
 

 

Reeds enkele jaren correspondeer ik met de heer De Jonge, de voormalig 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het gaat over een 

kwestie die een klein aantal veteranen financieel nadelig treft. Om niet in 

herhaling te vervallen verwijs u kortheidshalve naar mijn eerdere brieven 

over dit onderwerp van 2 juli 2021, 13 maart 2020, 6 april 2018 en  

20 december 2017. Deze treft u als bijlage aan, inclusief de reacties hierop 

vanuit het ministerie van VWS. 

 

De inhoud van de laatste brief d.d. 19 oktober 2021 van minister De Jonge 

heeft mij teleurgesteld. Hij verwijst daarin naar eerdere correspondentie over 

deze zaak en geeft in zijn brief nogmaals dezelfde redenen aan om geen 

actie op dit dossier te ondernemen. Ik voel mij dan ook genoodzaakt hierop 

kort in te gaan.  

 

Ik wil benadrukken dat door een ambtelijke omissie op het ministerie van 

VWS, namelijk het niet opnemen van het Militair Invaliditeitspensioen in de 

limitatieve lijst, veteranen nu al jaren financieel benadeeld worden bij 

emigratie naar het buitenland. Het moet mijn inziens mogelijk zijn om voor 

deze kleine groep van veteranen een maatwerkoplossing te vinden.  

De overheid heeft naar veteranen een bijzondere zorgplicht op grond van de 

Veteranenwet. En bij deze kwestie is juist de zorgplicht in het geding. 

 

Ik vraag u dringend om binnen uw ministerie actief mee te werken aan een 

oplossing, waarbij samenwerking met het ministerie van VWS voor de hand 

ligt. Daarom stuur ik een afschrift van deze brief aan de minister van VWS. 

 

Ik ben van mening dat u, in tegenstelling tot wat de heer De Jonge mij op  

19 oktober jl. heeft geschreven, hier nu wél in kunt voorzien. Wachten op 

wijzigingen in Europese regelgeving duurt inmiddels al veel te lang. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

tevens Veteranenombudsman, 

 

 

 

Reinier van Zutphen 
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Geachte heer Van der Maat, 


