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Geachte heer Hakkenberg, 

 

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 394 betrekking op de RDW, een daling van 21% 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 de RDW. Dat zijn: digitale dienstverlening, 

de contacten met burgers en de klachtherkenning en behandeling. 

 

Ten opzichte van 2012 is het aantal ontvangen meldingen over de RDW in 2013 

aanmerkelijk gedaald. Van 500 in 2012 naar 394 in 2013. Terugkijkend op het 

jaar 2013 ziet de Nationale ombudsman een positieve ontwikkeling met een 

aantal aandachtspunten in de omgang met burgers die zich met problemen of 

klachten tot de RDW richten. In deze brief licht hij dat toe. 

 

Digitale dienstverlening 

Op 9 december 2013 heeft de Nationale ombudsman zijn rapport De burger gaat 

digitaal gepubliceerd als resultaat van zijn onderzoek naar de verdergaande 

digitalisering door de overheid. Uit het onderzoek blijkt dat burgers de digitale 

dienstverlening van de RDW het meest positief waarderen van de genoemde 

instanties. Dit resultaat laat zien dat de RDW op de goede weg is als het gaat om 

dienstverlening aan de burger. 
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Contacten met burgers 

In de jaarbrief van 2012 besprak de Nationale ombudsman klachten over de gevolgen van de 

regelmatig uitgevoerde controles van een geldige APK en een geldige verzekering WAM. Vaak 

ging het om burgers die een kenteken van een tweewielig motorvoertuig op hun naam hadden 

staan maar het voertuig niet meer in bezit hadden of ongebruikt in een schuur hadden staan. 

Door de regelmatige controles op de voertuigverplichtingen, ontvingen burgers opeenvolgende 

boetes. Voor een aantal mensen bleek het bijzonder moeilijk om het kenteken van hun naam te 

krijgen. Omdat de RDW en de andere instanties uit de voertuigketen deze burgers onvoldoende 

voortvarend en proactief leken te helpen, klopten zij bij de Nationale ombudsman aan. 

 

Over de jaarbrief 2012 zijn de RDW en de Nationale ombudsman nader in gesprek gegaan. In 

dit gesprek kwam aan de orde dat de RDW dagelijks zeer veel contacten heeft met burgers. Het 

merendeel van die contacten verloopt goed. De Nationale ombudsman is zich daarvan bewust en 

ziet dat ook terug in het onderzoek naar digitale dienstverlening. 

Echter, in een klein aantal specifieke gevallen blijft maatwerk nodig om de burger goed van dienst 

te zijn. In die gevallen lijkt de RDW in dat eerste contact onvoldoende te signaleren dat het om 

een burger met een ketenprobleem gaat.  

 

Klachtherkenning en -behandeling 

In vervolg op de jaarbrief van 2012 is de Nationale ombudsman nader in gesprek gegaan met de 

RDW over de klachtherkenning en -behandeling. Medewerkers hebben over en weer werkbezoe-

ken afgelegd en kennis uitgewisseld over vroegtijdige klachtherkenning en een snelle oplossings-

gerichte afhandeling. De motivering van de klachtafhandeling is daarbij ook aan de orde 

gekomen. 

 

Ketenoverleg 

De Nationale ombudsman is blijvend positief over de voortrekkersrol die de RDW op zich neemt 

om regelmatig met de voertuigketenpartners te overleggen. Dat overleg biedt ook ruimte om 

schrijnende situaties waarin burgers terecht zijn gekomen met de betrokken partners, te 

bespreken en naar oplossingen te zoeken.  

Aandachtspunt blijft wel dat alle medewerkers van de RDW vroegtijdig signaleren dat het 

probleem van de burger binnen de voertuigketen speelt en als zodanig in het 

voertuigketenoverleg  ingebracht wordt. 
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Tot slot 

Belangrijke aandachtspunten blijven de klachtherkenning en de motivering waarmee een klacht 

wordt afgehandeld. De Nationale ombudsman wil hierover op constructieve wijze het gesprek 

aangaan, om de kwaliteit van de dienstverlening door de RDW voor de gevallen waarin maatwerk 

van belang is, verder te verbeteren. 

 

De Nationale ombudsman heeft het vertrouwen dat in 2014 de samenwerking met de RDW om 

de dienstverlening aan burgers nog verder te verbeteren, resultaat zal opleveren.  

 

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

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

minister van Infrastructuur en Milieu en aan de vaste commissie voor I&M 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 Dienst Wegverkeer 

 

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 500 394 

Aantal behandelde klachten 486 415 

Wijze van behandelen   

1. Adviseren en informeren
1
 336 275 

2. Interventies 98 83 

3. Bemiddelingen 0 0 

4. Onderzoeken met rapport 2 4 

- Gegrond 2 3 

- Deels gegrond 0 0 

- Niet gegrond 0 1 

- Geen oordeel 0 0 

5. Onderzoeken met brief 0 0 

6. Tussentijds opgelost of beëindigd 50 53 

 

 

 

                                                           
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. 


