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Geachte heer Van den Brink,  

 

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 567 betrekking op het Centraal Administratie Kantoor (CAK), 

een daling van 18% 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 CAK. Naast het succes van de daling 

van het aantal klachten gaat het om de weerbarstigheid van de uitvoering van de 

Wet Tegemoetkoming Chronisch Gehandicapten (Wtcg).   

 

De Nationale ombudsman ziet een sterke daling van het aantal klachten over het 

CAK. Dat is een positieve ontwikkeling. In de interventiepraktijk is de ervaring dat 

constructief aan een oplossing wordt gewerkt. Niet voor niets heeft de Nationale 

ombudsman aan Susanne Raat, klachtencoördinator bij het CAK, tijdens het 

jubileumcongres Prettig contact met de overheid op 25 september 2013 een 

pluim uitgedeeld voor haar open en oplossingsgerichte houding. 

 

Een complexe regeling met hardnekkige problemen 

Burgers met een chronische ziekte of handicap krijgen maar slecht zicht op een 

tegemoetkoming in het kader van de Wtcg. De problemen beginnen er al mee dat 

de Wtcg-regeling elk jaar is gewijzigd. In 2012 gaf het CAK aan dat burgers die 

recht hebben op de tegemoetkoming (Wtcg) over 2011, in oktober of november 

van het daaropvolgende jaar een toekennende beschikking gingen ontvangen. 

Het CAK zou de tegemoetkoming vanaf december op de rekening van 

rechthebbenden storten. In de eerste maanden van 2013 ontving de Nationale 

ombudsman echter relatief veel klachten van burgers die nog op hun beschikking 

of uitbetaling over 2011 wachtten. Het bleek dat het CAK vanwege een 

technische storing niet alle beschikkingen tijdig kon verzenden.
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Voor het jaar 2012 is de Wtcg-regeling nog complexer geworden omdat de bijdrage inkomens-

afhankelijk werd. Dit zorgde weer voor vertragingen bij het CAK. Net als vorig jaar ontving de 

ombudsman aan het begin van 2014 een groot aantal klachten van burgers die hun beschikking 

of hun tegemoetkoming over 2012 nog niet hadden. De problematiek rond de uitvoering van de 

Wtcg-regeling lijkt zich te herhalen. 

 

Voor burgers is het verwarrend dat zij niet automatisch een toekennende beschikking ontvangen 

als zij het jaar ervoor nog een toekennende beschikking ontvingen. Voor burgers die in december 

2013 nog geen beschikking hadden ontvangen, was onduidelijk of er een vertraagde beschikking 

van het CAK in aantocht was of dat de burgers opnieuw zelf een aanvraag moesten gaan 

indienen. 

De jaarlijkse wisseling van de doelgroepen van de regeling maakt het voor het CAK lastig om 

tijdig een volledig beeld te hebben van de doelgroepen. Dat laat onverlet dat de Nationale 

ombudsman ervan uitgaat dat het CAK er binnen zijn vermogen alles aan doet om dienst-

verlenend te werk te gaan en er zorg voor te dragen dat burgers geen nadelige gevolgen 

ondervinden van administratieve en ketenproblemen. 

 

Inmiddels is de Wtcg-regeling alweer afgeschaft. De Nationale ombudsman vindt het cruciaal dat 

de politiek lering trekt uit deze opkomst en ondergang van een lastig uitvoerbare regeling. 

 

Tot slot 

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

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

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en aan de vaste Kamercommissie van 

VWS gestuurd. Tevens 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 Centraal Administratie Kantoor 

 

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 er 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 689 567 

Aantal behandelde klachten 686 560 

Wijze van behandelen   

1. Adviseren en informeren
1
 446 466 

2. Interventies 235 86 

3. Bemiddelingen 1 2 

4. Onderzoeken met rapport 2 3 

- Gegrond 2 3 

- Deels gegrond 0 0 

- Niet gegrond 0 0 

- Geen oordeel 0 0 

5. Onderzoeken met brief 2 2 

6. Tussentijds opgelost of beëindigd 0 1 

 

                                                           
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. 


