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Bij de AFMP/FNV komen veel vragen binnen over de zogenoemde ereschuld aan veteranen. Het geld is er nu, maar wie
er in aanmerking komen voor de zogeheten ereschuld aan veteranen, is nog lang niet helemaal duidelijk. Het gaat in elk
geval om veteranen die een militair invaliditeitspensioen MIP hebben als gevolg van een aandoening die vóór 1 juli 2007 is
opgelopen tijdens een missie. AFMP/FNV-voorzitter Wim van den Burg, die zich namens de vakbond sterk heeft
gemaakt voor de regeling, geeft een toelichting.

In het overleg over de nieuwe schaderegeling hebben we gezegd: we gaan als AFMP/FNV niet spreken over een nieuwe
regeling die ingaat 1 juli 2007 als we ook niet voor de mensen die daarvoor schade hebben geleden een regeling hebben
getroffen&rdquo;, aldus voorzitter Wim van den Burg. Gevolg was dat het overleg in een impasse belandde, waar pas
door bemiddeling van de Nationale ombudsman een einde aan kwam. &ldquo;Daarbij hebben we vooral gekeken naar
hoe je kunt komen tot een bepaalde doelgroep en wat je dan gaat regelen. Daar is veel deskundigheid bij betrokken en
uiteindelijk zijn we met Defensie uitgekomen op een algemene omschrijving van de schaderegeling voor met name
mensen die psychische schade hebben opgelopen. Bij veteranen met fysieke schade is het zichtbaar en veel
vanzelfsprekender op welke manier je de schade bepaalt. Wat is de restcapaciteit, wat kunnen ze wel en wat kunnen ze
niet?&rdquo;

PTSS
De militaire vakbonden hebben zich vanaf het begin sterk gemaakt voor een goede regeling voor de hele groep
veteranen. Van den Burg: &ldquo;Als het gaat om psychische schade, zoals een posttraumatische stress stoornis, is het
veel lastiger, want dat is van de buitenkant niet zichtbaar. Defensie had er in het verleden geen enkele ervaring mee en
wist ook niet hoe daar mee om te gaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen zich miskend en in de steek
gelaten voelden.&rdquo;

Wie er precies voor de ereschuld in aanmerking komen, is nog niet helemaal duidelijk. &ldquo;Als je het hebt over de
doelgroep dan gaat het om veteranen die een MIP hebben. Het merendeel daarvan heeft daarvan wel enige vorm van
restschade. Er zijn veteranen die op basis van hun eigen dossier dat ze hebben samengesteld prima kunnen aantonen
wat de schade is. Maar je hebt erbij die geen documenten hebben, maar waar wel schade is. Dan wordt het wat lastiger
en moet je denken aan een soort forfaitaire vergoeding (een bedrag ineens; red.).&rdquo;

Geen verjaringstermijn
De nu in te lossen ereschuld betreft een rechtspositionele regeling. &ldquo;Je hoeft er dus niet mee naar de rechter om
het te claimen, maar je kunt gewoon op basis van de regels aanspraak maken. Veteranen die de regeling te mager
vinden of om een andere reden niet goed vinden, kunnen nog steeds naar de rechter. Dan gelden echter wel alle
verjaringstermijnen die voor deze regeling niet gelden.&rdquo; Veteranen die nu een claim hebben lopen, moeten
volgens de AFMP/FNV-voorzitter dan ook goed overwegen of ze die door willen zetten. Hij verwacht dat op basis van de
uitwerking van de regeling helder zal zijn om welke groep het gaat. &ldquo;Mensen uit die groep zullen worden
uitgenodigd om hun verzoek tot schadevergoeding in te dienen. Ze zijn dus bekend, want ze hebben een MIP. Alleen
hebben ze nooit een vergoeding voor restschade gekregen. Mensen die in een procedure zitten voor een MIP en tot de
categorie van vóór 2007 horen, gaan natuurlijk mee in deze regeling.&rdquo; Door de financiële oplossing voor de
ereschuld kan het overleg tussen Defensie en de vakbonden weer worden voortgezet. &ldquo;We kunnen de
gesprekken over de schadeloosstelling, voor zowel oude als nieuwe gevallen, weer voortzetten. Maar ik verwacht toch
wel dat het enkele maanden zal duren voordat dit overleg wordt afgerond.&rdquo;

Dit bericht is gebaseerd op een artikel in De Kareoler, dat met toestemming is overgenomen.
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