
Geachte voorzitter en leden van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
 
Ten behoeve van de leesbaarheid van dit schrijven haal ik eerst twee teksten aan. Op 7 december 
2019 leg ik u enkele punten voor, waaronder dit punt: 

Caribische Nederlanders die na beëindiging van de middelbare school gaan doorstuderen in 
Europees Nederland, worden door tussenkomst van ZVK ondergebracht bij een speciale 
verzekering (OOM, NNAM) waarbij deze studenten in beginsel eerst zelf hun bezoek aan 
(tand)arts moeten betalen en die declaratie vervolgens bij OOM kunnen indienen. Wanneer 
deze, in het algemeen minder vermogende ("speciale" om niet te zeggen "tweederangs"-) 
Nederlanders moeten rondkomen van hun studiefinanciering is die tweetraps-procedure 
absoluut niet ideaal. 

 
Op 6 juli 2020 reageert staatssecretaris Blokhuis op dit punt als volgt: 

Het klopt dat studenten de rekeningen moeten betalen en daarna declareren. We kunnen 
vanuit Bonaire geen contracten afsluiten met alle zorgverleners in Nederland en controle 
uitvoeren over medische noodzakelijkheid van gedeclareerde kosten. Het alternatief zou 
kunnen zijn dat een student zich in Nederland inschrijft en een lokale zorgverzekering afsluit, 
zelf maandelijks de premie betaalt, in voorkomende gevallen ook het eigen risico, en een 
zorgtoeslag aanvraagt. Deze student krijgt dan echter te maken met hogere kosten dan 
wanneer gebruik wordt gemaakt van de Caribisch Nederlandse verzekering. De verzekering 
vanuit Caribisch Nederland kan dan dus gezien worden als een geprivilegieerde positie ten 
opzichte van collega studenten uit Europees Nederland. Ondanks dat de situatie tussen 
Caribisch Nederland en Nederland verschilt, ben ik van mening dat studenten uit Caribisch 
Nederland maximaal worden gefaciliteerd. 

 
Deze reactie zou ik kunnen begrijpen, ware het niet dat het toch weer net anders ligt dan dat de 
staatssecretaris schetst. Er worden vanuit Bonaire inderdaad geen contracten afgesloten met alle 
zorgverleners in Europees Nederland. Via de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland kom je 
tamelijk vanzelfsprekend op de pagina "Zorgverzekering voor studenten". Hetgeen daar staat is 
redelijk in lijn met hetgeen de brief van staatssecretaris Blokhuis stelt. 
 
Dan meldt de student zich op het aldaar genoemde e-mailadres (info@zorgverzekeringskantoor.nl). In 
de ontvangen reactie wordt verwezen naar de website http://www.ziektekostenbes.nl/. Op deze 
website staat o.m. "Het Zorgkantoor BES, zorgt voor de verzekeringen van alle in Nederland 
studerende studenten van Bonaire, St. Eustatius en Saba. Het Zorgkantoor BES biedt een goed zorg-, 
basis-, en aanvullend verzekeringspakket voor studenten". Dit zorgkantoor werkt helemaal niet vanuit 
Bonaire maar vanuit Groningen, aldus diezelfde website. De website meldt onder "Over ons" het 
bestaan van NNAM en onder het kopje "verzekeraars" worden OOM Verzekeringen en Avéro Achmea 
geïntroduceerd als partijen achter de schermen. Studenten uit Caribisch Nederland worden aldus 

verzekerd bij OOM Verzekeringen en krijgen een Global Health verzekering, waarvoor de premie 

wordt betaald door het Zorgverzekeringskantoor. 



 
Het zou kunnen zijn dat de zorgverleners die voorkomen op de "Lijst zorgverleners OOM" wel 
handelen als 'normale' zorgverleners in Nederland maar in Zeeland (alwaar wordt gestudeerd) is een 
tekort aan huisartsen dus je kunt je met een beetje geluk wel aanmelden bij een huisarts (omdat jouw 
postcode gelukkig voldoet aan de door de huisartsenpost gestelde voorwaarden) maar die staat dan 
weer niet op de OOM-lijst. En zo gebeurt het dat je wel een verzekeringspasje krijgt maar de 
zorgverlener (arts, tandarts, apotheek, opticiën, etc) jou ziet als 'elders' verzekerd en je krijgt een 
factuur mee en die moet je vervolgens zelf declareren. Voor studenten een niet erg fijne situatie. 
 
OOM Verzekeringen stelt zelf - zie https://www.oomverzekeringen.nl/zorgverleners-nederland - "OOM 

Global Care N.V. is een internationale ziektekostenverzekeraar die een bijzondere positie in de markt 

inneemt. Wij zijn namelijk geen zorgverzekeraar in de zin van de Zorgverzekeringswet (Zvw): wij 

voeren de basisverzekering niet. Ook zijn wij geen uitvoerder van de AWBZ. Wij voeren uitsluitend 

particuliere ziektekostenverzekeringen voor grensoverschrijdend verkeer, met andere woorden voor 

Nederlanders in het buitenland of voor buitenlanders in Nederland". Dat maakt voorts dat het CAK in 
haar periodiek onderzoek naar onverzekerde Nederlanders de Caribisch Nederlandse studenten 
maant om een verzekering af te sluiten voor het wettelijk basispakket van de Zorgverzekeringswet. 
 
