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vinden op facebook), die tevens goed contact heeft met het 
Veteranenplatform. Ik ben benieuwd of zij hem weer op de 
rails kunnen krijgen.

Daarnaast dient er een aparte zaak van een Nederlandse ma-
rinier in opleiding die drie jaar met zijn ouders in het buiten-
land heeft gewoond. Zijn vader werkte voor een Amerikaans 
bedrijf en om die reden krijgt hij nu geen Verklaring van Geen 
Bezwaar (vgb) van de mivd. Dit omdat er geen overeenkomst 
voor het uitwisselen van inlichtingen tussen Nederland en dat 
land is. Ook op de Van Ghentkazerne had men dat nog nooit 
meegemaakt. Zij willen hem graag opleiden. Het bizarre is 
dat de gehele 5e vloot van de Amerikanen niet ver hiervan-
daan is gestationeerd en waarschijnlijk buitel je daar over de 
inlichtingendiensten. Daarnaast zat deze toekomstige marinier 
drie jaar op een Amerikaanse school, tussen Amerikanen en 
kinderen van ambassadepersoneel. Niets raars, zou je toch 
denken? Ik heb, namens betrokkene, contact opgenomen met 
de mivd en bovenstaande uitgelegd en gevraagd om een iets 
andere aanpak en contact op te nemen met de Amerikaanse 
Militaire Inlichtingendienst ter plaatse. Een verzoek om een 
stukje maatwerk zal ik maar zeggen. Het was een meer dan 
moeizaam gesprek, waarbij de mivd zich heel formeel opstelde. 
Vreemd dat de mivd feitelijk de Amerikaanse inlichtingendienst 
niet lijkt te vertrouwen, terwijl de Nederlandse militair daar 
wel grotendeels van afhankelijk is als de krijgsmacht in het 
buitenland wordt ingezet. Gelukkig pakte het toch goed uit. 
Een dag voordat ik dit schrijven moest doorsturen, werd ik 
door defensie gebeld met de mededeling dat de jonge aspirant 
marinier zich weer voor de opleiding mag komen melden. 
Ik heb mij kennelijk vergist in de bereidwilligheid (en de 
gesprekken achter de schermen) van de mivd. Het gaat ten-
slotte om het doel. Nu is het aan de aspirant marinier om de 
opleiding te halen. Er zijn inmiddels nog wel heel wat reeds 
opgestarte juridische procedures ingetrokken. Ik weet niet wie 
er bij defensie heeft ingegrepen, maar Chapeau! Ik hou van 
pragmatische oplossingen.

Kijk voor meer informatie op www.defensieadvocaat.nl.
Hein Dudink/Advocaat

Zo werd ik op 19 maart jongstleden door een journalist van 
het ad gebeld die een stuk ging schrijven over het Militaire 
Invaliditeit Pensioen (mip). Ik heb de man  uitgelegd hoe het 
hele traject van Incidenteel Geneeskundig Onderzoek (igo) en 
Militair Geneeskundig Onderzoek (en mogelijk herhaald Ge-
neeskundig mgo) werkt.  Daarbij heb ik de man verteld dat het 
een veel gemaakte denkfout is dat het bij defensie (allemaal) 
niet goed zou zijn geregeld. Dat is niet juist. Er zijn inmiddels 
vele instanties die militairen en veteranen met raad en daad 
bijstaan. Daarnaast ontstaan er soms initiatieven van (oud) mi-
litairen, waarbij later blijkt dat defensie het al heeft geregeld. 
Of er ontstaan stichtingen die in een specifieke behoefte voor-
zien welke simpelweg niet door defensie kan worden bediend. 
Ik zal een voorbeeld geven.
Zo had ik ook ‘Piket’ een soort  ‘wachtdienst’. Dat klinkt een 
militair bekend in de oren, neem ik aan! Als strafrechtadvocaat 
kun je worden ingeroosterd om een aantal dagen mensen die 
door de marechaussee en politie worden opgepakt en verdacht 
van een misdrijf, juridische bijstand te verlenen.
Ik kreeg een melding van de piketcentrale dat er een ver-
dachte was opgepakt en in de politiecel zat te wachten tot hij 
zou worden verhoord. Hij was ook al in verzekering gesteld 
(ivs). Dat wil zeggen dat de politie hem drie dagen lang mag 
vasthouden. Normaliter moet de politie namelijk een ver-
dachte na zes uur vrij laten. Wil de politie een verdachte nog 
langer vasthouden, dan moet de verdachte worden voorge-
leid bij de Rechter Commissaris. Meestal worden verdachten 
daarvoor echter al weer vrijgelaten. Toen ik op het politiebu-
reau aankwam, bleek ik na enig doorvragen een oud-marinier 
voor mij te hebben die volledig aan de grond zat en in een 
tochtige schuur woonde. Ik heb er kennelijk een neus voor om 
oud-militairen er tussen uit te pikken. Toen ik vroeg naar zijn 
familiesituatie, vertelde hij dat hij een vrouw en kinderen had 
die hij al lang niet meer had gezien. Het ‘leven’ was volledig 
uit de hand gelopen. Het was niet bij hem opgekomen om 
hulp te zoeken. Als marinier was hij in alle uithoeken van de 
wereld geweest en had hij vaak voor hete vuren gestaan. Op 
mijn vraag of hij behoefte had aan hulp vanuit de krijgsmacht, 
antwoordde hij positief. Ik heb vervolgens contact gehad met 
oud-marinier Dick Dooms van ‘Vrienden van Veteranen (te 

Juridisch Hoekje
Mij is door de redactieraad van de qpo gevraagd om een juridische column te schrijven.  

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om een indruk te geven wat een defensieadvocaat allemaal op 

een willekeurige dag doet en tegenkomt. 


