Bent u veteranen en/of dienstslachtoffer en u heeft algemene vragen over uw MP?
Met algemene vragen (denk aan keuringen, verslechtering van uw gezondheid enz) kunt u contact
opnemen met het Veteranenloket, tel 088 334 00 00.
Bent u lid van de BNMO en wilt u bezwaar aantekenen tegen uw MIP?
Als BNMO-lid kunt u terecht bij de juristen van de vereniging. Stuur uw vraag naar jz@bnmo.nl en u
ontvangt een antwoord op uw bericht.
Bent u geen lid van de BNMO en u wilt bezwaar aantekenen tegen uw MIP?
U kunt lid worden van de vereniging. Kijk hier wat de voorwaarden zijn voor juridische
ondersteuning.
U krijgt een MIP en een AOW en u heeft vragen over de samenloop van deze twee?
Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Veteranenloket, tel 088 334 00 00 of mail
info@veteranenloket.nl. Zij kunnen u informeren over de gevolgen van de samenloop.
U krijgt een MIP en een AOW en u bent het niet eens met de hoogte van de uitkeringen?
Indien u lid bent van de BNMO, dan kunt u terecht bij de juristen van de vereniging. Stuur uw vraag
naar jz@bnmo.nl en u ontvangt een antwoord op uw bericht. Bent u geen lid, dan kunt u zich
aanmelden. Kijk hier wat de voorwaarden zijn voor juridische ondersteuning.
U krijgt een MIP en een WIA en u heeft vragen over de samenloop van deze twee?
Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Veteranenloket, tel 088 334 00 00 of de website. Zij
kunnen u informeren over de gevolgen van de samenloop.
U krijgt een MIP en een WIA en u bent het niet eens met de hoogte van de uitkeringen?
Indien u lid bent van de BNMO, dan kunt u terecht bij de juristen van de vereniging. Stuur uw vraag
naar jz@bnmo.nl en u ontvangt een antwoord op uw bericht. Bent u geen lid, dan kunt u zich
aanmelden. Kijk hier wat de voorwaarden zijn voor juridische ondersteuning.
Bent u veteraan of dienstslachtoffer en heeft u een vraag over de voorzieningen waar u recht op
heeft?
Met uw vragen kunt u terecht bij de medewerkers van het Veteranenloket, tel 088 334 00 00 of mail
info@veteranenloket.nl. Zij kunnen u informeren over uw rechten en welke stappen u kunt nemen.
Wellicht dat uw vragen op de website van het Veteranenloket al beantwoord worden.
Heeft u ondersteuning thuis nodig als gevolg van uw dienstongeval?
De gemeente biedt ondersteuning om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dit is
vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Heeft u ondersteuning thuis als gevolg van uw dienstongeval en heeft u meer nodig?
De zorgcoördinator van het Veteranenloket kan in samenwerking met u een aanvulling aanvragen.
Bel hiervoor het Veteranenloket, tel 088 334 00 00 of mail info@veteranenloket.nl. Wellicht dat uw
vragen al op de website van het Veteranenloket al beantwoord worden.

Heeft u schulden?
Indien u door omstandigheden schulden heeft, dan adviseren we u om contact op te nemen met het
Sociaal Raadsliedenwerk. Kijk voor meer informatie op de website: www.sociaalraadslieden.nl
U heeft een algemene juridische vraag?
Bij algemene vragen zoals het kopen van een huis, echtscheiding, burenruzie e.d. verwijzen we u
door naar het Juridisch Loket, tel 0900 8020 of kijk op de website: www.juridischloket.nl