De OOM-verzekering is dus bedoeld voor Nederlanders in het buitenland of voor buitenlanders in 

Nederland, terwijl het hier gewoon gaat over (Caribische) Nederlanders in (Europees) Nederland. 
Vanuit die optiek roept de reactie van staatssecretaris Blokhuis ook een vraag op. Hij stelt immers dat 
'het alternatief zou kunnen zijn dat een student zich in Nederland inschrijft en een lokale 
zorgverzekering afsluit, zelf maandelijks de premie betaalt, in voorkomende gevallen ook het eigen 
risico, en een zorgtoeslag aanvraagt'. Deze student schrijft zich in Nederland in! Dat is geen 

alternatief, dat is gewoon hoe het gaat. 

Noot: Als ik even voortborduur op het door de staatssecretaris genoemde 'alternatief' dan schrijft de 

student zich in bij de onderwijsinstelling in Nederland (dat moet via https://www.studielink.nl teneinde 

ook aansluiting te vinden bij de studiefinanciering door DUO) en als deze student de premie, 

verschuldigd voor het basispakket (eventueel aangevuld met een tandartsverzekering), vervolgens 

kan declareren bij het ZVK, dan maken we - voor de doelgroep Caribisch Nederlandse studenten, in 

het bezit van een Nederlands paspoort en studerend in Europees Nederland - werkelijk een stap 

voorwaarts! 

 
Daar waar in de wandelgangen gesproken wordt over Caribisch Nederland als zouden het drie 
"bijzondere gemeenten in Nederland" zijn, meen ik op grond van voornoemd betoog te kunnen 
vaststellen dat Caribische Nederlanders in dit opzicht (i.c. dat van de zorgverzekering) eerder als 
buitenlanders en op zijn hoogst als tweederangs-Nederlanders worden gezien. 
Noot: Eenzelfde betoog zou ik kunnen houden als het gaat om de toekenning van een 

burgerservicenummer voor inwoners van Caribisch Nederland die niet eerder gewoond hebben in 

Europees Nederland, maar dan wordt deze brief mijns inziens te complex. 

 



Ik rond af. In de brief van staatssecretaris Blokhuis stelt hij "De verzekering vanuit Caribisch 

Nederland kan dan dus gezien worden als een geprivilegieerde positie ten opzichte van collega 

studenten uit Europees Nederland. Ondanks dat de situatie tussen Caribisch Nederland en Nederland 

verschilt, ben ik van mening dat studenten uit Caribisch Nederland maximaal worden gefaciliteerd". Ik 
meen met mijn betoog te hebben onderbouwd dat hier geenszins sprake is van een geprivilegieerde 
situatie doch van een nodeloos ingewikkeld gemaakte situatie. Als de Caribische Nederlanders 
werkelijk deel uitmaken van het land "Nederland" dan zou mijns inziens deze ingewikkelde situatie 
zich helemaal niet voordoen. Het kan vast niet van de ene dag op de andere maar de situatie rond het 
ZVK moet dan worden afgebouwd ten gunste van de Europees Nederlandse situatie zoals die geldt 
na invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 (waarin ook een eind kwam aan het Ziekenfonds). 
Natuurlijk gelden hier bijzondere situaties met vliegverbindingen naar zorgverleners maar dat 
rechtvaardigt mijns inziens niet de verschillen tussen de zorgsystemen in Caribisch en in Europees 
Nederland die - als hierboven beschreven - kunstmatig in stand worden gehouden in het geval 
Caribisch Nederlandse studenten in Europees Nederland gaan studeren. 
 
Graag zie ik het daarheen leiden dat onnodige verschillen tussen Caribisch en Europees Nederland 
(zoals hier nu is beschreven in het domein van de zorgverzekering) worden geëlimineerd zodat - in 
het algemeen - Caribische Nederlanders niet (meer) worden gezien en behandeld als tweederangs-
Nederlanders. 
 
Voor de doelgroep Caribisch Nederlandse studenten, in het bezit van een Nederlands paspoort en 
studerend in Europees Nederland, zou - vooruitlopend op een brede, structurele oplossing - een weg 
gevonden kunnen worden door de studenten zelf een zorgverzekering te laten afsluiten en de premie 
voor de basisverzekering (en eventueel voor de tandarts-aanvulling), te laten declareren bij het ZVK 
(die, zo meen ik, begrotingstechnisch toch al geheel valt onder de Rijksbegroting voor het 
departement VWS). 
 
Mag ik u verzoeken om mijn wens te ondersteunen en de daaruit voortvloeiende acties te 

ondernemen? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ir. J.H.T. (Jan) Meijer MBA, 
Bellevue Road 4, Upper Round Hill, 
Sint Eustatius, Caribisch Nederland. 
 
Cc: Voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties 

  
 
 


