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Nationale ombudsman

Missie

Wij geloven dat het perspectief van burgers geborgd 

moet worden in alles wat de overheid doet. 

Visie

• Door burgers (op weg) te helpen als het misgaat 

tussen hen en de overheid (re-actief)

• Door overheden uit te dagen anders te kijken naar 

diensten, processen en innovaties (pro-actief)
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De praktijk
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Voorbeelden 
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▪ Basisregistratie 

Personen

▪ Verkeerd 

huisnummer

▪ Geen huurtoeslag
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▪ Politie

▪ Verkeerd in systeem 

▪ Gewelddadige 

aanhouding

▪ Niet luisteren
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▪ DUO

▪ Communiceren

▪ OV/studieschuld

▪ Deurwaarder
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▪ Openbaar lichaam Bonaire 

(OLB)

▪ Aanvraag taxivergunning 2002 

▪ 14 jaar wachtlijst
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▪ Belastingdienst 

▪ Digitale overheid

▪ Laaggeletterdheid

▪ Doorverwijzen naar internet

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8mtz_1e3YAhVRJOwKHZe-CjAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.consumentenbond.nl%2Fbelastingaangifte%2Fchecklist-belastingaangifte-doen&psig=AOvVaw1Ixh_fDMcnTXBmrv_CYTEi&ust=1516782645930647


12

Staat de burger 

centraal? 
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Diversiteit 

Betrokken  

Inventief

Oplossingsgericht  Dichterbij  

Alert

Toegankelijk 
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www.nationaleombudsman.nl

@nat_ombudsman

@nationaleombudsman
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Vijf voorbeelden  
 

Belastingdienst Toeslagen zet huurtoeslag stop op basis van verkeerde gegevens in de BRP 

Mevrouw is in oktober 2013 in haar woning gaan wonen en heeft huurtoeslag aangevraagd. De 

huurtoeslag is twee keer toegekend, maar daarna weer stopgezet omdat mevrouw volgens de 

Belastingdienst/Toeslagen geen recht had op huurtoeslag. In oktober 2016 blijkt dat de woning van 

mevrouw niet goed geregistreerd staat in de Basisregistratie Personen (hierna: BRP). Mevrouw stond 

daarin ingeschreven op nummer 16 in plaats van 16-4. Nadat deze fout in de BRP is gecorrigeerd, 

neemt zij telefonisch contact op met de Belastingtelefoon. Volgens een medewerker van de 

Belastingtelefoon heeft mevrouw pas recht op huurtoeslag vanaf het moment dat haar woning op de 

juiste manier geregistreerd staat in de BRP. Mevrouw is het hier niet mee eens en neemt contact op 

met de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman legt de situatie van mevrouw voor aan de 

Belastingdienst/Toeslagen. Naar aanleiding van de interventie van de Nationale ombudsman besluit 

Toeslagen om de huurtoeslag van mevrouw alsnog vanaf oktober 2013 toe te kennen. 

 

Politie Den Haag houdt man ten onrechte aan door fout in politiesysteem 

De politie Den Haag hield verzoeker met geweld aan nadat hij ten onrechte stond gesignaleerd in het 

politiesysteem. Op het politiebureau bleek dat de signalering was vermeld bij de valse naam die een 

verdachte had opgegeven, in plaats van andersom: bij deze verdachte zelf. 

Verzoeker klaagt er over dat de politie hem te makkelijk heeft meegenomen en op straat niet naar 

hem heeft geluisterd, toen hij aangaf dat dit al de zoveelste keer was. Ook had de politie zijn rijbewijs 

niet goed bekeken, omdat de voorletters en geboortedatum in de signalering afweken van 

verzoekers gegevens. 
De Nationale ombudsman stelt voorop dat verzoeker hoe dan ook niet had mogen worden 
aangehouden. De aanhouding was het gevolg van een combinatie van onjuiste gegevens in het 
systeem en het optreden op straat. Het kan niet de politieambtenaren worden verweten dat er een 
fout in het systeem stond. Zij hadden echter wel verzoekers rijbewijs zorgvuldig moeten controleren, 
want dan had het verschil in de gegevens opgevallen moeten zijn. Ook hadden zij moeten luisteren 
toen verzoeker aangaf dat dit al de zoveelste keer was. Bovendien hadden zij verzoeker moeten 
kalmeren in plaats van geweld toepassen. 
 

Onderzoek naar de informatieverstrekking van DUO aan (oud-)studenten met een schuld  

In 2017 deed de Nationale ombudsman een groot onderzoek naar DUO, de instantie die aan 

studenten studiefinanciering leent en reisproducten verstrekt. Meer dan de helft van (oud)studenten 

met een betalingsachterstand komt in aanraking met een deurwaarder. Zij weten niet dat er een 

probleem is met de aflossing van hun studielening of hebben hun reisproduct niet op tijd stopgezet. 

