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Geachte heer de Jong,

Ons nummer
201735081

Dank voor uw brief van 23 maart 2018 waarin u reageert op mijn brief naar
aanleiding van de klacht van de heer xxxxx. De klacht betrof een hiaat in de
wetgeving waar Nederlandse veteranen tegenaan lopen als zij emigreren naar
een EU-land, een EER-land of een verdragsland buiten de EU/EER. Deze
veteranen kunnen geen zorgverzekering in Nederland aanhouden maar behoren
na aanmelding bij het CAK met het formulier Aanvraag Verdragsformulier E121
wel recht te houden op vergoeding van medische zorg. Het formulier E121 kan
echter uitsluitend aan een persoon worden toegezonden als die een wettelijk
pensioen of wettelijke uitkering ontvangt die wordt genoemd op een limitatieve
lijst. Die lijst is gebaseerd op artikel 24 van Verordening (EG) 883/2004 van 29
april 2004 en voor Nederland verder uitgewerkt in bijlage XI onder 1f.
Bovengenoemde veteraan ontvangt een Militair Invaliditeitspensioen (MIP) en het
MIP wordt niet genoemd in bovengenoemde limitatieve lijst.
In mijn brief van 20 december 2017 (dossiernummer 201735081) had ik u
geadviseerd te bewerkstelligen dat het MIP wordt toegevoegd aan genoemde
lijst.
Ik stel het op prijs dat u het advies in mijn brief opvolgt. Graag verneem ik van u
wanneer het MIP aan de lijst is toegevoegd en of het mogelijk is dat het CAK
vooruitlopend op de wijziging van de verordening 883/2004, in voorkomende
situaties het Verdragsformulier E121 kan afgeven als ware het MIP al aan de lijst
toegevoegd.
Een kopie van deze brief heb ik naar de heer xxxxx gestuurd.

Uw bericht
23 maart 2018
Uw kenmerk
1297001-172950-Z
Onderwerp
reactie op advies
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Contact
Hebt u over deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer
xxxxx.
U kunt hem op maandag tot en met vrijdag bereiken via telefoonnummer
(070) 356 35 63 en e-mailadres bureau@nationaleombudsman.nl.

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,

Reinier van Zutphen
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Op 20 december 2017 heb ik u een brief gestuurd over uw klacht over het CAK.
In die brief heeft de Veteranenombudsman aan de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) geadviseerd om het Militair Invaliditeitspensioen (MIP)
toe te laten voegen aan de limitatieve lijst van het CAK. Hieronder leest u hoe de
Minister van VWS heeft gereageerd op ons advies.
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Advies opgevolgd
De Minister van VWS heeft ons laten weten ons advies te zullen opvolgen.
Wij hebben de minister gevraagd ons hierover op de hoogte te houden. Bij deze
brief vindt u een kopie van de brief van de minister.
Hebt u nog vragen?
Als u vragen hebt over deze brief, dan kunt u bellen met de heer xxxxx
U kunt hem op maandag tot en met vrijdag bereiken via telefoonnummer
(070) 356 35 63. Mailen naar bureau@nationaleombudsman.nl kan ook.
Denk er dan aan om uw dossiernummer te vermelden. U vindt dit dossiernummer
boven aan dit bericht achter 'Ons nummer'.
Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,

Reinier van Zutphen
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