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Geachte mevrouw Zijderveld, 

 

Afgelopen jaar ontving ik in totaal ruim 15 000 klachten en bijna 29 000 

telefoontjes van burgers, bedrijven en instellingen, waarvan 311 klachten het 

CBR betreffen; een daling van 5% ten opzichte van 2011.
1
 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. 

 

Klachtenloket  

Ik heb vorig jaar een klachtenloket ingericht om de dienstverlening door het CBR 

te verbeteren. Hiermee kon ik enerzijds de burger een laagdrempelige 

voorziening bieden voor klachten en een goede doorverwijzing bij beroep en 

bezwaar. Anderzijds bood het de mogelijkheid om de klachtbehandeling door het 

CBR op effectieve wijze te monitoren en een informele, probleemoplossende 

werkwijze bij het CBR te stimuleren. De pijlen waren vooral gericht op goede 

communicatie en duidelijke informatieverstrekking door het CBR. Het overgrote 

deel van de klachten die de Nationale ombudsman over het CBR ontving, betrof 

namelijk onvrede over wet- en regelgeving of besluiten waartegen bezwaar en 

beroep openstaat. Inmiddels is deze aanpak en de instelling van het klachtenloket 

bij de Nationale ombudsman geëvalueerd. Met de brief van 14 januari jl. heb ik de 

minister van Infrastructuur en Milieu hierover geïnformeerd.  

In het afgelopen jaar is ook met het CBR afgesproken om klachten die ik, zowel 

via de reguliere weg, als via het klachtenmeldpunt, ontving, aan het CBR door te 

zenden. Het bood het CBR de gelegenheid zelf de klachten alsnog naar behoren 

af te handelen en daarmee een verbetering van de klachtbehandeling na te 

streven. In een tachtigtal gevallen heb ik afgezien van deze doorzending onder 
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meer vanwege het feit dat mensen al een klacht hadden ingediend bij het CBR. 

Voor mij was er overigens in deze gevallen geen aanleiding de klacht zelf te 

onderzoeken.  

 

Uitleggen en informatieverstrekking 

De klachten die ik in het afgelopen jaar ontving, gingen, net als vorig jaar vaak 

over de lange procedures vanwege de medische onderzoeken, het al dan niet 

noodzakelijk zijn van een doorverwijzing naar een specialist, de kosten daarvoor, 

de afgifte van een rijbewijs met beperkte geldigheidsduur en de samenloop van 

een strafprocedure met de vorderingsprocedure bij het CBR. Deze klachten gaan 

vooral over wet- en regelgeving, zo'n 80%, en in een deel van de gevallen was 

sprake van besluiten waartegen de betrokkene bezwaar kon of had kunnen 

instellen. De aard van deze klachten laat zien dat het goed uitleggen en 

informatie verstrekken over de wet- en regelgeving een belangrijk aandachtspunt 

is en moet blijven. 

 

Transparantie van complexe regelgeving  

Afgelopen jaar heb ik geconstateerd dat er sprake is van een wezenlijke cultuur-

omslag bij het CBR waar het gaat om klachtbehandeling. Het CBR werkt actief 

aan een betere relatie met burgers. Een positieve ontwikkeling is het trainen van 

klachtbehandelaars in mediationvaardigheden. De klachtbehandeling intern wordt 

sterk gemonitord, waardoor klachttendensen snel worden gesignaleerd en 

aangepakt. Ook reageren medewerkers van het CBR adequaat op signalen van 

onze kant. 

Het is en blijft de taak van het CBR om complexe regelgeving uit te voeren en 

transparant te maken voor de burgers. Ook het komende jaar moet het CBR zich 

blijven richten op goede communicatie met burgers en informatieverstrekking in al 

haar facetten. Hiermee doel ik op de verschillende wijze waarop informatie aan 

de burger kan worden verstrekt, dat wil zeggen zowel in de media en op het 

internet, als in brochures en in de telefonische en schriftelijke contacten met de 

klanten. Het is verder aan de verantwoordelijken binnen het CBR om informatie-

verstrekking (tijdig) met eventuele ketenpartners af te stemmen. Hier ligt voor het 

CBR nog een mooie taak. 

 

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

woensdag 10 april, van 15.30 tot 16.30. Deze jaarbrief wordt ook aan de minister 

van Infrastructuur en Milieu en aan de Tweede Kamer gestuurd en komt op de 

website van de Nationale ombudsman. Mocht u vragen hebben dan ben ik graag 
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bereid tot een verdere toelichting. U kunt contact (laten) opnemen met Stephan 

Sjouke (beleidsadviseur), bereikbaar via (070) 356 3668 of 

s.sjouke@nationaleombudsman.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

 

 

 

 

 

dr. A.F.M. Brenninkmeijer 

 



 

Aantal klachten over CBR 

 2011 2012 

Aantal ontvangen klachten 327 311 

Aantal behandelde klachten 344 316 

Wijze van behandelen   

1. Interventies 38 42 

2. Bemiddelingen 1 2 

3. Onderzoeken met rapport 7 2 

- Gegrond 5 1 

- Deels gegrond 2 1 

- Niet gegrond 0 0 

- Geen oordeel 0 0 

4. Onderzoeken met brief 3 3 

5. Tussentijds opgelost of beëindigd 8 20 

6. Verwijzen of informeren * 

 

287 

 

247 

 


