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Den Haag, 22 april 2020
Geachte voorzitter,
In referte A heeft de CMHF aandacht gevraagd voor de veteraan in het algemeen en de
relatie van veteranen in bijzonder. Dit omdat de veteraan van mening is dat de vergoeding
die zij vanuit de RRF ontvangt voor het bijwonen van een reüni e niet de waardering en
erkenning geeft die zij van Defensie en de samenleving verwachten. De veteraan begrijpt
dit niet en is teleurgesteld in het feit dat zij geen vergoeding krijgen als hun partner of een
relatie hen vergezeld naar een reünie. Dit omdat de partner voor , tijdens en na de missie
een zeer belangrijke rol vervuld naar de militair die op missie is en in afwezigheid van de
veteraan zorgt voor hun gezin. Het thuisfront wordt niet voor niets tijdens een missie zeer
betrokken gehouden en een belangrijke taak toebedeeld. Immers, als het thuis goed gaat
hoeft de militair in het missiegebied zich hier geen zorgen over te maken. Als de missie
voorbij is en de militair komt terug naar Nederland dan is de missie voor de
partner/thuisfront vaak nog niet voorbij. Zij spelen ook een belangrijke rol als het gaat om
het weer ‘resocialiseren’ in de samenleving. Bij de één gaat dit gemakkelijker dan bij de
ander. Zij zijn ook degenen die als eerste afwijkend gedrag signaleren. Hier wordt de eerste
dam opgeworpen om veteranen terug te laten keren in de Nederlandse
(vredes)omstandigheden. Zoals overigens ook in de Veteranenwet wordt erkend.
Gezien de belangrijke rol die de partner/relatie voor, tijdens en na de missie speelt zijn de
centrales van mening dat dit ook tot uiting moet komen in de reü niefaciliteiten. Als bij deze
bijeenkomsten partners welkom zijn dan zijn wij van mening dat zij net als de veteraan
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een bijdrage in de kosten moeten ontvangen. Ere wie ere toekomt want defensie heeft hier
veel baat bij.
De AC, ACOP en de CMHF zijn van mening dat de reüniekosten ten behoeve van veteranen
door de samenleving betaald zouden moeten worden. Immers, onze veteranen zijn namens
Nederland op missie gestuurd en de samenleving laat door middel van het betalen van een
vergoeding voor deze reünies hun waardering voor de inzet van onze militairen blijken.
In referte B heeft u gereageerd op de brief van de CMHF. In uw brief geeft u aan dat u een
forfaitair bedrag wenst te geven als tegemoetkoming bij een reünie. In uw brief geeft u
aan dat u nog steeds van mening bent dat de partner van een veteraan geen
tegemoetkoming krijgt als zij samen met de veteraan naar een missie gerelateerde reünie
gaat. We vinden dit onbegrijpelijk gezien de belangrijke rol die Defensie ók aan het
thuisfront toebedeeld.
In uw brief nr. 17.00315 geeft u aan dat de begeleid(st)er van een rechthebbende die om
sociaal medische redenen niet alleen naar de reünie kan komen door u wordt opgenomen
als rechthebbende. Dat zal in de praktijk vaak de partner of relatie van de veteraan zijn.
Daarmee ontstaat de situatie dat de partners c.q. relaties van veteranen met een
aandoening, vaak zal dit PTSS zijn, wel aanwezig kunnen zijn bij de reünie tegen
vergoeding van kosten en de partners van de overige veteranen die besluiten mee te gaan
naar de reünie die kosten zelf moeten dragen. Wat ons betreft is dat een ongewenste
situatie.
Wij zijn van mening dat de partner/relatie niet alleen de lasten van een missie zou moeten
dragen maar ook, indien wenselijk, de lusten. Wij zijn dan ook van mening dat ook de
partner/relatie de waardering en de erkenning dient te krijgen voor hetgeen zij hebben
gedaan voor de militair en defensie als deze op missie is (geweest). Om hier invulling aan
te geven willen wij het volgende voorstel doen: vanaf 1 juli a.s. ontvangt zowel de veteraan
als de partner/relatie € 20,- als tegemoetkoming in de kosten van een veteranenreünie.
Wij roepen u dan ook op om de bekostiging van genoemde faciliteit in het kabinet
bespreekbaar te maken en aan te dringen op een bekostiging uit de algemene middelen.
Gezien het belang dat wij hechten aan de hierboven beschreven vergoeding hebben we de
bereidheid om vooruitlopend op het kabinetsbesluit de vergoeding en de hoogte hiervan
reeds te formaliseren tijdens de komende arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. Gezien
het geringe bedrag waarover we het hebben moet het overigens mogelijk zijn om dit - ook
al eerder - uit het P-gerelateerde budget te bekostigen.
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Mede namens het AC en de ACOP,

KTZ M.E.M. de Natris
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