
Aanvraag pas Postactief
A De pas is bestemd voor gewezen militairen, niet zijnde veteraan,

en burgerlijke ambtenaren van Defensie die ten minste zes jaar tot 
het beroeps- of reservepersoneel hebben behoord dan wel een 
vaste aanstelling als burgerlijk ambtenaar bij Defensie hebben 
gehad. Om dit na te kijken zal er een verzoek worden gedaan om in 
uw dossier te mogen kijken. Om dit vast te stellen dient u bij punt 
2 een machtiging te verlenen. Met behulp van de pas behouden zij 
de band met de organisatie waar zij jarenlang deel van uitmaakten.
Let op: deze pas is niet bestemd voor de aanvraag van een 
veteranenpas. Een veteranenpas wordt verstrekt nadat de veteraan 
in werkelijke dienst dit heeft aangegeven in de P&O selfservice.

B Deze aanvraag dient te worden verzonden naar het voor u van
toepassing zijnde Defensie onderdeel:

Commando Landstrijdkrachten 
Sie Veteranenzaken en Postactieven
Gebouw K09, 4e etage
Antwoordnummer 9960
3509 AA Utrecht, MPC 55A
sie.Veteranenenpostactieven@mindef.nl

Commando Luchtstrijdkrachten
CLSK kabinet/Postactieven
Antwoordnummer 12013
4800 VD Breda
In geval van vragen kunt u bellen met: 076 - 5447134
Commando Zeestrijdkrachten
Bijzondere Personeelszorg t.a.v. Specifieke Personeelszorg  
Gebouw Fregatvogel, kamer 10B
Antwoordnummer 300
1780 VB  Den Helder
In geval van vragen kunt u bellen met: 0223 - 654840/654415 
of mailen met BPZ.SPZ@mindef.nl
Commando Koninklijke Marechaussee
Landelijk Tactisch Commando
Camp New Amsterdam 
tav. Bureau Flexibele Capaciteit/Reservisten en Veteranen 
Gebouw A173
Postbus 160 MPc 54A
3769 ZK Soesterberg
In geval van vragen kunt u mailen naar:
Reservisten.02@mindef.nl 
Postactieven DMO
Ministerie van Defensie
Defensie Materieel Organisatie
Directie Personeel en Organisatie
Bureau P&O ondersteuning
Postbus 90004 - MPC 55a
3509 AA Utrecht
In geval van vragen kunt u mailen met: peno@mindef.nl

Postactieven DOSCO
Ministerie van Defensie
Defensie Ondersteuningscommando 
Directie Personeel en Organisatie Postbus 
90004 - MPC 55a
3509 AA Utrecht
In geval van vragen kunt u mailen naar: 
assistenten.peno.advies.DOSCO@mindef.nl
.Postactieven Bestuursstaf
Ministerie van Defensie
Directie Bedrijfsondersteuning BS
MPC 58B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
In geval van vragen kunt u bellen met: 070 - 3186851

C     Vul het formulier bij voorkeur in op de computer voor het printen.
Navigeer met de muis of <Tab> en <Shift><Tab>.

Dfe 069 versie 9.2
Niet toevoegen aan het digitale personeelsdossier

Persoonsgegevens1
Naam, voorletter(s)

Geslacht

Telefoon

Woonplaats

Adres

Postcode

Land

E-mailadres

Dienstperiode (van-tot)

Datum dd-mm-jjjj

Voor opmaak2

Bevestig hier
met lijm uw

pasfoto

Defensieonderdeel

Dienstverband

Naam, voorletter(s)

Werknemer-ID

Marinenummer
indien van toepassing

Handtekening

Registratienummer

Geboortedatum

D     Het Defensieonderdeel dat uw aanvraag ontvangt, deelt uw
persoonsgegevens met de Stichting het Veteraneninstituut. 
U krijgt de postactievenpas namelijk van het 
Veteraneninstituut. Wilt u weten hoe de Stichting het 
Veteraneninstituut met uw persoonsgegevens omgaat? Kijk 
dan op www.veteraneninstituut.nl/privacy. 

Hierbij verleen ik toestemming dat de 
behandelaar gemachtigd is om namens mij 
gegevens op te vragen bij het archief te Rijswijk/
kerkrade

folio
Markering
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