de aandacht daarvoor bij en contacten daarover tussen de medewerkers van 

Bureau Nationale ombudsman en de Belastingdienst.  
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Telefonische incasso  

Met belangstelling heeft de Nationale ombudsman kennisgenomen van het resultaat van het door 

de Belastingdienst gehouden Onderzoek Telefonische Incasso 2012. De zogenoemde 

telefonische incasso, waarbij een belastingplichtige telefonisch wordt benaderd om afspraken te 

maken over het betalen van openstaande belastingschulden, is een mooi invorderingsinstrument 

gebleken. In veel gevallen heeft de 'telefonische incasso' geleid tot betaling van een groter 

gedeelte van openstaande belastingschulden. Daarmee zijn meer belastinginkomsten 

gegenereerd. Daarnaast heeft het telefonisch benaderen van een belastingschuldige een positief 

effect op de tevredenheid van de burger over de dienstverlening. Hiermee is sprake van een win-

winsituatie. 

 

Niet alleen uit het Onderzoek Telefonische Incasso 2012, maar ook uit een onderzoek als de 

Fiscale Monitor blijkt het zelflerend vermogen van de Belastingdienst. Op basis van de uit-

komsten van dergelijke onderzoeken verbetert de Belastingdienst jaarlijks zijn eigen organisatie. 

Dergelijke onderzoeken en de daaruit voortkomende conclusies kunnen als voorbeeld dienen 

voor andere (overheids)organisaties.  

 

Digitalisering 

Voor de Belastingdienst is en blijft digitalisering een belangrijk thema. Vanuit het perspectief van 

de burger verwijst de Nationale ombudsman graag naar de bevindingen in het rapport 2013/170: 

De burger gaat digitaal. De resultaten van de digitalisering bij de Belastingdienst zijn goed. Dat 

daarnaast persoonlijk contact mogelijk is en blijft voor de specifieke groep die moeite heeft met 

de snelle ontwikkelingen op digitaliseringsgebied, acht de Nationale ombudsman waardevol en 

een goed voorbeeld van maatwerk. Met belangstelling zal hij dan ook verdere ontwikkelingen van 

de Belastingdienst op dit gebied volgen.  

 

Toeslagen 

Hoewel het specifieke beeld over de Belastingdienst/Toeslagen als onderdeel van de 

Belastingdienst minder positief is dan over de Belastingdienst als geheel, is er veel bereikt het 

afgelopen jaar. Intensieve contacten tussen medewerkers van de Nationale ombudsman en 

medewerkers van de Belastingdienst hebben in het kader van een betere en behoorlijkere 

dienstverlening een aantal belangrijke verbeteringen tot gevolg gehad. Voor de inhoud daarvan 

verwijs ik naar de brief van 19 november 2013 aan Belastingdienst/Toeslagen. Deze brief is ter 

informatie als bijlage bijgevoegd. 
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Het uitzetten van interventies bij de Belastingdienst/Toeslagen is inmiddels een veel beter lopend 

(administratief) proces geworden. Speciale aandacht vraagt de Nationale ombudsman echter nog 

wel voor de klachten waarbij een 'prematuur' beroep op de Nationale ombudsman wordt gedaan 

omdat de burger vastloopt in het contact krijgen met de Belastingdienst/Toeslagen. Daarnaast 

leert de praktijk dat we klachten krijgen over zaken waarin naast Belastingdienst/Toeslagen, ook 

andere onderdelen van de Belastingdienst zijn betrokken. Het vinden van een oplossing 

stagneert in de voor de burger onzichtbare interne keten binnen de diverse onderdelen van de 

Belastingdienst, verantwoordelijk voor afzonderlijke werkprocessen. De intensieve contacten met 

specifiek de Belastingdienst/Toeslagen en de veranderingen die daaruit zijn voortgekomen en in 

de toekomst zullen voortkomen, stemmen positief.  

