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Minister Hans Hillen en de militaire vakbonden hebben overeenstemming bereikt over
een regeling voor het inlossen van de ereschuld voor veteranen. Deze bijzondere
uitkering geldt als erkenning voor veteranen die door toedoen van hun uitzending
lichamelijk of psychisch gewond zijn geraakt en die de gevolgen daarvan nog dagelijks
ervaren.

      

  

Om in aanmerking te komen voor de bijzondere uitkering dient de veteraan oorlogsslachtoffer te
zijn in de zin van het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen
militairen. De regeling geldt daardoor voor veteranen bij wie ten gevolge van inzet tijdens
oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie invaliditeit met dienstverband is
vastgesteld.

Hoogte

  

Op grond van de beschikbare middelen, de omvang van de doelgroep en de mate van hun
invaliditeit is voor de bijzondere uitkering een grondslag van €125.000 vastgesteld. De hoogte
van de bijzondere uitkering zal worden bepaald  door het voor de veteraan vastgestelde
invaliditeitspercentage van de grondslag te nemen. Als sprake is van een
invaliditeitspercentage van bijvoorbeeld 40%, ontvangt de betrokken veteraan dus een bedrag
van (€125.000 x 40% =) €50.000. Als de mate van arbeidsongeschiktheid met dienstverband
hoger is dan de mate van invaliditeit, wordt voor de berekening het
arbeidsongeschiktheidspercentage gehanteerd. De bijzondere uitkering wordt netto uitbetaald.
De verschuldigde inkomstenbelasting komt voor rekening van het Rijk.

Geen aanvraag

  

De veteraan die in aanmerking komen voor deze regeling moet de invaliditeit hebben
opgelopen ten gevolge van een incident voor 1 juli 2007, voor die datum zijn ontslagen en voor
1 juni 2012 een eerste aanvraag voor een militair invaliditeitspensioen hebben ingediend. De
bijzondere uitkering wordt uitbetaald in het laatste kwartaal van dit jaar. De betrokken veteranen
hoeven hiervoor geen aanvraag in te dienen. Zij worden per brief geïnformeerd door het ABP
Bijzondere Regelingen Defensie.

Nieuw besluit
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De invalide veteranen die na 1 juli zijn ontslagen of die na 1 juni 2012 een eerste aanvraag voor
een militair invaliditeitspensioen indienen, komen niet in aanmerking voor deze ereschuld
regeling. Voor deze groep militairen geldt dat zij aanspraak maken op de nieuwe
schadevergoedingsregeling die in het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en
invaliditeitsvoorzieningen militairen wordt opgenomen. De vergoeding van restschade van
militaire oorlogs- en dienstslachtoffers wordt daarmee vast onderdeel van de militaire
rechtspositie.
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