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De minister voor Rechtsbescherming 

De heer drs. S. Dekker 

Postbus 20301 

2500 EH  DEN HAAG 

 

 

 

 

Geachte heer Dekker, 

 

De Veteranenombudsman start een onderzoek uit eigen beweging naar de toegang 

tot (na)zorg voor veteranen in detentie. In dit bericht leest u de aanleiding voor en het 

doel van dit onderzoek. Daarnaast hebben wij enkele vragen voor u.  

 

Aanleiding voor dit onderzoek 

Op grond van de Veteranenwet heeft de overheid voor veteranen een bijzondere 

zorgplicht. Medio 2019 ontving de Veteranenombudsman een signaal rondom de 

(na)zorg van gedetineerde veteranen binnen penitentiaire inrichtingen. Dit signaal 

vormt voor de Veteranenombudsman aanleiding om een onderzoek te starten. 

 

Wat gaat de Veteranenombudsman onderzoeken? 

De Veteranenombudsman omschrijft de onderzoeksvraag als volgt: 

 

Wat mag een gedetineerde veteraan van Dienst Justitiële Inrichtingen verwachten 

als het gaat om de toegang tot (na)zorg? 

 

Doel van ons onderzoek 

Het doel van ons onderzoek is tweeledig. Enerzijds willen we inzichtelijk krijgen of en 

hoe het perspectief van de veteraan is geborgd tijdens detentie. Anderzijds hebben 

we tot doel om, indien nodig, een bijdrage te leveren aan de verbetering van de 

toegang tot zorg voor de gedetineerde veteraan. 

 

Opzet van het onderzoek 

Om een goed beeld te krijgen van de huidige praktijk en om de benodigde informatie 

te verzamelen zullen de onderzoekers onder meer het gesprek aangegaan met 

verschillende betrokkenen. Gesprekken zullen onder meer worden gevoerd met 

(voormalig) gedetineerde veteranen, het Veteraneninstituut en het Landelijk 

Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Ook gaan we in gesprek met diverse onderdelen 

binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen, zoals de medische dienst en een commissie 

van toezicht en brengen we graag een bezoek aan een afdeling met een extra zorg 

voorziening (EZV). Ik verzoek u een contactpersoon te benoemen die hiervoor als 

aanspreekpunt voor de onderzoekers kan dienen gedurende dit onderzoek. Vanuit de 

Veteranenombudsman is XXXX de projectleider van dit onderzoek. 

 

Wilt u een aantal vragen beantwoorden? 

Daarnaast hebben wij nog een aantal specifieke vragen aan u. Wilt u ons binnen zes 

weken uw antwoord hierop sturen? Het gaat om de volgende vragen: 

 

1. Zou u uw visie over dit onderwerp willen geven? 

2. In hoeverre wordt bij binnenkomst in detentie actief gevraagd of een 

gedetineerde een veteraan is?  

3. Zo ja, wat wordt vervolgens met deze informatie gedaan?  
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4. Kunt u aangeven welke zorg er beschikbaar is voor een gedetineerde 

veteraan? 

5. In hoeverre wordt een veteraan geïnformeerd over de zorg die voor hen 

beschikbaar is? 

6. Is er specialistische veteranenzorg beschikbaar voor een gedetineerde 

veteraan? Zo ja, kunt u dat toelichten? 

7. Hoe gaat een PI met de situatie om indien blijkt dat een veteraan pas tijdens 

zijn detentie behoefte heeft aan specialistische veteranenzorg? 

8. In hoeverre vindt er contact plaats tussen de PI en veteraneninstanties, 

zoals een Veteraneninstituut? 

9. Kunt u aangeven hoeveel veteranen er jaarlijks worden gedetineerd?  

 

Wie ontvangt deze brief nog meer? 

Bij ons onderzoek zijn meerdere instanties betrokken. Deze brief gaat in afschrift naar 

de minister van Defensie. Ook andere betrokken instanties zoals het 

Veteraneninstituut zullen met een afschrift van deze brief op de hoogte worden 

gesteld van ons onderzoek. Daarnaast ontvangt onze contactpersoon voor DJI ook 

een kopie van deze brief.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

tevens Veteranenombudsman, 

 

 

 

Reinier van Zutphen 
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