
Veteranenwet 

Met de invoering van de Veteranenwet in 2012 krijgen militairen in werkelijke dienst, na een relevante 

uitzending, de veteranenstatus toegekend. Zij kunnen daardoor een veteranenpas aanvragen. De 

veteranenpas geeft recht op bepaalde faciliteiten als teken van erkenning en waardering en wordt 

verstrekt door het Veteraneninstituut. Met deze pas kunnen zij de digitale versie van het 

veteranenblad Checkpoint lezen, maar ook aanbiedingen en kortingen verkrijgen. Om de pas de 

ontvangen moet de veteraan in werkelijke dienst dit aanvinken via de Selfservice. 

Selfservice: gegevens beschikbaar stellen 

Voor het aanmaken van de pas heeft het Veteraneninstituut naast de pasfoto óók de 

persoonsgegevens nodig. De veteraan moet, in verband met de Wet op Privacy, de informatie zélf 

beschikbaar stellen. Door de informatie beschikbaar te stellen, verleent de veteraan ook toestemming 

voor het gebruik van de persoonsgegevens door gemeenten of andere instellingen die niet-

commerciële activiteiten organiseren ten behoeve van veteranen zoals veteranendagen en reünies. 

Vraag je veteranenpas aan! 

Dit doe je zo:  

Omdat de Selfservice van Defensie sinds 1 juli 2015 vernieuwd is kunnen veel mensen de 

Persoonlijke Instellingen niet meer vinden. Wanneer de Persoonlijke Instellingen niet onder “Mijn 

Apps” staat. Ga naar het tabblad “Alle Apps” en scrol naar beneden tot aan het vakje “Informatie”. Zet 

daar de Persoonlijke Instellingen aan. Nu komt de keuze Persoonlijke Instellingen onder “Mijn Apps” te 

staan en kunt u de desbetreffende vinkjes aanzetten. 

Als alle stappen doorlopen zijn en je hebt nog niks ontvangen, neem dan contact op met DCHR. Het 

telefoonnummer van DCHR is 0800-2255733 optie 3 kiezen. (bereikbaar ma t/m vrij 8.00 t/m 12.00) 

Toestemming 

Bij de instellingen ‘Pasfoto’ in de Selfservice wordt door het aanvinken expliciet en ondubbelzinnig 

toestemming gegeven om gebruik te maken van de pasfoto voor het opmaken van de veteranenpas 

door het Veteraneninstituut. Hierna wordt de pas opgestuurd naar het correspondentieadres zoals 

deze vermeld staat in de Selfservice.  

Let wel: door het aanvinken geef je, op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), 

expliciet en ondubbelzinnig toestemming voor het beschikbaar stellen van de pasfoto en 

persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van het veteranenbeleid.  

Na ontvangst van de veteranenpas kan de toestemming voor het verstrekken van gegevens aan het 

Veteraneninstituut of aan derden voor communicatie weer worden ingetrokken, wanneer je dit wenst. 

Deze handelingen voer je weer uit via de Selfservice, op dezelfde wijze als het aanvragen van de 

veteranenpas. Wat aan staat, kan weer uitgezet worden. 


