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BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
's-Gravenhage, 26 maart 1990
Bij de begrotingsbehandeling op 25 januari 1990 heb ik toegezegd
vóór 1 april a.s. u mijn standpunt over het eindrapport van de Vertrou–
wensman Oud-Militairen Indiëgangers drs. D.F. van der Mei bekend te
zullen maken. Met het aanbieden van de bijgevoegde nota «Zorg voor
veteranen in samenhang» doe ik deze belofte gestand. In deze nota zijn
de hoofdlijnen van het veteranenbeleid aangegeven.
Ook nu de ontspanning in de Oost-West-relaties spectaculair groeit en
de gedachten aan toekomstig oorlogsgeweld steeds verder van ons af
raken, mag niet voorbij worden gegaan aan de noden en behoeften van
hen die reeds lang geleden het Koninkrijk als militair hebben gediend in
moeilijke en buitengewone omstandigheden en daar nu nog gevolgen
van ondervinden. Het gaat om een problematiek die eerst laat in zijn volle
omvang is onderkend. Omdat de tijd voor de veteranen dringt is snelle en
tegelijkertijd zorgvuldige besluitvorming geboden.
Ik hecht eraan hier met name de primaire verantwoordelijkheid van de
overheid te beklemtonen. De specifieke problemen die veteranen onder–
vinden vloeien immers voort uit hun plichtsvervulling in opdracht van de
Regering.
Doelstellingen van het veteranenbeleid zijn:
- het (bevorderen van het) betonen van respect en waardering voor de
inzet van de veteranen en de daarbij door hen gebrachte offers;
- het beperken en zo dragelijk mogelijk maken van specifieke immate–
riële nadelige gevolgen van onder oorlogsomstandigheden verrichte
dienst.
Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen zal ik op korte termijn
een ruim pakket maatregelen treffen om tegemoet te komen aan de
behoefte aan erkenning. Verder zal ik bevorderen dat eveneens op korte
termijn een herkenbare, effectieve en eigentijdse vormgeving van speci–
fieke immateriële hulpverlening tot stand komt.
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In het belang van samenhang in de zorg voor veteranen heb ik met
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mijn ambtgenoten van Binnenlandse Zaken resp. van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur afgesproken dat de door mij te treffen maatregelen
ook ten goede zullen komen aan de ex-militairen van het voormalig
Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, die Nederlands onderdaan zijn.
Kortheidshalve verwijs ik naar de inhoud van de nota. Daarin komen
ook nog andere kwesties aan de orde dan behandeld zijn in het rapport
van de Vertrouwensman. Dit is gedaan omdat ik zoveel mogelijk en zo
snel mogelijk duidelijkheid wil verschaffen over de mij thans bekende
wensen en problemen van veteranen.
De Minister van Defensie,
A.L ter Beek
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