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Geachte heer Van den Brink, 

 

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

telefoontjes van burgers, bedrijven en instellingen, waarvan 360 het Centraal 

Administratie Kantoor (CAK) betreffen; dat is een daling van 28% 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. Dat zijn wat mij betreft de complexiteit in wet- en regelgeving met alle 

consequenties daarvan voor de burger. De rechtszekerheid is in het geding als 

gevolg van de enorme hoeveelheid tijd die er mee gemoeid is om burgers 

definitief inzicht te geven in hun financiële aanspraken of verplichtingen.  

 

Het CAK heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt in goede uitvoering van haar 

taken, ondanks de uitbreiding van taken en de complexiteit ervan. Voor de 

uitoefening van haar taken heeft ze gegevens van cliënten nodig. Deze gegevens 

worden aangeleverd door diverse instanties met wie het CAK een informatieketen 

vormt. Als sluitstuk van de informatieketen is en blijft het CAK sterk afhankelijk 

van haar ketenpartners voor een tijdige aanlevering van de juiste gegevens. 

 

Bij de uitvoering van haar taken heeft het CAK aantoonbaar gewerkt aan een 

cultuuromslag waarbij de cliënt centraal is komen te staan. Het CAK biedt burgers 

die vastlopen in wijzigingen en verrekeningen binnen ingewikkelde 

administratieve systemen een persoonlijke benadering en maatwerk. Deze 

werkwijze heeft geresulteerd in een sterke afname van het aantal klachten over 

het CAK bij de Nationale ombudsman. Ontving de Nationale ombudsman in 2008 

nog 1155 klachten over het CAK, in 2012 is dat aantal teruggelopen tot 360 

klachten. Gerelateerd aan de ruim 4 miljoen primaire beslissingen die het CAK op 

jaarbasis neemt, is dit een gezonde verhouding te noemen. 
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Dit laat onverlet dat de Nationale ombudsman ook zijn zorg met u wil delen. De 

economische crisis brengt veel burgers in de problemen. Onlangs heeft de 

Nationale ombudsman een enquête uitgezet onder intermediairs als sociaal 

raadslieden, belastingadviseurs en Humanitas. De vraag was tegen welke 

problemen burgers naar hun mening aanlopen. Problemen op het terrein van 

werk en inkomen spanden de kroon. Op de vraag met welke overheids-

organisaties de burgers vanuit gesignaleerde problemen te maken hadden, werd 

na de Belastingdienst, de gemeentelijke sociale diensten en het UWV, het CAK 

met name genoemd.  

 

Een belangrijk probleem vormt de zeer lange tijd die ermee gemoeid is om 

financiële aanspraken of verplichtingen definitief vast te stellen. Hiermee is de 

rechtszekerheid in het geding. Burgers weten soms niet waar ze aan toe zijn 

omdat de administratie rondom hun eigen bijdrage onduidelijk is; dit geeft 

onzekerheid. Ook zijn er incidenten geweest met restituties die het CAK per abuis 

op de rekening van burgers stortte en vervolgens weer opeiste. 

 

Een ander belangrijk probleem is de complexiteit van de wet- en regelgeving, die 

zo ingewikkeld is geworden dat deze nauwelijks meer te begrijpen of uit te leggen 

valt. Dit heeft een vervreemdend effect op de burger, een boodschap die ik in 

mijn jaarverslag over 2012 verder uitwerk. 

 

Graag ga ik over deze onderwerpen en verbeterpunten met u in gesprek op 

dinsdag 9 april, om 16.45. Deze jaarbrief wordt ook aan de Minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 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 Marion van 

Dam (beleidsadviseur) bereikbaar via (070) 356 3602, 

m.vandam@nationaleombudsman.nl.” 

 

Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

 

 

 

 

dr. A.F.M. Brenninkmeijer 

 



 

Aantal klachten over het Centraal Administratie Kantoor (CAK) 

 2011 2012 

Aantal ontvangen klachten 499 360 

Aantal behandelde klachten 518 357 

Wijze van behandelen   

1. Interventies 421 235 

2. Bemiddelingen 2 1 

3. Onderzoeken met rapport 5 2 

- Gegrond 3 2 

- Deels gegrond 1 0 

- Niet gegrond 1 0 

- Geen oordeel 0 0 

4. Onderzoeken met brief 2 2 

5. Tussentijds opgelost of beëindigd 3 0 

6. Verwijzen of informeren 85 117 

 