 

Situatie toeslagen 2014 

Vanwege de hoeveelheid klachten over (het proces van) de invoering van de één-bankrekening-

maatregel heeft de Nationale ombudsman de toenmalige Staatssecretaris van Financiën per brief 

op 24 januari 2014 aandacht gevraagd voor deze problematiek en zijn zorgen daarover geuit. Op 

28 februari 2014 is over dit onderwerp een vragenbrief aan het Ministerie van Financiën gestuurd. 

Daarnaast zijn diverse gesprekken met de Belastingdienst gevoerd. De aandacht van de 

Nationale ombudsman is hierbij gericht op het voorkómen dat burgers onnodig of te lang worden 

geconfronteerd met schorsing van de uitbetaling van toeslagen vanwege onderzoek van de 

Belastingdienst. De Nationale ombudsman zal de ontwikkelingen hieromtrent met bijzondere 

belangstelling blijven volgen.  

 

Tot slot 

Binnenkort komt er een nieuwe Nationale ombudsman. Hij of zij gaat met u over deze onder-

werpen in gesprek op een nader te bepalen datum. Deze jaarbrief wordt ook aan de 

staatssecretaris van Financiën en aan de vaste commissie voor Financiën gestuurd. Ook wordt 

de brief op de website van de Nationale ombudsman gepubliceerd.  

Op 3 april a.s. is er een kennismakingsgesprek tussen de staatssecretaris en mij gepland. Dit stel 

ik zeer op prijs. Mocht u nog vragen hebben, dan ben ik graag bereid tot een nadere toelichting.  

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

 

 

 

mr. F.J.W.M. van Dooren, 

waarnemend ombudsman 

 



 

Bijlage: Aantal klachten over de Belastingdienst 

 

De Nationale ombudsman heeft in zijn vorige jaarverslagen alleen verslag gedaan over de 

schriftelijk ontvangen verzoeken. Van de mondelinge verzoeken (de telefoontjes) werd alleen 

het totale aantal genoemd. Nu de ombudsman ook mondeling ingediende klachten in 

behandeling neemt, wordt in dit en komende jaarverslagen ook over de mondelinge verzoeken 

gerapporteerd. Dit komt de transparantie ten goede omdat dit een completer beeld geeft van de 

werkzaamheden van de Nationale ombudsman. 

 

 

 2012 2013 

Aantal ontvangen klachten 5335 5068 

Aantal behandelde klachten 5501 5070 

Wijze van behandelen   

1. Adviseren en informeren
1
 3965 3723 

2. Interventies 1369 1247 

3. Bemiddelingen 4 1 

4. Onderzoeken met rapport 14 15 

- Gegrond 8 13 

- Deels gegrond 2 0 

- Niet gegrond 3 1 

- Geen oordeel 1 1 

5. Onderzoeken met brief 45 29 

6. Tussentijds opgelost of beëindigd 104 55 

 

 

                                                           
1
 Bij vragen en klachten over de overheid wordt bekeken hoe deze het beste behandeld kunnen worden. Sommige 

klachten over de overheid kan de ombudsman niet in onderzoek nemen omdat niet is voldaan aan bepaalde 

vereisten. Zo neemt hij geen klachten in onderzoek als de klacht betrekking heeft op een beslissing van een 

overheidsinstantie waartegen bezwaar of beroep kan worden ingesteld. Een ander vereiste is dat de klacht eerst 

moet zijn voorgelegd aan de overheidsinstantie zelf. In al die gevallen helpt de ombudsman de burger op weg door 

te vertellen waar de burger terecht kan, de klacht of het bezwaar door te sturen of door een adequate toelichting of 

informatie te geven. Ten slotte wordt een aantal klachten niet in onderzoek genomen omdat de ombudsman deze 

op voorhand (‘kennelijk’) ongegrond acht. In een aanzienlijk aantal zaken valt pas na bestudering van de stukken – 

bijvoorbeeld een intern klachtdossier – te zeggen of de ombudsman iets voor de betrokken burger kan betekenen. 

Soms vindt eerst een intakegesprek op het kantoor van de ombudsman plaats om de wensen van de klager en de 

mogelijkheden van de ombudsman te kunnen vaststellen. Sommige zaken zijn behoorlijk complex en 

arbeidsintensief. 


