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De regeling ereschuld
Na lang wachten is er dan nu een regeling voor de ereschuld. Velen van u hebben we al het advies gegeven
om de Kareoler goed in de gaten te houden. Zodra er
meer bekend zou worden, zouden we er aandacht aan
besteden. Ongetwijfeld heeft u er al het nodige over
gelezen. Maar we komen onze toezeggingen graag na.

Wie heeft er recht op?

De gewezen militair die vóór 1 juli 2007 ontslagen is
en bij wie als gevolg van oorlogsomstandigheden of
een crisisbeheersingsoperatie invaliditeit met dienstverband is vastgesteld. Verder moet u op 1 juni 2012 in
verband daarmee aanspraken genoten hebben of voor
die datum een eerste aanvraag voor een militair invaliditeitspensioen hebben ingediend.

De hoogte van de uitkering

Het bedrag van de uitkering is gekoppeld aan de mate
van uw invaliditeit. Bij een invaliditeitspercentage van
50 procent bedraagt de uitkering 50 procent van de
grondslag die is vastgesteld op € 125.000,-. Een mate
van invaliditeit van minder dan 10 procent wordt
afgerond naar 5 procent. Als de mate van arbeidsongeschiktheid met dienstverband hoger is dan de mate
van invaliditeit, dan is de mate van arbeidsongeschiktheid bepalend voor de hoogte van de uitkering. De
uitkering is verder een netto uitkering: loonheffing en
premies zijn voor rekening van de Staat.

Eenmalig

De uitkering is eenmalig. Hij wordt één keer vastgesteld en één keer uitgekeerd. Ook wijziging van het

invaliditeitspercentage na vaststelling van de uitkering heeft geen invloed op de hoogte van de uitkering.
Als u meent recht te hebben op een hogere schadevergoeding dan kunt u altijd naar de rechter stappen. U
moet dan wel de onrechtmatigheid van het handelen
van de Staat kunnen aantonen. Ook gelden dan de
normale verjaringstermijnen. Als u in het verleden
al een schadevergoeding heeft ontvangen voor uw
invaliditeit, dan ontvangt u alleen het deel van de
ereschuld-uitkering dat hoger is dan het bedrag van
de schadevergoeding die u al heeft ontvangen.

Geen definitieve mate van invaliditeit
vastgesteld

Als bij u op 1 juni 2012 nog geen definitieve mate van
invaliditeit of arbeidsongeschiktheid met dienstverband is vastgesteld, dan ontvangt u de uitkering op
het moment dat beide wel zijn vastgesteld. Dat betekent dus dat in dat geval het allemaal nog wel even
kan duren. In de regeling is niets opgenomen over een
voorlopige uitkering in afwachting van een definitieve
mate van invaliditeit.

Betaling

De verwachting is dat u in het vierde kwartaal van
dit jaar een betaling tegemoet kunt zien. U hoeft
daarvoor zelf geen aanvraag in te dienen. Natuurlijk
roept een regeling als deze de nodige vragen op. We
kunnen in dit korte bestek de regeling niet uitputtend
behandelen en zo voor iedereen direct duidelijkheid
geven. Met uw vragen kunt u bij ons terecht op het
e-mailadres jz@bnmo.nl

vraag en antwoord

De BNMO ontvangt met regelmaat vragen via onze service ‘Eerste Hulp Bij Juridische Zaken’, die u kunt vinden op de
website www.bnmo.nl. Wellicht zit hier het antwoord op uw vraag ook tussen. U kunt uw vraag ook opsturen naar
jz@bnmo.nl   

Vraag: Mijn man is begin dit jaar overleden. Hij had

een militair invaliditeitspensioen als gevolg van een
ongeval tijdens zijn uitzending naar Indië. Ik heb nu
een bijzonder militair nabestaandenpensioen. Kom ik
nu ook in aanmerking voor een uitkering volgens de
regeling ereschuld?
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Antwoord: De regeling spreekt over de gewezen militair en niet over zijn (of haar) nabestaanden. U kunt
dus helaas geen aanspraak maken op deze eenmalige
bijzondere uitkering.
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