De ombudsman pleit voor meer effectieve en persoonlijk communicatie. DUO kan bijvoorbeeld 

persoonlijk contact opnemen met (oud-)studenten om betalingsachterstanden niet verder op te 

laten lopen. De ombudsman heeft daarnaast stevige kritiek op de manier van stopzetten van het 

studentenreisproduct. 
Uit het onderzoek blijkt dat DUO en (oud-)studenten elkaar vaak niet begrijpen. DUO communiceert 
op een standaardwijze over achterstanden en OV-schulden met een groot aantal digitale berichten, 
betalingsverzoeken, aanmaningen en notificatiemails. Terwijl deze bij (oud-)studenten in hun digitale 
post 'verdwijnen' of niet goed worden begrepen door te ambtelijk taalgebruik. De Nationale 
ombudsman concludeert dat DUO zijn informatieverstrekking effectiever en persoonlijker kan 
maken. Dit geldt voor de informatieverstrekking nadat een schuld is ontstaan én voor pro-actieve 
informatie om schulden te voorkomen. 
Ook blijkt dat het systeem dat DUO hanteert voor het studentenreisproduct, waarbij het 
studentenreisproduct door (oud-)studenten zélf moet worden stopgezet als het recht erop vervalt, 
tot veel verwarring en onbegrip leidt. 
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Zowel aandachtspunten voor OCW en DUO (bijv. zorgen voor  toegankelijke informatie en 
persoonlijke benadering) (oud-)studenten (bijv. houd je e-mailadres actueel in MijnDUO) zijn 
geformuleerd.  

 

Openbaar lichaam Bonaire (OLB) moet voorwaarden omtrent taxivergunning openbaar maken  

Op 2 mei 2002 diende verzoeker bij het openbaar lichaam Bonaire (OLB) een aanvraag is voor een 

taxivergunning. In 2014 liet het OLB hem weten dat hij op de eerste plek op de wachtlijst stond voor 

een dergelijke vergunning. Tot aan het moment dat verzoeker zich tot de Nationale ombudsman 

wendde was hij echter nog niet in aanmerking gekomen voor een dergelijke vergunning. 

Verzoeker klaagt erover dat hij sinds mei 2002 op de wachtlijst staat van het OLB en nog steeds niet 

in aanmerking is gekomen voor een taxivergunning. 

Volgens een Eilandsverordening bestaat er een wachtlijst met namen indien er op dat moment 

voldoende in de vervoersbehoefte is voldaan. Degene die volgens de chronologische volgorde voor 

een vergunning in aanmerking komt, wordt volgens diezelfde Eilandsverordening schriftelijk in kennis 

gesteld telkens wanneer een vergunning beschikbaar is. Dat is in deze zaak niet gebeurd. Uit de 

openbare besluitenlijst van het bestuurscollege over de periode 2014, 2015 en 2016 blijkt dat 

gedurende deze periode 19 aanvragen voor een taxivergunning zijn toegekend, echter niet aan 

verzoeker. Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan 

met burgers en hun belangen. Dat betekent dat de overheid de burger serieus neemt en met respect 

behandelt. Door verzoeker ruim 14 jaar op een wachtlijst te laten staan, nota bene jarenlang op de 

eerste plek, en hem blijkbaar te passeren door anderen die op een lagere plek op de wachtlijst 

stonden, wel in aanmerking voor een vergunning te laten komen zet te denken. 
Doordat het OLB geen duidelijkheid heeft kunnen geven over de vraag waarom verzoeker ondanks 
het verstrekken van de nieuwe vergunningen in de afgelopen vijf jaren nog steeds niet in aanmerking 
is gekomen voor een taxivergunning en bij het schrijven van het rapport nog steeds op de wachtlijst 
staat, heeft het OLB gehandeld in strijd met het vereiste van betrouwbaarheid. 
 

Belastingdienst  komt toeslagontvangers die van digitale correspondentie zijn uitgezonderd 

tegemoet  
De Belastingdienst/Toeslagen correspondeert zoveel mogelijk digitaal met toeslagontvangers. Ruim 
70 duizend toeslagontvangers kunnen of willen hier geen gebruik van maken. Zij zijn daarom 
uitgezonderd van digitale correspondentie. Toch verwees de Belastingdienst deze groep in brieven 
met beschikkingen naar de website Mijn Toeslagen voor de specificaties van deze beschikkingen. 
Nadat daarover een klacht werd ingediend, heeft de Nationale ombudsman 
Belastingdienst/Toeslagen gevraagd om met een oplossing te komen. Toeslagontvangers die zijn 
uitgezonderd van digitale correspondentie moeten niet meer naar online kanalen worden verwezen. 
De ombudsman vindt al langer dat niemand zich gedwongen moet voelen om gebruik te maken van 
een digitaal kanaal als diegene dat niet kan of wil. En al helemaal niet als hij duidelijk heeft 
aangegeven correspondentie per post te willen ontvangen en de Belastingdienst/Toeslagen laat 
weten ook per post te zullen corresponderen. 
Maatregelen 
De Belastingdienst/Toeslagen heeft maatregelen genomen in reactie op vragen van de Nationale 
ombudsman. De dienst heeft laten weten dat toeslagontvangers die zijn uitgezonderd van digitale 
correspondentie in de afgelopen week per brief zijn geïnformeerd dat verwijzingen naar Mijn 
Toeslagen niet voor hen zijn bedoeld. Zij kunnen in plaats daarvan terecht bij een telefonische 
helpdesk voor meer informatie over en een papieren afschrift van de specificaties. Daarnaast heeft 
de Belastingdienst toegezegd ook toeslagontvangers die in de toekomst worden uitgezonderd van 
digitale correspondentie een brief te sturen over de telefonische helpdesk. 
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