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Geachte heer Moerkamp, 

 

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

telefoontjes van burgers, bedrijven en instellingen. Van deze klachten gingen er 

217 over het CVZ; 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 klantgerichtheid en het omgaan met schulden-

problematiek. 

 

Klantgerichtheid nog onvoldoende 

De Nationale ombudsman heeft in 2012 217 klachten ontvangen over het CVZ. 

Het aantal klachten is daarmee net als in 2011 gedaald. Dat is positief, maar 

tegelijkertijd constateer ik dat de vergroting van het klantbewustzijn bij uw mede-

werkers nog niet toereikend is. Evenals vorig jaar klagen burgers over onduide-

lijke of onvoldoende informatieverstrekking als zij het CVZ benaderen met hun 

probleem of vraag. Daarnaast merken burgers op dat zij geen reactie ontvangen 

op hun brieven en niet worden teruggebeld ondanks telefonische toezeggingen. 

Het merendeel van de klachten betreft terugbetalingen van onverschuldigd 

betaalde bestuurlijke boetes bij de wanbetalersregeling en de onverzekerden-

regeling. Met een interventie door de Nationale ombudsman kon terugbetaling 

worden bespoedigd. Hiermee was het concrete probleem voor de burger in veel 

gevallen opgelost. De signalen in deze klachten over de klantgerichtheid baren 

mij echter zorgen. Burgers waren verbolgen over het feit dat de Nationale 

ombudsman met één interventie voor hen een oplossing kon bewerkstelligen, 

terwijl zij hun klacht soms meerdere keren onder de aandacht van het CVZ 

hadden gebracht.  

 

Financiële problemen 

Steeds meer burgers komen als gevolg van de huidige economische crisis in 

financiële problemen. In de klachten die ik ontvang zie ik dat complexe schulden-
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problematiek een steeds grotere rol speelt. Dit speelt bij het CVZ met name bij de 

wanbetalersregeling. De vraag bij wanbetaling is of er sprake is van niet willen 

betalen, of niet kunnen betalen. In mijn jaarverslag besteed ik aandacht aan deze 

problematiek. Ook in mijn rapporten  "Schulden komen nooit alleen"  (rapport 

2012/110) en "In het krijt bij de overheid" (rapport 2013/003), waar u ook een 

belangrijke bijdrage aan heeft geleverd, heb ik specifiek de aandacht gevestigd 

op deze problematiek. Ik hecht groot belang aan het waar mogelijk voorkomen 

door overheidsinstanties van (verergering van) financiële problemen. In dat kader 

wijs ik u op de klachten die ik ontving over trage terugbetaling van te veel of ten 

onrechte ingehouden bestuursrechtelijke premie. Ik vraag nadrukkelijk uw 

aandacht voor een snelle terugbetaling en het actief aanbieden van een 

voorschot aan burgers die aangeven problemen te hebben met de terugbeta-

lingstermijn.  

 

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

woensdag 24 april, van 9.30 tot 10.30. 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 3 602 of 

m.vandam@nationaleombudsman.nl. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

De Nationale ombudsman, 

 

 

 

dr. A.F.M. Brenninkmeijer 



 

Aantal klachten over het College voor zorgverzekeringen 

 2011 2012 

Aantal ontvangen klachten 303 217 

Aantal behandelde klachten 306 222 

Wijze van behandelen   

1. Interventies 158 68 

2. Bemiddelingen 0 0 

3. Onderzoeken met rapport 3 1 

- Gegrond 3 0 

- Deels gegrond 0 1 

- Niet gegrond 0 0 

- Geen oordeel 0 0 

4. Onderzoeken met brief 2 0 

5. Tussentijds opgelost of beëindigd 2 6 

6. Verwijzen of informeren 141 147 

 


