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Geachte heer van Z., 

In uw brief van 20 december 2017 met kenmerk 201735081 aan de minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft u aan dat er een hiaat in de wetgeving 

bestaat voor personen die een Militair invaliditeitspensioen ontvangen. Dit 

pensioen staat niet vermeld op de limitatieve lijst van Nederlandse pensioenen op 

bijlage XI onder 1f, bij verordening 883/2004/EG, de coördinatieverordening 

sociale zekerheid.  

 

Doordat dit pensioen niet vermeld wordt op de limitatieve lijst van bijlage XI heeft 

een ontvanger van een dergelijk pensioen die verhuist naar een andere lidstaat in 

die lidstaat geen recht op zorg ten laste van Nederland.  

 

Het ontbreken van een dekking tegen ziektekosten kan voor veteranen die dit 

pensioen ontvangen een reden zijn om niet te verhuizen naar een EU lidstaat, een 

EER-land of een verdragsland. U bent van mening dat dit pensioen ten onrechte 

niet op de genoemde bijlage staat, en u  adviseert de minister om het Militair 

invaliditeitspensioen op de limitatieve lijst van bijlage XI onder 1f van verordening 

(EG) 883/2004 te plaatsen.  

 

Ik wil u graag danken voor uw advies en kan u melden dat de minister uw visie 

deelt dat dit pensioen op bijlage XI geplaatst moet worden. De voorbereiding voor 

plaatsing op de bijlage is reeds in gang gezet. Zoals u weet is bijlage XI onderdeel 

van de coördinatieverordening sociale zekerheid (verordening (EG) 883/2004) en 

kan een dergelijke verordening alleen gewijzigd worden volgens de hiervoor 

geldende wetgevingsprocedure binnen de EU.  

 

Op dit moment zijn er onderhandelingen in raadswerkgroepen gaande over een 

door de Europese Commissie voorgestelde wijziging van verordening 883/2004. 

Nederland heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt en een voorstel tot wijziging  
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van bijlage XI ingediend in deze onderhandelingen. De door Nederland 

voorgestelde wijziging zal verder meelopen in het wetgevingstraject. Helaas kan ik 

geen voorspelling doen over de termijn waarop het wetgevingsproces gereed zal 

zijn. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

de secretaris-generaal, 

 

 

 

 

 

 

E. Gerritsen 


