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Geachte heer Bruins, 

 

Het afgelopen jaar 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 2.466 betrekking op het UWV, een daling van 12% 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 UWV. Dat zijn: dienstverlening (waar-

onder informatieverstrekking, digitale dienstverlening en deskundigenoordelen) 

en de uitvoering van de Wet Aanscherping Handhaving- en Sanctiebeleid SZW-

wetten (Fraudewet).  

 

Dienstverlening 

Ten opzichte van vorige jaren heeft de Nationale ombudsman dit jaar minder 

klachten over het UWV ontvangen. Het algemene beeld is een ontwikkeling in de 

goede richting. De klachten in het kader van klachtbehandeling worden meer dan 

voorheen voortvarend opgepakt en – waar mogelijk – opgelost. Wel valt op dat 

het UWV in complexe situaties nog onvoldoende in staat lijkt om burgers het 

vertrouwen te geven dat hun zaak adequaat en voortvarend wordt behandeld. 

Van de burgers die zich met een klacht over het UWV tot de Nationale 

ombudsman wendden, heeft een groot deel hun klacht niet eerder aan het UWV 

voorgelegd. Het blijkt dat zij niet het vertrouwen hebben dat het UWV de klacht 

meteen goed oppakt. Dit is niet wenselijk. De Nationale ombudsman vindt het 

belangrijk dat burgers erop (kunnen) vertrouwen dat het UWV hun al dan niet 

complexe zaak adequaat oppakt en afhandelt. Het UWV heeft zogenoemde 

M-teams en samenloopteams in het leven geroepen, die helpen om ingewikkelde 

zaken vlot te trekken. De Nationale ombudsman heeft tot nu toe weinig zicht op 

de bijdrage van deze teams aan het oplossen van dergelijke zaken. Mogelijk 

kunnen zij een meer prominente rol spelen.  
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Het afgelopen jaar lag het zwaartepunt van de door ons ontvangen klachten over het UWV bij 

informatieverstrekking aan burgers en het klantencontact. Daarnaast hadden klachten betrekking 

op (digitale) dienstverlening en bureaucratie. Deze zorgpunten werden tevens genoemd in het 

onderzoek dat TNS/NIPO, in opdracht van de Nationale ombudsman, heeft uitgevoerd naar de 

kwaliteit van dienstverlening van onder meer het UWV. 

 

Informatieverstrekking 

Evenals voorgaande jaren klagen burgers over onduidelijke, onvoldoende of zelfs tegenstrijdige 

informatieverstrekking wanneer zij het UWV benaderen met hun probleem of vraag. Dit geldt met 

name als het gaat om wat complexere problemen of vragen. De Nationale ombudsman consta-

teert dat door middel van een door hem ingezette interventie (of 'terug verwijzing' naar het UWV) 

concrete problemen, wel opgelost worden of dat vragen wel naar tevredenheid van de burger 

worden beantwoord. In de vorige jaarbrief heeft hij hiervoor expliciet aandacht gevraagd. Het 

baart hem zorgen dat het UWV er kennelijk nog onvoldoende in slaagt dergelijke situaties 

proactief op te lossen. De Nationale ombudsman wil hierop dan ook blijvend de aandacht 

vestigen en met u hierover in gesprek blijven.  

 

Digitale dienstverlening 

De digitale dienstverlening door het UVW blijft een zorgpunt. In het rapport De burger gaat digitaal 

van 9 december 2013 bleek dat de online dienstverlening van het UWV door de respondenten met 

een gemiddelde waardering van 4,8 werd beoordeeld, dit op basis van 48.000 ingevulde enquêtes. 

Met name (de bereikbaarheid van) de website Werk.nl scoorde slecht.  

 

De Nationale ombudsman erkent dat digitale diensten van de overheid burgers voordelen bieden; 

zo kunnen burgers op ieder tijdstip van de dag zaken regelen. Toch moet er oog zijn voor die 

groep burgers die niet mee kan met deze ontwikkeling; daarom moet vrije kanaalkeuze voor 

burgers mogelijk zijn.  

 

Deskundigenoordelen 

In 2013 heeft de Nationale ombudsman een aantal rapporten over deskundigenoordelen 

uitgebracht die illustratief waren voor veel van de klachten die de Nationale ombudsman ontving 

over deskundigenoordelen. Wat opviel was dat bij deze zaken vaak een arbeidsconflict op de 

achtergrond speelde en dat de klachtbehandeling door het UWV niet bijdroeg tot een oplossing 

van het conflict. De Nationale ombudsman legde het UWV de vraag voor in hoeverre de aanpak 

bij deskundigenoordelen bijdraagt aan de aanvaarding van deze oordelen door de burger (proce-

durele rechtvaardigheid). De Nationale ombudsman is hierover met uw medewerkers in gesprek 

gegaan. Dit heeft ertoe geleid dat het UWV een aantal verbeteracties heeft doorgevoerd. Of dit 

leidt tot vermindering van het aantal klachten over dit onderwerp blijft hij met interesse volgen. 
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Sanctiebeleid 

Bijzondere aandacht heeft de Nationale ombudsman ook voor de steeds hoger wordende sanctie 

in de sociale zekerheid voor het niet voldoen aan de informatieplicht. In het jaarverslag over 2013 

pleit de Nationale ombudsman ervoor dat mensen die een fout maken, niet onredelijk gestraft 

worden. Het is noodzakelijk dat overheidsinstanties, zoals het UWV, voldoende alert zijn op 

signalen van burgers over mogelijke fouten en zich actief opstellen bij het oplossen van ontstane 

problemen. De Nationale ombudsman heeft onlangs een vooronderzoek geopend .naar de 

uitvoering van de Fraudewet. 

 

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 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 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 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

 

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 2809 2466 

Aantal behandelde klachten 2845 2500 

Wijze van behandelen   

1. Adviseren en informeren
1
 2513 2220 

2. Interventies 230 201 

3. Bemiddelingen 2 1 

4. Onderzoeken met rapport 16 16 

- Gegrond 14 11 

- Deels gegrond 1 5 

- Niet gegrond 1 0 

- Geen oordeel 0 0 

5. Onderzoeken met brief 19 34 

6. Tussentijds opgelost of beëindigd 65 28 

 

 

                                                           
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 overheids-

instantie 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. 


