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Geachte heer Timmermans, 

 

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

burgers, bedrijven en instellingen, waarvan 119 klachten uw ministerie betreffen. 

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, zoals aangekondigd, besteed ik in deze jaarbrief aandacht 

aan de belangrijkste onderwerpen die spelen in de relatie tussen de burger en uw 

organisatie.  

 

Verschraling dienstverlening  

Ook in 2012 werd fors bezuinigd op verschillende posten in het buitenland. Nog 

meer ambassades en consulaten werden gesloten of stootten taken af. Dit leidt 

tot een verschraling van het dienstenaanbod van Buitenlandse Zaken in het 

buitenland aan de burger. Burgers moeten voor dezelfde diensten naar posten in 

naburige landen. Dat vergt van de burger onredelijk veel reistijd en kan bovendien 

forse kosten met zich meebrengen. Ook zijn wachttijden voor het maken van een 

afspraak soms opgelopen tot langer dan een half jaar. Dat is niet acceptabel en ik 

zie graag dat die situatie verbetert. Graag bespreek ik met u wat een redelijke 

termijn is in deze situatie. De voorgenomen bezuinigingen in het nieuwe 

regeerakkoord laten verdere bezuinigingsplannen op de posten voor de komende 

tijd zien. Ik acht dat niet verstandig en verzoek u om van dat voornemen af te 

zien.  

 

Visa en machtigingen tot voorlopig verblijf 

Uit de klachten die ik ontving in 2012 maak ik op dat burgers nog veel problemen 

ervaren bij de aanvraag van visa, machtigingen tot voorlopig verblijf (mvv), 

paspoorten en bij de legalisatie van documenten.
1
 Burgers klagen erover dat niet 

duidelijk wordt gemaakt aan welke vereisten ze moeten voldoen om in 

aanmerking te komen voor inwilliging van hun verzoeken. De informatie die zij 

                                                      
1
 de volgende rapporten illustreren de problematiek: 2012/ 121, 2012/108 en 

  2012/085.  
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lezen op de website van de ambassades komt dikwijls niet overeen met 

informatie van baliemedewerkers of van de algemene website van de Visadienst 

van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het is mijns inziens noodzakelijk 

dat hier steeds afstemming over plaats vindt. In een aantal situaties ontbrak het 

bovendien aan een welwillende houding bij het ambassadepersoneel om burgers 

op het goede spoor te zetten hoe zij aan de vereisten konden voldoen. Ik spreek 

graag af dat het personeel begrip en dienstbaarheid aan de burger tonen en zij 

daarop worden geïnstrueerd.  

 

Verwachtingen over consulaire hulp 

Voor veel burgers bleek in 2012 onduidelijk wat zij in redelijkheid van de overheid 

konden verwachten in het buitenland bij beroep op consulaire hulp. 

Verwachtingen bij burgers blijven hoog gespannen. Het blijft daarom van belang 

dat Buitenlandse Zaken daar duidelijk over communiceert via de websites.
2
 Dat 

gebeurt nog niet voldoende. Ik maak graag de afspraak dat betere informatie 

wordt verstrekt zodat burgers weten wat zij in redelijkheid kunnen en mogen 

verwachten.   

 

Kortom 

Ik vraag kortom:  

- Heroverweging van het voornemen tot bezuiniging op posten in het 

buitenland en aandacht voor dienstverlening in het algemeen;  

- Betere informatievoorziening bij aanvragen visa, mvv et cetera; 

- Duidelijkheid over datgene wat de burger in redelijkheid kan verwachten van 

Buitenlandse Zaken. 

 

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

dinsdag 14 mei, van 15.30 tot 16.30. Deze jaarbrief wordt ook aan 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  

                                                      
2
 rapport 2012/076 is een illustratie van de hoge verwachtingen bij burgers van  

  consulaire hulp.  
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(laten) opnemen met Munish Ramlal (beleidsadviseur) bereikbaar via  

(070) 356 3680 of m.ramlal@nationaleombudsman.nl.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

De Nationale ombudsman, 

 

 

 

dr. A.F.M. Brenninkmeijer 



 

Aantal klachten over ministerie van Buitenlandse Zaken 

 2011 2012 

Aantal ontvangen klachten 150 119 

Aantal behandelde klachten 161 130 

Wijze van behandelen   

1. Interventies 31 23 

2. Bemiddelingen 1 2 

3. Onderzoeken met rapport 9 8 

- Gegrond 4 6 

- Deels gegrond 1 1 

- Niet gegrond 3 1 

- Geen oordeel 1 0 

4. Onderzoeken met brief 1 0 

5. Tussentijds opgelost of beëindigd 2 10 

6. Verwijzen of informeren 117 87 

 


