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De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

De heer H.M. de Jonge 

Postbus 20350 

2500 EJ  DEN HAAG 

 

 

 

 

Geachte heer De Jonge, 

 

Met mijn brief van 20 december 2017 heb ik uw bijzondere aandacht gevraagd voor 

een hiaat in de wetgeving waar veteranen mee te maken kunnen krijgen. Dit naar 

aanleiding van een klacht van een veteraan. 

 

Veteranen, emigratie en het Militair Invaliditeitspensioen 

Veteranen die naar een ander land in de EU of een verdragsland willen verhuizen en 

hun Nederlandse ziektekostenverzekering willen behouden, moeten voldoen aan een 

specifieke voorwaarde: zij moeten een wettelijke uitkering of pensioen uit Nederland 

ontvangen. Wanneer de veteraan een arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals WAO 

en 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. Echter, 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 de limitatieve lijst van 

Verordening EG 883/2004. Dit acht ik niet wenselijk. 

 

Correspondentie tussen VWS en de Veteranenombudsman 

In reactie op mijn eerder genoemde brief heeft de secretaris-generaal (SG) mij op  

23 maart 2018 laten weten dat u mijn visie over dit onderwerp deelt en ook van 

mening bent dat het MIP op de lijst dient te worden geplaatst. Er zijn voorbereidingen 

in gang gezet voor wijzigingen in de betreffende Verordening. De door Nederland 

voorgestelde wijziging zal meelopen in het Europese wetgevingstraject. 

 

Op 6 april 2018 heb ik u gevraagd wanneer het MIP aan de lijst zal worden 

toegevoegd. Ook heb ik navraag gedaan of het voor het Centraal Administratie 

Kantoor (CAK) mogelijk is om – vooruitlopend op de wetswijziging – het 

Verdragsformulier E121 aan veteranen af te geven alsof het MIP al aan de lijst zou 

zijn toegevoegd. Op deze manier zou het probleem zijn opgelost, in afwachting van 

de wijziging in de EG Verordening. 

 

Met de brief van 25 juli 2018 reageert de SG op mijn brief: het ministerie kan mijn 

suggestie niet overnemen. Dit zou namelijk leiden tot rechtsonzekerheid, het niet 

kunnen innen van de verdragsbijdrage en bovendien een precedentwerking hebben. 

Dit wordt door de SG als onwenselijk gezien. Zodra het Ministerie van VWS een 

melding krijgt dat de wijziging in de Verordening is aangenomen zal de 

Veteranenombudsman worden geïnformeerd, zo schrijft de SG. 
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MIP nog niet op de EG lijst 

In december 2019 klaagt een andere veteraan over hetzelfde probleem. Vanwege 

deze klacht hebben wij uw ministerie gevraagd of het MIP inmiddels in de limitatieve 

lijst is opgenomen. Dit blijkt niet het geval. Sterker nog: het kan nog geruime tijd 

duren voordat deze wijziging zal zijn doorgevoerd. Een minderheid van de lidstaten 

blokkeert namelijk de goedkeuring van een pakket aan veranderingen. Hieronder valt 

ook de Verordening 883/2004. Zo blijft het voor veteranen met alleen een MIP 

volstrekt onzeker of en wanneer zij zich – met behoud van een Nederlandse 

ziektekostenverzekering – in een EU- of verdragsland kunnen gaan vestigen. Bezien 

vanuit het perspectief van de veteraan vind ik deze situatie, die nu al enkele jaren 

voortduurt, niet acceptabel. 

 

Mijn verzoek 

Vanuit de bijzondere zorgplicht voor veteranen, zoals deze is vastgelegd in de 

Veteranenwet, wil ik u nogmaals met klem vragen of er voor deze kleine groep 

veteranen een oplossing mogelijk is. Een oplossing in de zin van een tijdelijke 

voorziening voor deze veteranen, ter overbrugging totdat de bewuste EG 

Verordening daadwerkelijk is aangepast. Hierbij valt te denken aan een afspraak 

tussen uw ministerie en de zorgverzekeraars. 

Graag ontvang ik uw reactie op mijn verzoek binnen een maand. 

 

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. 
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Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

tevens Veteranenombudsman, 

 

 

 

Reinier van Zutphen 

 


