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Geachte Heer/mevrouw, 

 

Reeds enige weken geleden, bij binnenkomst van de jaaropgave, heb ik al contact gezocht omdat er 
op het overzicht stond dat er een bedrag van euro 803, = was ingehouden voor de 
zorgverzekeringswet die ik niet kon plaatsen. 

 

Omdat de persoon aan de lijn mij niet kon helpen, werd er een terugbel verzoek aangemaakt, om het 
een en ander uit te zoeken, helaas in navolging van bijvoorbeeld de belastingdienst vraag ik me af of 
ik moet kijken voor dit zeer noodzakelijke telefoontje op de kalender van 2021 dan wel me moet 
richten op 2022 of nog later. 

 

Omdat ik niet kan wachten op deze conversatie heb ik hulp ingeroepen van de Werkgroep die hierin 
mij bijstaan en ook die vragen zich af hoe dit kan, in de bijlage staat namelijk dat ik een inhouding 
kan verwachten als ik een aanvulling heb, of de AOW gerechtigde leeftijd nog niet heb bereikt, in 
beide gevallen is hier geen sprake van. 

 

Mede doordat ik de maandelijkse premie van de ziektekostenverzekering inclusief aanvullend pakket 
betaal met een totaal bedrag van 192,= euro alsmede 38,50 euro voor het eigen risico is deze 
inhouding totaal uit zijn verband getrokken, en ga ik ervan uit dat dit op een misverstand berust, 
hieraan koppel ik dan ook dat deze inhouding binnen 2 weken na dato op mijn rekening wordt 
bijgeschreven, want het mag duidelijk zijn dat een bruto inkomen van net 14000 euro op jaarbasis 
geen vetpot is en dat deze inhouding voor mij een wereld van verschil is in het dagelijks onderhoud. 

 

In afwachting van de bijschrijving dank ik u voor de genomen tijd en vertrouw op een goede afloop 
van deze zaak, met vriendelijke groeten. 

 

Erik Jansen i/o van mevrouw Biekman. 

 

 


