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Geachte heer Teeven, 

 

In 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 504 betrekking op de IND, een toename van 12% 

ten opzichte van 2012. In deze brief wordt verder ingegaan op het COA en de 

DJI.  

 

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

verslag over 2013 aan. De jaarbrief aan overheidsinstanties maakt onderdeel uit 

van het jaarverslag. Deze jaarbrief behandelt de belangrijkste onderwerpen die 

spelen in de relatie tussen burgers en bovengenoemde organisaties. Dat zijn: het 

horen van asielzoekers, de uitvoering van de motie Spekman en de medische 

zorg in asielzoekerscentra en detentiecentra.  

 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 

 

Klachten over het horen van asielzoekers 

We hebben in 2013 diverse klachten ontvangen over de gehoren die de IND 

afneemt in de asielprocedure. Er werd geklaagd over de opstelling van de tolk 

tijdens het gehoor en over het stellen van vragen omtrent het asielmotief in het 

zogenoemde eerste gehoor. Ook waren er klachten over het horen van 

nareizende gezinsleden aan wie werd gevraagd naar de asielmotieven van 

degene bij wie zij zich willen voegen in Nederland. In een aantal zaken hebben 

we geïntervenieerd en zijn er rapporten geschreven (voorbeeld: 2013/161). Het 

(nader) gehoor van de IND is voor de asielzoeker van cruciaal belang nu op basis 

van de daar verstrekte informatie een beslissing wordt genomen op de asielaan-

vraag. Graag verneemt de Nationale ombudsman van u wat u eraan doet om 

klachten over het horen van asielzoekers te voorkomen. 
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Motie Spekman 

Op 17 december 2008 nam de Tweede Kamer de motie Spekman aan. Deze motie beoogt 

opvang te verlenen aan zieke uitgeprocedeerde asielzoekers die in afwachting zijn van een 

beslissing op hun verblijfsaanvraag op medische gronden of die om gezondheidsredenen om 

uitstel van vertrek hebben gevraagd.  

 

In 2013 ontving de Nationale ombudsman klachten van het Medisch Opvangproject 

Ongedocumenteerden en van VluchtelingenWerk over de wijze waarop uitvoering werd 

gegeven aan deze motie waardoor veel zieke asielzoekers toch waren verstoken van opvang. 

Dit was voor de Nationale ombudsman aanleiding om u in september 2013 een zorgenbrief te 

sturen over de uitvoering van de motie Spekman. Kern van de zorgenbrief was dat de huidige 

uitvoeringspraktijk niet het door de motie gewenst effect heeft - namelijk geen zieke asiel-

zoekers op straat - doordat te veel eisen gesteld worden aan diegenen die daar een beroep op 

willen doen. Onze zorgenbrief en de daarop volgende gesprekken tussen uw ministerie en 

medewerkers van het bureau Nationale ombudsman over de knelpunten in de uitvoerings-

praktijk hebben geleid tot een aantal belangrijke aanpassingen. Deze aanpassingen moeten 

ervoor zorgen dat meer vreemdelingen met succes een beroep kunnen doen op opvang 

vanwege hun medische situatie. Uiteraard zal de Nationale ombudsman de komende tijd het 

resultaat van deze beleidsaanpassingen blijven monitoren.  

 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 

 

In 2013 bracht de Nationale ombudsman het rapport Medische zorg vreemdelingen uit. In dit 

rapport doet de Nationale ombudsman een appel op u en de minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS) om de leefwereld van de vreemdeling centraal te stellen en om minder 

eenzijdig te focussen op kosten en veiligheidsaspecten. Op 28 november 2013 reageerden de 

minister van VWS en u inhoudelijk o p het rapport. U bent van mening dat de medische zorg 

voor vreemdelingen doorgaans goed is geregeld waarbij u aangeeft dat iedere vreemdeling 

recht heeft op medische zorg onafhankelijk van de verblijfsrechtelijke status. In reactie op de in 

het rapport gedane aanbevelingen geeft u aan dat wat betreft de medische zorg op COA 

locaties en in vreemdelingendetentie een aantal veranderingen zijn of worden doorgevoerd die 

de toegang tot de zorg verder verbeteren. Ook laat u weten dat zelfzorgmedicatie op cel al is 

toegestaan.  

Graag gaat de Nationale ombudsman met u in de loop van 2014 in gesprek over de stand van 

zaken van de door u aangekondigde verbeteringen. 
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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 minister van 

Veiligheid en Justitie, de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de directeur van de 

IND, de hoofddirecteur van de DJI, de voorzitter van de Raad van bestuur van het COA en aan 

de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie gestuurd. Ook wordt de brief op de website 

van de Nationale ombudsman gepubliceerd.  

 

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 

 



Aantal klachten over de IND 

 

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 449 504 

Aantal behandelde klachten 461 534 

Wijze van behandelen   

1. Adviseren en informeren
1
 371 434 

2. Interventies 70 75 

3. Bemiddelingen 0 1 

4. Onderzoeken met rapport 6 8 

- Gegrond 5 8 

- Deels gegrond 1 0 

- Niet gegrond 0 0 

- Geen oordeel 0 0 

5. Onderzoeken met brief 3 1 

6. Tussentijds opgelost of beëindigd 11 15 

 

 

                                                           
1
 Bij 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. 


