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Geachte professor Rosenthal,

In reactie op uw brief van 20 oktober jI. waarin u mij adviseert het besluit te
nemen om de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) op te heffen
en de verantwoordelijkheid voor het toezicht op het civiel-militaire zorgsysteem
neer te leggen bij de Raad van Toezicht van de Stichting Nederlands
Veteraneninstituut (NLVi) die naar verwachting per 1 januari 2021 operationeel
wordt, deel ik u het volgende mee.
In de op te richten Stichting Nederlands Veteraneninstituut, een rechtspersoon
met wettelijke taak (RWT), komen meerdere organisaties samen, waaronder
ook het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). De stichting is als RWT
verantwoordelijk voor de uitvoering van het veteranenbeleid waaronder de
instandhouding en kwaliteit van de ketenzorg. De voorzitter Stuurgroep LZV
krijgt daarmee ook een plek in de directieraad die onder leiding staat van een
directeur bestuurder. Het toezicht op de Stichting ligt bij een Raad van Toezicht,
samengesteld uit vertegenwoordigers met een brede maatschappelijke
achtergrond. Zij houden toezicht op alle taken van de stichting, waaronder dus
de LZV-keten. Ik deel de mening van de RZO dat daarmee de situatie ontstaat
dat de toegevoegde waarde van de RZO nog te klein is om deze Raad als
toezichthouder voort te laten bestaan.
De situatie waarin wij thans de ketenzorg kunnen borgen in een regulier
systeem is onder meer te danken aan het goede werk dat de RZO sinds 2007
heeft verricht. Het toezicht op de veteranen ketenzorg, de beleids- en
onderzoeksadviezen, zijn van grote waarde geweest voor de verbetering van de
kwaliteit van de veteranenzorg.
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Ik neem uw advies dan ook ter harte om dat toezicht ook in de nieuwe situatie
te borgen en er voor te zorgen dat de lopende dossiers en adviezen van de RZO
de aandacht krijgen die ze verdienen. In dat licht zal ik er tevens op toezien dat
bij het samenstellen van de Raad van Toezicht van de Stichting NLVi wordt
gekeken naar adequate maatschappelijke en bestuurlijke expertise.
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Het streven is dat de Stichting NLVi per 1 januari 2021 operationeel is. Die
datum is pas definitief nadat het fusiebesluit door de partijen is getekend.
Volgens planning gebeurt dit op 31 december 2020. Tot dat moment wil ik de
RZO vragen om de toezichttaken te blijven uitoefenen. De voorbereidingen voor
de verdere formaliteiten, zoals het aanpassen van het Veteranenbesluit en het
intrekken van het oprichtingsbesluit van de RZO, zijn onlangs in gang gezet.
Ik wil u, de leden en de secretaris van de RZO uitnodigen voor een afsluitend
diner op de Zwaluwenberg, zodat ik u en de RZO-leden ook persoonlijk kan
bedanken voor uw en hun inbreng afgelopen jaren. De Organisatie van het diner
is afhankelijk van de Covid-19-maatregelen, maar ik hoop dit in het eerste
kwartaal van 2021 nog te kunnen organiseren.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN DEFENSIE,

Drs. A.Th.B.
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