
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draaginsigne Gewonden 
Factsheet 

Instelling 
In 1990 verscheen de eerste veteranenbeleidsnota 'Zorg voor veteranen in samenhang'. Hierin werd 

onder meer gesteld dat alle militairen en veteranen die tijdens hun inzet onder 

oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties lichamelijk of psychisch letsel hebben 

opgelopen, een bijzondere blijk van erkenning verdienen. 

 

Op 11 oktober 1990 bracht de toenmalige minister van Defensie A.L. ter Beek dit beleidsvoornemen 

tot uitvoering met de instelling van het Draaginsigne Gewonden (DIG). Veteranen die meenden 

aanspraak te kunnen maken op een Draaginsigne Gewonden konden zich aanmelden bij het Comité 

Draaginsigne Gewonden (CODIG), dat op 30 januari 1991 werd ingesteld. Dit comité moest de 

aanvragen beoordelen en de minister adviseren over het al dan niet toekennen van het draaginsigne. 

 

Criteria 
Het comité stelde de volgende criteria voor toekenning op: 

 er moet sprake zijn van een verwonding en/of een psychisch letsel of vergelijkbare 

aandoening; 

 het voorval moet hebben plaatsgevonden tijdens plichtsvervulling als militair of lid van de 

Koopvaardij; 

 er moet sprake zijn (geweest) van formeel erkende oorlogsomstandigheden of daarmee 

overeenkomende situaties; 

 de rechthebbende moet in leven zijn ten tijde van de melding. 

 

Het comité stelde ter aanvulling vast dat aard en ernst van de verwonding en de omstandigheden 

waaronder deze was opgetreden in de beoordeling moeten worden meegewogen. Op grond hiervan 

vielen bijvoorbeeld dienstongevallen doorgaans buiten beschouwing. Er werd ook gesteld dat een 

lichamelijke verwonding pas als voldoende ernstig wordt beoordeeld, wanneer ingrijpen door een arts 

en/of hospitalisatie heeft plaatsgevonden. Voor psychisch letsel stelde het comité als richtlijn dat dit 

duidelijk uit een medische verklaring moet blijken of dat achteraf een posttraumatische stress-stoornis 

is geconstateerd met een invaliditeit van minstens 10% als gevolg.  

 

Toekenningen 1991-2008 
Het comité heeft haar werkzaamheden formeel tot 1 januari 1994 uitgevoerd. In deze periode werden 

3.589 dossiers behandeld, resulterend in 3.097 toekenningen (86%) en 492 afwijzingen (14%). 



Hoewel precieze gegevens hierover ontbreken, kan worden gesteld dat tot 1994 verreweg het 

grootste deel van deze draaginsignes (rond de 90%) is toegekend voor lichamelijke verwondingen.  

 

Het CODIG hield in 1994 op te bestaan. Enkele leden van dit comité waren echter nog jaren bereid 

om, bijgestaan door een medische adviseur en de toenmalige Sectie Onderscheidingen van het 

Ministerie van Defensie, binnenkomende aanvragen van veteranen te beoordelen en de minister van 

Defensie van advies te dienen. In de jaren 2005-2008 werd deze taak overgenomen door een 

adviescommissie die was verbonden aan het Veteraneninstituut. Sinds juli 2008 worden alle 

aanvragen – dus zowel van veteranen als van actief dienende militairen – behandeld door de Centrale 

Adviescommissie Draaginsigne Gewonden (CADIG), waarin onder andere vertegenwoordigers van de 

Commandant der Strijdkrachten en de vier operationele commando’s, militaire artsen, een militair-

historicus en de directeur van het Veteraneninstituut zitting hebben. 

 

In de periode 1994-2014 zijn 2.327 aanvragen van veteranen behandeld, resulterend in 1.725 

toekenningen (74%) en 602 afwijzingen (26%). Hierbij past de kanttekening dat het percentage sinds 

2008 is toegenomen tot boven de 30%, deels door onbekendheid met de criteria van aanvragers en 

deels door het strikt toepassen van de criteria door de CADIG. 

 

Het aantal toekenningen op psychische gronden fluctueert binnen deze periode van 47% (1994-2000) 

naar 80% (2001-2008) en naar 68% (2009-2014). Het aandeel van vredesoperaties steeg aanzienlijk, 

van 4% (1994-2000) via 49% (2001-2008) naar 82% (2009-2014). Het overgrote deel (ruim 80%) van 

alle draaginsignes (sinds 1991) is toegekend aan veteranen (postactief en in werkelijke dienst) van de 

Koninklijke landmacht. 

