
Excellentie (door tussenkomst van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport), 
 
Op 6 juli 2020 is een brief uwerzijds - staatssecretaris P. Blokhuis - betreffende "Commissiebrief 
inzake Reactie m.b.t. zorgverzekeringskantoor in Caribisch Nederland, m.n. Sint Eustatius" gezonden 
aan de Tweede Kamer. 
 
Dit als reactie op een door mij op 19 december 2019 ingestuurde brief (via Tweede Kamer/Commissie 
VWS). 
 
Direct nadat ik de reactie van de staatssecretaris aandachtig heb doorgelezen heb ik 7 juli 2020 een 
reactie daarop gestuurd (aan de Tweede Kamer/Commissie VWS). Ik veronderstel dat deze reactie 
onder de aandacht van u - staatssecretaris Blokhuis - is gebracht. Een reactie op mijn schrijven van 7 
juli 2020 heb ik nog niet gezien. 
 
De laatste alinea van deze brief (van 7 juli 2020) luidt als volgt: "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)." 
 
Een concrete casus doet zich nu voor en wel als volgt. Een student afkomstig uit Sint Eustatius heeft 
een Nederlands paspoort en studeert bij de Hogeschool Zeeland (Middelburg). Zij is via ZVK 
aangemeld bij NNAM/OOM. Nu ontvangt zij - dd. 12 augustus 2020 - een brief van het CAK dat uit 
onderzoek van het SVB blijkt dat zij onverzekerd is en dat zij binnen 6 weken een Nederlandse 
zorgverzekering moet afsluiten. 
 
Kortom, waar de staatssecretaris spreekt van een geprivilegieerde situatie voor de Caribisch 
Nederlandse student, stel ik vast dat die ertoe heeft geleid dat deze student nu geboekstaafd staat als 
"onverzekerde Nederlander", voorwaar een niet te benijden status. 
 
Ik zal ervoor zorgen dat zij bij een "echte" zorgverzekering wordt aangemeld en veronderstel dat met 
het tegelijkertijd aanvragen van zorgtoeslag wordt bewerkstelligd dat zij hooguit enkele euro's per 
maand kwijt is aan deze zorgverzekering. 
 
Mag ik u dan verzoeken dat u de regeling zoals die nu is ingesteld (i.c. ZVK => NNAM/OOM) wordt 
beëindigd en dat betrokken studenten dienovereenkomstig worden geïnformeerd. Wanneer ook de 
informatievoorziening via de Rijksdienst Caribisch Nederland (waarin ZVK is ondergebracht) wordt 
aangepast dan komt er een eind aan de situatie die u volkomen onterecht geprivilegieerd noemt. 
 
Bij voorbaat dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ir. J.H.T. Meijer (Jan) MBA 
Bellevue Road 4, Upper Round Hill, Sint Eustatius, Caribisch Nederland. 
 
cc: Voorzitter en leden Commissie Koninkrijksrelaties 
cc: ZVK (waarbij ik het ZVK zal informeren ter zake van de naam van de student) 


