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Met deze brief wil ik uw aandacht vragen voor de zorgplicht van Defensie voor de
relaties van veteranen.

Datum
9 juni 2020

Ik heb een brief ontvangen van een vader van een Dutchbat-3 veteraan. Na diens
uitzending kreeg deze veteraan te kampen met ernstige psychosociale problematiek
als gevolg van zijn PTSS. Voor zijn ouders was dat aanleiding om hem opnieuw in
huis op te nemen en te verzorgen. Vervolgens hebben zij gezorgd voor onderdak en
zorg aangezien de veteraan geen eigen inkomsten meer had. Op den duur zorgde
dat voor steeds meer spanningen in de thuissituatie. Dit escaleerde in een optreden
van de politie na de mishandeling van zijn vader door de veteraan. Opvang van de
veteraan door zijn ouders was vanaf dat moment niet meer mogelijk.
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De zorgplicht voor veteranen die is geborgd in de Veteranenwet, geldt ook voor de
relaties van de veteranen. Dat wil zeggen dat de ouders van een veteraan ook vallen
onder de reikwijdte van de wet.
Na het inschakelen van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK) heeft deze
voorgesteld een concreet geldbedrag aan deze ouders beschikbaar te stellen als blijk
van erkenning en waardering voor hun rol als mantelzorger voor deze veteraan. De
IGK heeft zijn advies, in afstemming met het maatschappelijk werk van Defensie,
berekend aan de hand van de destijds geldende Nibud kostennorm voor
mantelzorger. Dit advies is echter niet opgevolgd door de Hoofddirecteur Personeel.
Daarbij is een beroep gedaan op mogelijke precedentwerking.
Als Veteranenombudsman ben ik van mening dat precedentwerking geen reden mag
zijn om het verzoek voor een financiële vergoeding op voorhand af te wijzen. De
bijzondere zorgplicht omvat zowel materiele als immateriële ondersteuning in ruime
zin, voor veteranen en/of haar relaties. Graag verneem ik van u welke mogelijkheden
u ziet voor het geven van erkenning en waardering aan relaties van een veteraan in
hun rol als mantelzorger in het algemeen en voor deze ouders in het bijzonder.
Een afschrift van deze brief heb ik gezonden naar de IGK en de Vaste
Kamercommissie voor Defensie.
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