 

Bijzonder is dat al in 1992 een DIG is toegekend aan vier mariniers die gewond raakten tijdens hun 

inzet bij het beëindigen van de gijzelingsacties bij De Punt (1977), Bovensmilde (1977) of Assen 

(1978). Die inzet werd op dat moment (nog) niet als vergelijkbaar met oorlogsomstandigheden 

beschouwd en leverde geen veteranenstatus op. Die status is later (2014) wel toegekend aan oud-

militairen die in 1977 bij De Punt en Bovensmilde zijn ingezet. In 2008 (1), 2010 (2) en 2013 (1) zijn er 

opnieuw draaginsignes toegekend voor de inzet bij De Punt. 

 

Toekenningen DIG 1991-2014 
 1991-1994 1994-2000 2001-2008 2009-2014 Totaal 

Lichamelijke 

verwonding 

 380 (50%) 89 (16%) 114 (28%)  

Psychisch letsel  361 (47%) 452 (80%) 269 (68%)  

Combinatie  23 (3%) 22 (4%) 15 (4%)  

Totaal 3097 764 563 398 4.822 

Tweede 

Wereldoorlog 

ca. 820 (26%) 123 (16%) 7 (1%) 7 (2%) 957 (20%) 

Nederlands-Indië ca. 2100 (68%) 562 (73%) 216 (38%) 51 (13%) 2929 (61%) 

Korea 143 (5%) 31 (4%) 20 (4%) 3 (1%) 197 (4%) 

Nieuw-Guinea 7 (0%) 25 (3%) 42 (8%) 12 (3%) 86 (2%) 

Libanon 31 (1%) 21 (3%) 122 (22%) 61 (15%) 235 (5%) 

Voormalig 

Joegoslavië 

- 9 (1%) 141(25%) 105 (26%) 255 (5%) 

Afghanistan   5 (1%) 112 (28%) 117 (2%) 

Overige inzet - 3 (0%) 10 (2%) 47 (12%) 60 (1%) 

 



 

Uitreiking postactieve veteraan 
De minister van Defensie besluit tot toekenning van het Draaginsigne Gewonden en ondertekent de 

daarbij behorende oorkonde. Daarna overlegt de secretaris van de CADIG met de veteraan op welke 

wijze het draaginsigne zal worden uitgereikt. De veteraan kan kiezen voor een officiële uitreiking in de 

eigen woonplaats door de burgemeester of op het Veteraneninstituut. Incidenteel wordt er de voorkeur 

aan gegeven het draaginsigne en de bijbehorende oorkonde per post toegestuurd te krijgen. De 

laatste jaren hebben ook enkele postactieve veteranen hun draaginsigne ontvangen uit handen van 

de huidige commandant van hun toenmalige eenheid of tijdens plechtigheden op de Nederlandse 

Veteranendag.  

Uitreiking veteraan in werkelijke dienst 
Het draaginsigne wordt ook, en door de gevechtsacties in Afghanistan in toenemende mate, 

toegekend aan actief dienende militairen. In veel gevallen gebeurt dit op grond van lichamelijke 

verwondingen. Tot medio 2008, toen de huidige CADIG werd ingesteld, lag de verantwoordelijkheid 

voor de beoordeling en uitreiking mede bij de afzonderlijke krijgsmachtdelen en de Sectie 

Onderscheidingen, de voorloper van het cluster Decoraties van het Uitvoeringsbedrijf Veteranen, 

Reservisten en Decoraties. Volgens de gegevens van de genoemde afdeling en de CADIG is tot 2009 

aan ongeveer honderd militairen het Draaginsigne Gewonden toegekend. Vanaf 2009 is het DIG aan 

130 militairen toegekend. De uitreiking gebeurt doorgaans door de huidige commandant dan wel een 

andere (militaire) autoriteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadere informatie 
Deze factsheet biedt een overzicht op hoofdlijnen. Aan het gestelde kunnen geen rechten worden 

ontleend. Voor nadere informatie over het draaginsigne kunt u de websites www.veteraneninstituut.nl 

en www.mindef.nl bezoeken, dan wel telefonisch (088 334 00 50) of per e-mail 

(info@veteraneninstituut.nl ) contact met ons opnemen. 

 

Dit is een uitgave van het Veteraneninstituut.  

December 2014. 
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