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Betreft: Uw klacht van 20 mei 2016

Geachte heer 't Hart,

Ik verwijs naar uw klacht aan de Europese Commissie van 20 mei 2016, die onder 
nummer CHAP(2016)1729 is geregistreerd. Wij hebben u bij schrijven van 15 juli 2016 
geantwoord, waarna u ons onmiddellijk hebt geantwoord met aanvullingen per e-mail op 
25 augustus en 1 september 2016. Wij hebben u een andere brief van 10 oktober 2016 
gestuurd om een bepaald punt dat u verhoogd uit te leggen en u te informeren dat wij uw 
klacht zaak zullen sluiten, want er is geen bestaande eigenlijke probleem. U hebt 
geantwoord bij e-mail van 11 oktober 2016 waarin staat dat we nog steeds uw vraag niet 
begrijpen (Ares(2016)5880060).

Ik kan u verzekeren dat we uw vraag begrijpen en het feit dat u op dit moment niet ziek 
bent en nu keen zorgdiensten nodig heeft. Echter, kan uw vraag niet worden beantwoord 
zonder verwijzing naar het SI-formulier, zoals u vroeg. Het SI-formulier omvat toegang 
tot ziekte en zorg voordelen op elkaar en is daarom noodzakelijk om de Duitse 
ziekteverzekering te presenteren.

Ik herhaal dat je niet dezelfde rechten onder de WLZ heeft, terwijl u in Duitsland leeft, 
vergeleken met als u woont in Nederland. Echter, heb je toegang tot de Duitse zorg 
voordelen in plaats daarvan (met uitzondering van de zorguitkering (Pflegegeld)), dat 
wordt gefinancierd door de Nederlandse WLZ, waar u bijdragen betaalt.

Zodra u besluit om terug te keren naar Nederland, zal je weer vallen volledig onder de 
WLZ. We zouden geen regel identificeren dat je zou dwingen voor jezelf institutionele 
zorg voor een bepaalde periode te betalen bij u terugkeer van Duitsland, zoals u beweert.

Ik hoop dat deze informatie eindelijk een antwoord biedt op uw vragen.

Hoogachtend,

Hoofd van de eenheid
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