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BijlagenGeachte ,
Geen

Bij e-mail van 7 december 2021 heeft u bij Stichting Pensioenfonds ABP een
verzoek ingediend als bedoeld in artikel 3 eerste lid, van de Wet openbaarheid

Bij beantwoording, datum,van bestuur (Wob). In uw verzoek vraagt u naar een overzicht van de aantallen onze referentie en onderwerp
opgevraagde psychologische expertise onderzoeken door derden in opdracht van vermelden.
de verzekeringsartsen. Het verzoek ziet op de periode 2016 tot en met 2022. Uw
verzoek heeft u ingediend bij Stichting Pensioenfonds ABP, die namens het
ministerie van Defensie diverse uitvoeringswerkzaamheden verricht. Omdat de
Stichting Pensioenfonds een onder de verantwoordelijkheid van de minister
werkzame instelling, dienst of bedrijf is, is uw verzoek op 4 april jI. ter
behandeling aan het ministerie van Defensie doorgezonden.

Om te beoordelen of een gewezen militair recht heeft op een Militair
invaliditeitspensioen en/of voorzieningen/verstrekkingen dient te worden
vastgesteld wat de mate van invaliditeit met dienstverband is. Stichting
Pensioenfonds ABP, voor deze Bijzondere Regelingen Defensie van APG, is door de
Staatssecretaris van Defensie gemandateerd om besluiten te nemen ter uitvoering
van de diverse regelingen waar (gewezen) militairen aanspraak op kunnen maken
(zie daarvoor: Mandaatbesluit uitvoering defensiespecifieke uitkeringsregelingen
2020). Het team Sociaal Medisch Onderzoek (SMO) van het APG beschikt over
verzekeringsartsen die in dergelijke gevallen een geneeskundig onderzoek starten
naar de gewezen militair. Op basis van het medisch dossier van de gewezen
militair en gesprekken moet de verzekeringsarts vervolgens beoordelen of er
sprake is van een dienstverbandaandoening. De verzekeringsarts legt ook vast
welke beperkingen het gevolg zijn van de eventuele dienstverbandaandoening en
wat de mate van invaliditeit is. Soms kan een aanvullend onderzoek door een
onafhankelijke specialist nodig zijn, als er bijvoorbeeld na het onderzoek bij de
verzekeringsarts nog onduidelijkheid bestaat over de medische aandoening.
Dergelijke externe expeftise onderzoeken door onafhankelijke geneeskundige
specialisten hebben afgelopen jaren verscheidende malen plaatsgevonden.

Besluit
In antwoord op uw verzoek is een overzicht gegenereerd van aantallen externe
expertise onderzoeken dat het team SMO van APG Bijzondere regelingen Defensie
in het kader van de uitvoering van de in het mandaatbesluit genoemde regelingen
heeft uitgezet vanaf 2017. Dit overzicht besluit ik volledig openbaar te maken.
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CMH Centraal Militair
Hospitaal

DC Expertise centrum
GF Koerselman Psychiatrische

Expertise
GGZ Heuvelrug

H.J.C. van Marie, psychiater
MAPTA

Mediant
Neuro-orthopaedisch Centrum

P. Verlooy, neuroloog
ACTA

Kin gma Orthopedie 6V
PDC Psychtrauma Diagnose

Centrum
PSYON

R. Zwartelé, orthopeed
WPEX

2
3 6 13 1
1

1
1 1

1
11

19 18
2

5 19 28 28 25
3
1

2 17
2

2
23

1
1
2
1

24
69

3

108
9

19

Bestuursstaf
Directie Communicatie

Datum 28 APR 2022

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Minister van
Defensie, Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan DienstenCentrum Juridische Dienstverlening, Commissie
advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift moet zijn
ondertekend, een dagtekening bevatten en van de naam en het adres van de indiener zijn voorzien. Uit het
bezwaarschrift moet duidelijk blijken tegen welk besluit en op welke gronden bezwaar wordt gemaakt.

Het team SMO is vanaf maart 2017 gestart met het vastieggen van de externe
expertise onderzoeken, waardoor het overzicht met dat jaartal start. Voor het jaar
2022 gelden de aantallen tot en met 1 april 2022.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De Minister van Defensie
voor deze
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