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Dank voor uw reactie op mijn brief van 16 oktober 2018, waarin ik mijn zorgen
uitte over de uitvoering van het militair invaliditeitspensioen (MIP). In uw antwoord
bent u ingegaan op de specifieke problematiek die te maken heeft met de
verlenging van de termijnbeoordeling van het MIP.
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De problematiek rondom de MIP is in onze ogen breder dan dit enkele
onderwerp. Uit contacten met veteranen is ons gebleken dat de wachttijden voor
een keuring en de termijn tussen de keuring en het op te stellen besluit
onaanvaardbaar lang zijn.
Uit uw reactie en onze contacten met het ABP wordt duidelijk dat het probleem
wordt veroorzaakt door een tekort aan keuringsartsen.
Om de ernst van de problematiek te schetsen geven we twee voorbeelden van
veteranen die in de knel zijn geraakt:
Een veteraan heeft op 5 juni 2018 het verzoek MIP ingediend. Op 6 juni 2018
wordt aan SMO de opdracht gegeven om een verzekeringsgeneeskundige
beoordeling uit te voeren. Er is tot op heden nog geen uitnodiging voor het
spreekuur verzonden. Dit betekent dat hij al zeven maanden in het ongewisse is
gelaten over zijn aanvraag. Nadat de keuring achter de rug is volgt wellicht nog
een verdere (medische) beoordeling die ook weer de nodige tijd in beslag zal
nemen.
Een andere veteraan heeft het verzoek MIP op 22 mei 2018 ingediend. Op 24
mei 2018 is de opdracht voor het verzekeringsgeneeskundig onderzoek gegeven.
Tot op heden is het spreekuur nog niet gepland.
Deze voorbeelden geven weer dat de behandelingsduur van de aanvraag
onacceptabel lang is. Burgers die een beroep doen op een wettelijke
inkomensvoorziening dienen binnen een redelijke termijn uitsluitsel te krijgen of
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hun aanvraag gehonoreerd wordt. Veteranen die een MIP aanvragen hebben
meestal te maken met ernstige problematiek (zoals PTSS klachten). Juist voor
deze groep is het dan ook van groot belang dat hun aanvraag met
voortvarendheid wordt behandeld. Capaciteitsproblemen bij het ABP/SMO mag
naar mijn mening geen reden zijn om hun aanvragen te laten liggen. Ik vraag u
met klem om voor deze veteranen een oplossing te zoeken die recht doet aan de
zorg die in het algemeen voor hen noodzakelijk is.
Daarbij kondig ik aan dat de Veteranenombudsman in het eerste kwartaal van
2019 een onderzoek opent naar deze brede MIP-problematiek.
Ik verzoek u om binnen vier weken te antwoorden op deze brief.
Een afschrift van deze brief stuur ik naar het ABP. Tegelijkertijd met deze brief
aan u heb ik de Vaste Kamercommissie voor Defensie ook op de hoogte gebracht
omtrent mijn zorgen over de uitvoering van het MIP.

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,
tevens Veteranenombudsman,
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