
 

 

 

Geachte mevrouw Ollongren, 

 

Als Veteranenombudsman ontvang ik signalen en klachten rondom het 

veteranentenue en de voorwaarden die worden gesteld om voor declaratie 

van de kosten in aanmerking te komen. Met name de ongelijkheid daarin 

tussen de verschillende krijgsmachtdelen zijn veteranen een doorn in het 

oog. Op 15 april 2022 ontving ik van u een reactie op de klacht van een 

veteraan van de Koninklijke Marine over de ongelijkheid in declaratie tussen 

de krijgsmachtdelen.  

 
Harmonisatie veteranentenue 

Met het veteranentenue wordt niet alleen de zichtbaarheid van onze 

veteranen in de samenleving vergroot. Maar het tenue heeft ook tot doel de 

verdere harmonisering van de krijgsmachtdelen binnen Defensie. In de 

uitvoeringsnota worden voorwaarden en basisafspraken beschreven over 

vergoedingen voor het veteranentenue.  

Ongelijke behandeling 

In de praktijk blijkt dat er tussen de krijgsmachtdelen verschil in de uitvoering 

is ontstaan. Zo is er een verschil tussen de krijgsmachtdelen in het stellen 

van voorwaarden (tegenprestaties) aan de mogelijkheid tot declareren van 

het tenue. Door dat verschil lijkt het doel van harmonisatie uit het oog te zijn 

geraakt. Ondanks recent doorgevoerde versoepelingen in de 

declaratievoorwaarden, blijft er sprake van ongelijkheid in declaratie tussen 

de krijgsmachtdelen. Zo stelt de Marine nog altijd verplichtingen aan 

veteranen om in aanmerking te komen voor declaratie, terwijl de andere 

krijgsmachtdelen dat niet doen.  

Aanbeveling 

De vergoeding van het veteranentenue dient voor iedere veteraan gelijk zijn, 

ongeacht bij welk krijgsmachtdeel hij gediend heeft. Daarbij is het 

uitgangspunt dat een werkgever iedere werknemer op een gelijke wijze  

moet behandelen. En alle veteranen waren in dienst van het ministerie van 

Defensie. Ik adviseer u dan ook om op korte termijn tot een uniforme 

regeling te komen waardoor de voorwaarden en afspraken die gesteld 

worden aan de declaratie van het veteranentenue tussen alle krijgsmacht-

delen gelijkgetrokken worden.  

  

Retouradres: Postbus 93122, 2509 AC Den Haag 

Het ministerie van Defensie 

De minister van Defensie 

Postbus 20701 

2500 ES  DEN HAAG 

 

 

 

 

 

 

Pagina 1 

Datum 

6 juli 2022 

Onderwerp 

Ongelijkheid in declaratie 

veteranentenue 

 

Nationale ombudsman 

Bezuidenhoutseweg 151 

2594 AG  Den Haag 

Postbus 93122 

2509 AC  Den Haag 

T 070 356 35 63 

post@nationaleombudsman.nl 

www.nationaleombudsman.nl/ 

veteranen 



 

 

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden naar de Vaste commissie voor 

Defensie van de Tweede Kamer.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

Tevens Veteranenombudsman, 

 

 

 

Reinier van Zutphen 
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