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Geachte heer Moerkamp, 

 

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 449 betrekking op het CVZ, een stijging van 22% 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 de IGZ. Dat zijn: de complexe problematiek 

rondom de wanbetalers en de medische zorg aan onverzekerbare 

vreemdelingen.  

 

Wanbetalersregeling 

Net als in 2012 kwamen er bij de Nationale ombudsman in 2013 veel klachten 

van burgers die door schulden in de problemen kwamen. Deze schuldenpro-

blematiek wordt bij het CVZ zichtbaar in de wanbetalersregeling. Volgens recente 

cijfers van het CVZ is er sprake van een stijging van het aantal aangemelde 

wanbetalers ten opzichte van 2012: op 1 februari 2014 bedroeg het aantal 

aangemelde wanbetalers 320.656; eind 2012 bedroeg dit aantal nog 300.270. 

 

Vanaf de inwerkingtreding van de wanbetalersregeling in 2009 ontving de 

Nationale ombudsman klachten waaruit kon worden opgemaakt dat veel burgers 

hun schuld wel willen, maar niet kunnen betalen als gevolg van hun financiële 

problemen. Voor deze kwetsbare groepen burgers is het nodig dat waar mogelijk 

meer maatwerk wordt geboden.  
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De Nationale ombudsman acht een goede samenwerking met het CVZ van belang om de ruimte 

die de regelgeving biedt te benutten en maatwerk aan deze burgers te bieden. Daarbij is hij zich 

ervan bewust dat het CVZ aan regelgeving gebonden is: wanneer een burger wordt aangemeld 

als wanbetaler, heeft het CVZ de wettelijke verplichting de bestuursrechtelijke premie op te 

leggen en tot incasso over te gaan. In sommige situaties kan het CVZ echter het verschil maken 

door met persoonlijk contact en maatwerk een acceptabele oplossing te vinden die recht doet 

aan het burgerperspectief. De interventies die de Nationale ombudsman bij de klachtbehandeling 

uitzet bij het CVZ getuigen daarvan: dit leidt vaak tot een goede oplossing.  

 

Een ander aspect is het belang van een goede samenwerking met ketenpartners als er zaken 

misgaan. Zo ontving de Nationale ombudsman begin 2013 klachten dat bij sommige burgers 

naast de broninhouding óók de zorgtoeslag was omgeleid om de bestuursrechtelijke premie te 

innen. Hierdoor kwam het inkomen van een aantal mensen onder de beslagvrije voet. Het CVZ 

heeft toen afspraken gemaakt met het CJIB waardoor dit probleem is opgelost.  

 

Medische zorg vreemdelingen 

In oktober 2013 bracht de Nationale ombudsman het rapport Medische zorg vreemdelingen uit. 

Hierin constateerde hij dat de toegang tot medische zorg voor ongedocumenteerden te veel 

drempels kent. Ook oordeelde hij dat de overheid onvoldoende zicht heeft op de daadwerkelijke 

toegang van ongedocumenteerden tot de medische zorg. Om de zorg voor ongedocumenteerden 

toegankelijker te maken deed hij diverse aanbevelingen, waaronder het monitoren van de 

daadwerkelijke toegang tot zorg. 

 

In reactie op dit rapport stelde de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat de 

toegang tot medische zorg voor ongedocumenteerden wordt gemonitord door het CVZ. In de 

monitor van 24 mei 2013 adviseert het CVZ de minister om ongedocumenteerden een eigen 

bijdrage van €5 te laten betalen voor medicijnen. Aanleiding voor dit advies was de constatering 

van het CVZ dat ongedocumenteerden vaak niet bereid zijn om te betalen voor medicijnen, 

omdat zij weten dat de apotheek de kosten kan declareren bij het CVZ. Deze regeling is 

inmiddels per 1 januari 2014 ingevoerd. De Nationale ombudsman weet echter dat er ook 

ongedocumenteerden zijn die wel willen, maar niet kunnen betalen. Voor deze mensen vormt de 

verplichte eigen bijdrage een extra drempel in hun toegang tot medische zorg. Graag verneemt 

de Nationale ombudsman van u welk beeld u heeft van de gevolgen van de invoering van de 

eigen bijdrage voor de daadwerkelijke toegang tot medische zorg voor ongedocumenteerden. 
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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 

VWS en aan de vaste Kamercommissie van VWS 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 College voor Zorgverzekeringen 

 

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 368 449 

Aantal behandelde klachten 373 459 

Wijze van behandelen   

1. Adviseren en informeren
1
 298 389 

2. Interventies 68 61 

3. Bemiddelingen 0 0 

4. Onderzoeken met rapport 1 1 

- Gegrond 0 1 

- Deels gegrond 1 0 

- Niet gegrond 0 0 

- Geen oordeel 0 0 

5. Onderzoeken met brief 0 5 

6. Tussentijds opgelost of beëindigd 6 3 

 

                                                           
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. 


