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Defensie is deze week begonnen met de uitbetaling van de zogenoemde ereschuld aan
veteranen. De bijzondere uitkering komt toe aan hen die tijdens of door toedoen van een
uitzending lichamelijk of psychisch gewond zijn geraakt en die hier nog dagelijks gevolgen van
ervaren.

  

“Mijn waardering voor deze bijzondere veteranen, kan ik niet uitdrukken in geld. Maar met deze
tegemoetkoming krijgen zij, die een hoge prijs betaalden voor nationale en internationale
veiligheid, wel de erkenning en de vergoeding waar ze recht op hebben”, aldus minister Hans
Hillen.

      

  

De regeling geldt voor veteranen van wie is vastgesteld dat ze tijdens oorlogsomstandigheden
en crisisbeheersingsoperaties door de dienst invalide zijn geworden. Voorwaarde is dat de
veteranen hun invaliditeit opliepen voor 1 juli 2007. Ook moeten ze voor deze datum zijn
ontslagen en dienden ze  voor 1 juni van dit jaar hun eerste aanvraag voor militair
invaliditeitspensioen in.

  

Eenmalig

  

De netto uitkering is eenmalig. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van het
vastgestelde invaliditeitspercentage. Het maximum bedrag dat kan worden uitgekeerd per
veteraan is €125.000. Bij een invaliditeitspercentage van 40 procent ontvangt de veteraan
€125.000 x 0,40 = €50.000. Verwacht wordt dat de ereschuld aan het einde van dit jaar volledig
is ingelost.

  

Vast onderdeel

  

Voor  invalide veteranen die niet in aanmerking komen voor deze ereschuldregeling,
bijvoorbeeld omdat ze na 1 juli zijn ontslagen, geldt dat zij aanspraak kunnen maken op de
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nieuwe schadevergoedingsregeling die is opgenomen in het Besluit aanvullende
arbeidsongeschiktheids-  en invaliditeitsvoorzieningen militairen. Hierdoor is de vergoeding van
restschade bij militaire oorlogs- en dienstslachtoffers vast onderdeel van hun rechtspositie.

  

Mijlpaal

  

De ereschuld is al lange tijd onderwerp van discussie. Vorig jaar november werd een bedrag
van €110 miljoen beschikbaar gesteld om de ereschuld in te lossen. Dit werd gezien als een
mijlpaal in het veteranenbeleid. Ook de militaire vakbonden zijn akkoord met de manier van
inlossing. ‘Nu de vergoedingen worden verstrekt, komt er voor veel veteranen een eind aan het
lange wachten en wordt het boek naar ieders tevredenheid gesloten. Pijn en verdriet halen we
hiermee niet weg, maar hopelijk werkt deze vorm van erkenning wel verzachtend’, aldus Hillen.
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