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Geachte heer Bolhaar, 

 

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 528 betrekking op het Openbaar Ministerie (OM), een stijging 

van 23% ten opzichte van 2012. 

 

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 het OM. Dat zijn: slachtoffers, bezuinigin-

gen in relatie tot werkkwaliteit, de lange doorlooptijden bij het Parket-Generaal, 

lange doorlooptijden bij het CVOM en beslag.  

 

Slachtoffers 

Een jaar na het uitbrengen van onze spelregels voor de omgang met slachtoffers is 

op 2 december 2013 een bijeenkomst georganiseerd van medewerkers van het 

Parket-Generaal, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Raad voor de 

Rechtspraak, de politie, Slachtofferhulp Nederland en de Nationale ombudsman. 

Naast positieve geluiden over de werkwijze van en contacten met de parketten, 

kwam als knelpunt naar voren dat de informatieverstrekking aan slachtoffers door 

het OM niet optimaal is. 

 

De Nationale ombudsman ziet dit terug in de klachten die hij ontvangt. Burgers 

klagen veelal over het laat, niet of pas na veel rondbellen ontvangen van informatie 

over het vervolg op hun aangifte. Schriftelijke informatie is nogal eens in 

technische termen vervat en de toon wordt soms als afstandelijk ervaren. Verder 

zijn er klachten over het niet kunnen voegen in het strafproces doordat 

bijvoorbeeld voegingsformulieren zijn zoekgeraakt.  
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Het in het leven roepen van het Slachtoffer Informatieportaal vindt de Nationale ombudsman een 

positieve ontwikkeling. Graag hoort de Nationale ombudsman van u wat de ervaringen zijn met 

dit informatieportaal en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. 

 

Voorts zou de Nationale ombudsman graag van u vernemen wat u eraan doet om klachten van 

slachtoffers in de toekomst te voorkomen. Het OM draagt immers uit dat het voor het slachtoffer 

staat, maar de Nationale ombudsman constateert ook dat slachtoffers soms worden teleurgesteld 

in de verwachtingen die daardoor worden gewekt. 

 

Bezuinigingen OM 

Net als vele burgers en advocaten maakt ook de Nationale ombudsman zich ernstige zorgen over 

de bezuinigingen die thans bij de parketten en het College van procureurs-generaal plaatsvinden, 

dan wel op termijn plaats gaan vinden. Ten eerste bestaat de angst dat de kwaliteit van het werk 

in het geding is. Ten tweede maakt de ombudsman zich zorgen dat de doorlooptijden op alle 

fronten op onacceptabele wijze oplopen. De Nationale ombudsman denkt hierbij niet alleen aan 

de doorlooptijden in strafzaken, maar ook aan de doorlooptijden bij informatieverzoeken of klacht-

behandeling. Veel burgers laten ons weten dat zij verbolgen zijn over het feit dat hun aangifte is 

geseponeerd. Bijvoorbeeld in zaken waarin wordt geseponeerd omdat het een oud feit betreft, 

terwijl de zaak lang heeft stilgelegen in de strafrechtsketen. De Nationale ombudsman is 

benieuwd naar uw visie op genoemde problemen om deze zo veel mogelijk in de hand te 

houden.  

 

Klachtbehandeling door het Parket-Generaal 

In reactie op de jaarbrief over 2012 hebt u aangegeven de wens van de Nationale ombudsman te 

onderschrijven dat de behandeling van klachten en aanbevelingen vlotter zal verlopen en dat u 

erop toe zou zien dat hierin verdere verbetering wordt gebracht. Ondanks deze toezegging 

hebben we gemerkt dat de doorlooptijden van klachten hoog zijn gebleven. In een gesprek met 

de substituut Nationale ombudsman op 10 december jl. is namens het Parket-Generaal 

aangegeven dat binnengekomen klachten beter worden gemonitord en dat er meer capaciteit 

beschikbaar zal komen voor klachtbehandeling door medewerkers van het Parket-Generaal. 

Graag wisselt de Nationale ombudsman hierover met u van gedachten tijdens het bespreken van 

de jaarbrief. 
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CVOM 

Net als vorig jaar wil de Nationale ombudsman graag de behandeling van beroepschriften tegen 

verkeersboetes onder uw aandacht brengen. Ondanks dat u vorig jaar hebt aangegeven dat de 

Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) organisatorische verbeteringen heeft 

doorgevoerd, ontvangt de Nationale ombudsman nog altijd veel klachten over de doorlooptijden 

van beroepschriften. Hiernaar heeft hij in 2013 een onderzoek gestart. Tijdens het schrijven van 

deze jaarbrief was dit onderzoek in de afrondende fase. Graag wisselt de Nationale ombudsman 

hierover met u van gedachten tijdens het bespreken van deze jaarbrief. 

 

Daarnaast is ook het aantal klachten over het ontvangen van een standaardbrief na het instellen 

van beroep niet afgenomen. Burgers klagen nog altijd over de gebrekkige motivering doordat er 

niet inhoudelijk op hun grieven wordt gereageerd. Zij hebben de indruk dat er pas inhoudelijk 

naar hun zaak wordt gekeken wanneer deze aan de kantonrechter wordt voorgelegd. 

Voorts ontving de Nationale ombudsman klachten over het niet tijdig, dan wel niet reageren op 

brieven met informatieverzoeken. 

 

Beslag 

In rapport 2013/53 heeft de Nationale ombudsman de aanbeveling gedaan om ervoor zorg te 

dragen dat bij inbeslagneming van auto's de staat van de auto fotografisch wordt vastgelegd en 

de kilometerstand wordt genoteerd in de kennisgeving van inbeslagneming. De Nationale 

ombudsman constateert dat verschillende mensen erover klagen dat zij hun in beslag genomen 

goederen in minder goede staat terugkrijgen dan de staat waarin zij deze hebben afgestaan. De 

bewijsnood die in dergelijke situaties ontstaat, levert discussie op tussen de burger en onder 

andere het OM. Dit leidt weer tot correspondentie en klachten. Dit acht de Nationale ombudsman 

niet wenselijk. Daarom begrijpt hij niet waarom u heeft aangegeven deze aanbeveling niet te 

zullen opvolgen. Graag gaat hij daarover met u in gesprek. 
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Slot 

Kortom, de Nationale ombudsman vraagt u om:  

 

 Een visie op de bezuinigingen in relatie tot de dienstverlening door uw organisatie aan 

burgers. 

 Aandacht voor de onacceptabele doorlooptijden, zowel bij het PaG als bij de CVOM, en 

een actieplan om deze korter te maken. 

 Een stand van zaken met betrekking tot het Slachtoffer Informatieportaal en een visie op 

het verminderen van klachten door slachtoffers over de dienstverlening door uw 

organisatie. 

 Heroverweging van uw beslissing over de aanbeveling uit het onderzoek rond de 

inbeslagneming van auto's.  

 

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 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 het Openbaar Ministerie 

 

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 429 528 

Aantal behandelde klachten 454 543 

Wijze van behandelen   

1. Adviseren en informeren
1
 329 438 

2. Interventies 73 76 

3. Bemiddelingen 3 1 

4. Onderzoeken met rapport 14 11 

- Gegrond 3 5 

- Deels gegrond 3 3 

- Niet gegrond 6 3 

- Geen oordeel 2 0 

5. Onderzoeken met brief 3 5 

6. Tussentijds opgelost of beëindigd 32 12 

 

 

                                                           
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. 


