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Richtlijnen dragen van medailles, vaardigheids- /draagnsignes en
herinneringsspelden in erecouloirs VP

Inleiding
Tijdens militaire ceremonies en herdenkingen worden door zowel militairen en burgers,
medailles, draaginsignes en draagspelden gedragen. Voor militairen is het dragen van
medailles, draaginsignes en draagspelden vastgelegd in: voor de KM het VKM 003, Afdeling
7, hoofdstuk 30 en 31, voor de KL in het voorschrift tenuen voor militairen VS 2-1593,
hoofdstuk 9, voor de KLU in Publicatienr 054097, hoofdstuk 9 en voor de KMAR in VS
19/8. Voor burgers bestaat er geen voorschrift maar een handleiding: Draagvolgorde
Nederlandse onderscheidingen. Omdat deze handleiding voor burgers niet bindend is, is het
te doen gebruikelijk dat burgers (veteranen) zich m.b.t. het dragen van medailles
conformeren aan het voor militairen geldende voorschrift. Het VP stelt op verzoek van
militaire autoriteiten en derden (Nationaal Comité 4 en 5 mei) erecouloirs samen vanuit de bij
het VP aangesloten organisaties, om bij militaire ceremonies en herdenkingen i.h.k.v.
erkenning en waardering ook veteranen bij deze ceremonies en herdenkingen nadrukkelijk te
betrekken en een ereplaats te geven. De veteranen die in het erecouloir VP worden
ingedeeld dragen dan of het binnen de eigen vereniging voorgeschreven tenue of net burger.
Omdat er voor hen geen bindende richtlijnen zijn m.b.t. het dragen van medailles en/of
draaginsignes/-spelden, is het daarom wenselijk om te komen tot bindende richtlijnen t.a.v.
het dragen van medailles, draaginsignes/-spelden en herinneringsspelden voor veteranen
die deel uitmaken van een door het VP samengesteld erecouloir.
Medailles
Indien veteranen deel uitmaken van een erecouloir dat betrokken is bij een militaire
ceremonie of de nationale dodenherdenking op de Dam, dan dienen de veteranen die deel
uitmaken van het erecouloir VP zich te conformeren aan de voor militairen geldende regels
m.b.t. het dragen van medailles. Dat wil zeggen, dat de medailles model (vroeger groot
model genaamd) opgemaakt op de linkerborst gedragen dienen te worden. In de diverse
voorschriften van de afzonderlijke krijgsmachtdelen is vastgelegd welke medailles de militair
mag dragen. De burger (veteraan) mag ook andere, door de vereniging goedgekeurde
medailles dragen. Voorwaarde is dan wel dat als de veteraan deel uitmaakt van een
erecouloir VP, deze medailles dan ook model zijn opgemaakt.
Draaginsignes en Herinneringsspelden
Daar tijdens een erecouloir VP altijd grootmodel decoraties worden gedragen, is het de
deelnemende veteraan, voor zover daartoe gerechtigd, toegestaan om:
 op de linker revers te dragen het Draag Insigne Gewonden, het Gevechtsinsigne en/of
het Draaginsigne Veteranen (maximaal 2 naar keuze van de veteraan);
 op de rechter revers een keuze uit het Draaginsigne Veteranen (indien niet links), het
Draaginsigne Dutchbat III, het Demobilisatiespeldje of de door Prins Bernhard uitgereikte
zilveren anjer ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag (maximaal 2 naar keuze van de
veteraan).
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Onderscheidingstekens voor gespecialiseerde bekwaamheden en vaardigheden.
Bij alle vier de krijgsmachtdelen zijn verschillende wapen- en dienstvakken, die elk eigen
draaginsignes kennen voor gespecialiseerde bekwaamheden en vaardigheden. Hiervan
mag er één naar keuze worden gedragen. Daarnaast kent men krijgsmachtbreed juristen,
psychologen en niet te vergeten onze geestelijke verzorgers, die ieder hun eigen
vaardigheidsemblemen hebben. Ook deze mogen worden gedragen. Verder, daar het
erecouloir VP op dat ogenblik deel uit maakt van een militaire ceremonie en conformeert het
zich derhalve aan de vigerende regels die door de militaire commandant worden gesteld.
Commandant erecouloir
Namens het VP wordt een commandant erecouloir VP aangewezen. Deze is namens het DB
VP gemachtigd om aanvullende richtlijnen t.a.v. het tenue te geven. Bovendien is hij
gemachtigd om veteranen, deelachtig aan een erecouloir VP, die zich niet aan zijn
aanwijzingen en/of de hierboven gestelde richtlijnen m.b.t. het dragen van medailles,
draaginsignes/-spelden en herinneringsspelden houden, ter plekke uit het erecouloir te
verwijderen. Indien dit het geval is, kan de desbetreffende veteraan eventueel van deelname
aan een erecouloir VP in de toekomst worden uitgesloten.
Uitstraling
Het VP wil dat een erecouloir dat is samengesteld uit veteranen van de bij het VP
aangesloten organisaties, een waardig erecouloir vormt en er correct en verzorgd bij staat.
Een correct tenue draagt bij aan de waardigheid van de plechtigheid. Het dragen van
allerlei draaginsignes en -spelden, maakt dat het tenue er als een kerstboom uitziet en
daarmee wordt afbreuk gedaan aan de plechtigheid of ceremonie, maar ook aan de
veteranen zelf. Het DB VP hecht eraan dat het erecouloir VP als een waardige representant
van de Nederlandse veteranen wordt gezien.
Samenvatting
Indien veteranen van bij het VP aangesloten verenigingen/organisaties deel uitmaken van
het door het VP te vormen erecouloir, gelden de volgende regels:
1. Een correct en schoon tenue (verenigingstenue of net burger, geen spijkerbroek).
2. Alleen medailles die model zijn opgemaakt mogen op de linkerborst worden gedragen.
3. Het dragen van vaardigheidsinsignes, draaginsignes/-spelden en herinneringsspelden
op het tenue is niet toegestaan anders dan hierboven genoemd.
4. Maximaal twee herinneringsspelden mogen op de revers worden gedragen.
De veteraan bepaalt zelf welke speld(en) hij/zij wil dragen.
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