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Geachte mevrouw Hennis-Plasschaert, 

 

Met deze brief laat ik u weten dat ik als Veteranenombudsman een verkenning 

start naar de positie van ex-partners van veteranen. Met deze brief informeer ik u 

over de inhoud van deze verkenning en verzoek ik u een aantal vragen te 

beantwoorden. 

 

Aanleiding van het onderzoek 

Met regelmaat ontvang ik signalen van ex-partners van veteranen die door hun 

uitzending zodanig fysiek of psychisch letsel hebben opgelopen dat zij 

dienstongeschikt werden. Die ex-partners lieten mij weten dat zij onder moeilijke 

omstandigheden, veelal veroorzaakt door PTSS, hun partner jarenlang hadden 

ondersteund en het gezin draaiende hadden gehouden. Toen de relatie als 

gevolg van die problemen uiteindelijk toch stukliep, stonden zij voor hun gevoel  

in de kou. Terwijl de veteraan een beroep kan doen op materiële en financiële 

voorzieningen, blijven sommige ex-partners achter met schulden, ontstaan 

gedurende de relatie en het gevolg van de aandoening van de veteraan.  

Anderen werden zelf ziek door spanningen die het leven met een partner met 

PTSS met zich mee brengt, of moeten leven met blijvend letsel door huiselijk 

geweld. 

De ex-partners stellen dat Defensie onvoldoende oog en waardering heeft voor 

hun positie en de rol die zij hebben gespeeld bij de ondersteuning van de 

veteraan. Zij willen een structurele oplossing voor hun problemen. 

 

Met de Veteranenwet is voor veteranen en hun relaties een formeel raamwerk 

van zorg en ondersteuning gecreëerd. Ex-partners kunnen geen rechten ontlenen 

aan de wet. Mij is bekend dat het ABP, afdeling Bijzondere Regelingen Defensie, 

namens Defensie in individuele gevallen soms wel een handreiking doet naar ex-

partners.  
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Verkenning met rondetafelgesprek 

Om deze signalen te kunnen duiden, wil ik meer inzicht krijgen in deze kwestie.  

Mijn verkenning start met deze brief waarin ik u een aantal vragen voorleg om 

informatie te vergaren. 

 

Daarnaast organiseer ik op woensdag 5 juli 2017 een zogenaamd 

"rondetafelgesprek". Tijdens dat gesprek spreek ik graag met vertegenwoordigers 

van de instanties en organisaties die een taak hebben ten aanzien van de 

bijzondere zorg voor veteranen, of anderszins ervaring hebben met ex-partners.  

 

Het doel van de bijeenkomst is te bespreken hoe de huidige situatie van ex-

partners eruit ziet (formeel en in de praktijk), tegen welke problemen ex-partners 

maar wellicht ook de betrokken instanties aanlopen en of verandering van die 

situatie wenselijk en/of mogelijk is. 

 

Van het gesprek zal een verslag worden gemaakt. Dat verslag wordt niet 

openbaar gemaakt. Wel neem ik de uitkomsten van de bijeenkomst mee in mijn 

conclusies van de verkenning. 

 

Ik stel uw aanwezigheid bij het rondetafelgesprek bijzonder op prijs en nodig u 

dan ook van harte uit om daaraan deel te nemen.  

Op korte termijn stuur ik u een uitnodiging voor het rondetafelgesprek. In de week 

voorafgaand aan het gesprek ontvangt u via de e-mail een discussiestuk, een 

definitieve deelnemerslijst en een routebeschrijving naar ons bureau. 

 

Verzoek om informatie 

Verder ontvangen wij graag voorafgaand aan het rondetafelgesprek een 

antwoord op de volgende vragen. 

 

1. Heeft uw ministerie zelf ook signalen, brieven of klachten ontvangen van ex-

partners van veteranen over hun positie en/of concrete problemen waar zij hulp 

bij vragen?  

Zo ja, kunt u dan aangeven om hoeveel contacten het gaat, op welke 

onderwerpen deze berichten betrekking hadden en hoe daarop door/namens u is 

gereageerd richting die ex-partners? 
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2. In uw overleg van 6 maart 2014 met de vaste commissie voor Defensie stelde 

u het volgende. "De voormalige relatie komt in beginsel niet in aanmerking voor 

bijzondere zorg en speciale voorzieningen, en zal beroep moeten doen op de 

voorzieningen die voor elke Nederlander beschikbaar zijn".  

Daarnaast gaf u aan dat "er altijd aandacht zal blijven voor schrijnende gevallen 

en uitzonderingen", en dat "Defensie oog moet blijven houden voor maatwerk". 

Kunt u aangeven hoe daar vorm aan wordt gegeven? 

 

3. Artikel 33 van het Veteranenbesluit bevat een hardheidsclausule voor 

veteranen en hun relaties. Kunnen ex-partners ook een beroep doen op de 

hardheidsclausule? 

 

4. Is deze kwestie bij uw ministerie op dit moment onderwerp van gesprek, en 

wordt deze meegenomen in de Evaluatie Veteranenbeleid 2011-2016? 

 

Reactietermijn 

Graag ontvangen wij de door ons verzochte informatie binnen zes weken. 

 

Contact 

Voor uw reactie en eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw mr. 

N. de Vogel via telefoonnummer (070) 356 36 66 en emailadres 

n.devogel@nationaleombudman.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

tevens Veteranenombudsman, 

Reinier van Zutphen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


