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Geachte ,

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 26 juni 2022 heb ik mij laten informeren

over de uitgebreide voorgeschiedenis van uw situatie en de vanuit Defensie

genomen stappen in de afgelopen jaren. Helaas heeft mijn antwoord aan u langer

geduurd dan ik graag had gezien.

Laat ik voorop stellen dat het leed en gemis dat u ervaart met het verlies van uw

tot het ergste behoort wat een vader kan treffen. Ik begrijp goed dat

u dan ook altijd zal blijven zoeken naar antwoorden op vragen die u heeft als
onderdeel van uw verwerkingsproces.

Zoals mijn voorganger per brief van 22 juli 2021 heeft aangegeven heeft Defensie
eerder excuses aangeboden voor het zoekraken van het proces-verbaal over de

situatie . Ik betreur die situatie zeer. Defensie

heeft getracht om in de jaren hierop volgende, met additioneel onderzoek en het
reconstrueren van het proces-verbaal, een bijdrage te leveren aan het verkrijgen

van een completer beeld van hetgeen op 8 juli 1995 heeft geleid tot het

Deze onderzoeken zijn in 2010 afgerond.

Met het afronden van deze additionele onderzoeken bent u in 2010 met de

toenmalig hoofdirecteur Personeel gekomen tot een voor alle partijen gedragen

oplossing die, volgens wederzijdse instemming, recht deed aan uw belangen.

Deze afspraken zijn beschreven in de vaststellingsovereenkomst (VSO) van 14

juni 2010, waarbij partijen elkaar over en weer finale kwijting verlenen. In

aanvulling op de VSO uit 2010 is in 2017, op uw verzoek en met uw instemming,

het boek verschenen. Het eerste exemplaar is aan u uitgereikt op 22

maart 2017 op de Zwaluwenberg in bijzijn zijn van uw partner, de IGK, de HDP

en de commandant van het Korps commandotroepen. In een reactie op deze

bijeenkomst heeft u Defensie laten weten met de uitgave van het boekje een

lange moeilijke periode te kunnen afsluiten.
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In de jaren na 2010 heeft Defensie invulling gegeven aan zowel de financiële als

niet financiële afspraken zoals beschreven in deze VSO. Ik deel uw mening, dat Datum

Defensie haar verplichtingen uit deze VSO niet is nagekomen, dan ook niet.
Onze referentie
BS202202 1240

U geeft aan dat niet via berichtgeving in de media over Dutchbat III (D8III)

geïnformeerd wil worden, maar via Defensie. Ik kan me dat goed voorstellen en

uw verzoek is meer dan terecht. Ook tot onze spijt blijkt de praktijk hier

weerbarstiger dan wat gewenst is en hebben wij vanuit Defensie veelal geen zicht

op wat er wanneer in de media verschijnt aangaande DBIII. Wij vragen uw begrip

hiervoor. Defensie blijft er alles aan doen om u tijdig te blijven informeren over

informatie omtrent DBIII en meer specifiek

In uw brief vraagt u daarnaast mijn empathie en betrokkenheid om in het kader

van de terugkeerreizen van DBIII ruimte te geven aan het Nederlands

Veteraneninstituut en het project m.b.t. een vredeswerkplaats van

daarin een plaats te geven en aan te bevelen. Ik steun dat

verzoek van harte en draag de stichting een warm hart toe. Ik heb daarom uw

verzoek voorgelegd aan de stuurgroep terugkeerreizen DBIII.

De stuurgroep heeft aangegeven dat het bezoek aan de herdenkingsmonumenten

van een belangrijke vaste plek in het

programma van de terugkeerreis inneemt. Ook een ontmoeting met de lokale

bevolking is een element in het programma. De feitelijke invulling van de

terugkeerreis is mede afhankelijk van de wensen van het reisgezelschap. Een

bezoek aan de creatieve vredeswerkplaats kan, indien de deelnemers dat wensen,

een plek krijgen in het programma van de terugkeerreis. Defensie zal dit van

harte aanbevelen.

Ik vertrouw erop u iermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u veel

sterkte toe.

DE MINISTER V N DEFENSIE
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