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Geachte heer Hakkenberg, 

 

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

telefoontjes van burgers, bedrijven en instellingen, waarvan 276 klachten uw 

organisatie betreffen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2011. 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. 

 

Het merendeel van de ontvangen klachten heeft te maken met de regelmatig 

uitgevoerde controles naar een geldige APK (vanaf 2007) en een geldige 

verzekering (WAM) van in het kentekenregister geregistreerde voertuigen (vanaf 

2011). Sinds eind 2011 worden brom- en snorfietsen voor wat betreft de WAM 

(Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) eveneens aan deze controles 

onderworpen. Met name de laatste categorie voertuigen heeft gezorgd voor de 

toename van de ontvangen klachten in 2012. 

 

Zo is voorafgaand aan de eerste controle van de brom- en snorfietsen een 

waarschuwingsbrief door uw organisatie verstuurd. Niet iedereen heeft de brief 

ontvangen of de inhoud ervan begrepen, met als gevolg dat velen zijn 

geconfronteerd met een boetebeschikking voor een brommer die niet meer in 

bezit is of ‘vergeten’ in een schuur staat. De consequenties van deze controles 

zijn dermate dwingend en substantieel dat het meer vereist in de sfeer van 

informatieverstrekking dan het sturen van een waarschuwingsbrief. 

Tevens leidt de regelmatige registercontrole in veel gevallen tot  opeenvolgende 

boetes. Zolang nog niet aan de verzekeringsplicht is voldaan of het voertuig niet 

van de naam van de kentekenhouder is gehaald, kan de kentekenhouder telkens 

weer een nieuwe boete krijgen. Niet iedereen begrijpt echter dat het een nieuwe 
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boete betreft. Vaak ziet de ontvanger de tweede boete als een herinnering aan de 

eerste en onderneemt daarom geen actie. Dit kan verstrekkende en 

problematische financiële gevolgen hebben. Zeker in de huidige economische 

crisis acht ik dat een ongewenste ontwikkeling. 

Een bijkomend en vaak onoverkomelijk probleem in deze situatie is dat de 

registratie van het voertuig niet overeenkomt met de praktijk. Als het voertuig niet 

meer in bezit is en de kentekenhouder kan dat niet met de benodigde 

documenten aantonen, blijven de boetes komen.  

 

Het lukt veel mensen niet om een ingang te vinden bij de voertuigketen met hun 

probleem en goede informatie te krijgen over oplossingsmogelijkheden.  

De voertuigketen heeft meerdere partners, waaronder de RDW, het CJIB en het 

CVOM. Het is voor velen niet duidelijk bij welke partner men terecht kan.  

Ik doe dan ook een dringend beroep op u om samen met uw voertuigketen-

partners dit jaar de informatieverstrekking aan burgers te verbeteren. Informatie 

over de verplichtingen die voortvloeien uit het bezit van een voertuig moet 

gemakkelijk toegankelijk zijn voor iedere burger. Iedereen moet kunnen begrijpen 

wat er moet gebeuren als een voertuig ten onrechte op zijn of haar naam staat 

geregistreerd. Als de schriftelijke informatie of de informatie via internet 

onvoldoende duidelijk is, moet een burger in persoonlijk of telefonisch contact 

vragen kunnen stellen of een nadere uitleg krijgen. Een oplossingsgerichte 

houding en maatwerk van de betreffende ambtenaar is daarbij een voorwaarde. 

 

Voor veel burgers is de Nationale ombudsman de laatste strohalm om hun 

probleem met de registercontroles op te lossen. De mogelijkheid van bezwaar en 

beroepsprocedures biedt over het algemeen geen blijvende oplossing en om die 

reden leg ik veel klachten voor aan de RDW. Daaruit kan dan voortvloeien dat uit 

coulance openstaande boetes ongedaan gemaakt worden.  

Burgers die mij echter niet weten te vinden dreigen ten onder te gaan aan de 

gevolgen van de opeenvolgende boetes en weten niet wat ze moeten doen om 

de boetestroom te stoppen. 

Ik verwacht dat de RDW en de voertuigketenpartners in dit soort situaties een 

pro-actieve houding aannemen om te voorkomen dat burgers nog verder in de 

(financiële) problemen raken. Het moet niet zo zijn dat dat alleen gebeurt als de 

Nationale ombudsman in individuele gevallen aandacht vraagt voor de situatie en 

aandringt op een oplossing . 
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Naar aanleiding van eerdere onderzoeken naar de samenwerking in de 

voertuigketen functioneert sinds 2010 een ketenoverleg waarin knelpunten en 

schrijnende gevallen worden besproken. De RDW treedt daarbij op als 

regievoerder. Dat is een goede ontwikkeling maar blijkt in de praktijk nog 

onvoldoende. Ik verwacht dat u en de andere ketenpartners in voorkomende 

gevallen ook zelf actief contact zoeken met ketenpartners om te voorkomen dat 

de burger van het kastje naar de muur wordt gestuurd.  

 

Gesprek 

Ik treed graag met u in gesprek op woensdag 24 april van 8.30 tot 9.30 om 

verdere verbeteringen binnen de voertuigketen te bespreken. Deze jaarbrief 

wordt ook aan de minister van Infrastructuur en Milieu en 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 (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 RDW 

 2011 2012 

Aantal ontvangen klachten 141 276 

Aantal behandelde klachten 120 262 

Wijze van behandelen   

1. Interventies 48 98 

2. Bemiddelingen 0 0 

3. Onderzoeken met rapport 2 2 

- Gegrond 0 2 

- Deels gegrond 0 0 

- Niet gegrond 2 0 

- Geen oordeel 0 0 

4. Onderzoeken met brief 1 0 

5. Tussentijds opgelost of beëindigd 11 50 

6. Verwijzen of informeren 58 112 

 


