
Aan de contactpersonen van de Nationale ombudsman, 

 
In Binnenlands Bestuur van 24 augustus jl. stond een kort bericht over de vergoeding die 
gemeenten in 2020 moeten betalen voor klachtbehandeling door de Nationale ombudsman. Die 
vergoeding is voor dit jaar vastgesteld op € 0,23 per inwoner. In het bericht wordt opgemerkt dat 
dit 16,5 % meer is dan in 2019. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat dit bericht vragen oproept, 
heeft Reinier van Zutphen mij gevraagd u nader te informeren over de aanleiding en a chtergrond 
van het tarief voor 2020. 
 
Gemeenten zijn een vergoeding verschuldigd voor de kosten die zijn verbonden aan de 
behandeling van verzoekschriften door de Nationale ombudsman. De hoogte van die vergoeding 

wordt jaarlijks vastgesteld én geïnd door de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Sinds 2006 wordt hiervoor niet meer een vast bedrag per verzoekschrift in 
rekening gebracht, maar wordt het omslagstelsel toegepast. Dit stelsel gaat uit van een vast 
bedrag per inwoner, welk bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd.  
 
Het aantal klachten over gemeenten is de laatste jaren, zeker na de decentralisatie in 2015 
aanzienlijk gestegen. Het omslagstelsel voorziet echter niet in het opvangen van een significante 
stijging van klachten. Dit heeft er toe geleid dat de vergoeding per inwoner niet meer de kosten 
dekt die gepaard gaan met de behandeling van verzoekschriften. Dit was voor de minister 
aanleiding de verschuldigde vergoeding te herijken. Een mogelijkheid die al is aangekondigd in 

de nota van toelichting bij het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman 2006.  
 
In het artikel in Binnenlands Bestuur wordt opgemerkt dat de vergoeding voor dit jaar 16.5% 
hoger ligt dan die voor 2019. Dit klopt, maar enige nuancering (vanaf 2009 een gemiddelde 
stijging van 2,2%) is op zijn plaats. Hieronder een overzicht van de vergoeding welke vanaf 2009 
in rekening is gebracht:   
 

2009 € 0,1821 

2010 € 0,1772 

2011 € 0,1868 

2012 € 0,1898 

2013 € 0,1772 

2014 € 0,1945 

2015 € 0,1947 

2016 € 0,1924 

2017 € 0,1772 

2018 € 0,1953 

2019 € 0,1994 

2020 € 0,2321 

 
Ter informatie treft u bijgaand tevens aan het Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties tot aanpassing van de vergoeding voor 2020 met nadere toelichting.  
 

Met vriendelijke groet, 

 
Jan Prins 

Coördinator decentrale overheden 

 



Nationale ombudsman 

 


