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De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De heer H. de Jonge
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Geachte heer De Jonge,
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Met deze brief vraag ik nogmaals en met klem uw aandacht voor een hiaat in
de wetgeving dat bij mij als Veteranenombudsman al sinds 2017 bekend is.
Ik moet helaas vaststellen dat er tot op heden nog geen enkel zicht is op een
mogelijke oplossing. Ik maak mij daarom grote zorgen hierover en ik verzoek
u om deze kwestie met spoed op te pakken en een praktische oplossing te
vinden. Het betreft immers een beperkte groep veteranen.

Datum
2 juli 2021

Veteranen, emigratie en Militair invaliditeitspensioen
Veteranen die naar een ander land in de EU of naar een verdragsland willen
verhuizen én daarbij hun Nederlandse ziektekostenverzekering willen
behouden, moeten voldoen aan een specifieke voorwaarde: zij moeten een
wettelijke uitkering of pensioen uit Nederland ontvangen, die op een
zogenaamde "limitatieve lijst" van Verordening EG 883/2004 staat vermeld.

Onderwerp
Militair Invaliditeitspensioen
Uw kenmerk
1672264-204046-Z

Wanneer de veteraan een arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals WAO of
WIA ontvangt, levert dit geen problemen op. Hij kan dan gebruik blijven
maken van een Nederlandse ziektekostenverzekering na verhuizing naar
een ander EU-land of verdragsland. Maar veteranen die alleen een op de
Kaderwet militaire pensioenen gebaseerd Militair invaliditeitspensioen (MIP)
ontvangen, kunnen hiervan geen gebruik maken. Het MIP staat namelijk niet
op bovengenoemde limitatieve lijst. Ik heb u eerder aangegeven dit niet
wenselijk te vinden en dat vind ik nog steeds.
Huidige stand van zaken
Over de hierboven genoemde problematiek heb ik sinds 2017 met uw
ministerie gecorrespondeerd. In uw laatste brief van 6 mei 2020 (met
kenmerk 1672264-204046-Z) geeft u aan te willen wachten op een
wijzigingsvoorstel in de hierboven genoemde EU verordening. U wenst niet
hierop vooruit te lopen en in individuele gevallen dus geen actie te
ondernemen. U noemt daarvoor een aantal juridische argumenten, zoals
rechtszekerheid en precedentwerking.
Bijzondere zorgplicht voor veteranen
In de Veteranenwet en het Veteranenbesluit is de bijzondere zorgplicht voor
veteranen vastgelegd. Deze zorgplicht geldt ook voor de hierboven
geschetste situatie waarin sommige veteranen zich nu al jarenlang bevinden.
Voor de veteranen die hiermee sinds lange tijd worden geconfronteerd is de
huidige situatie zeer onwenselijk. Deze veteranen wachten al jaren op
toevoeging van het MIP aan de lijst, en het ziet ernaar uit dat het wachten
ook nog jaren kan voortduren. De kleine groep veteranen die het betreft wil
zelf ook graag meedenken over een oplossing. Zij worden echter tot op
heden niet gehoord en blijven hierdoor in de kou staan. Dat gevoel kan ik mij
inmiddels goed voorstellen.
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Tot slot
Mijn vraag aan u is om een tijdelijke en werkbare oplossing te vinden op
nationaal en individueel niveau en op een zodanige manier dat de veteranen
die hier al jaren op wachten eindelijk met een gerust hart kunnen verhuizen
naar een EU- of verdragsland.
Een kopie van deze brief heb ik naar de minister van Defensie, de vaste
Kamercommissie van Defensie en de vaste Kamercommissie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport gestuurd.

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,
tevens Veteranenombudsman,

Reinier van Zutphen
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