Bekendmaking VP 001/2022

Datum:
Onderwerp:
Refertes:

14 april 2022
Tenue voor veteranen bij deelname aan door het VP georganiseerde
plechtigheden en Erecouloirs
VKM 003 (KM), VS 2-1593 (KL), Publicatienummer 054097 (KLu) en
VS 19/8 (KMar). Handboek Onderscheidingen.

Inleiding
Het VP levert jaarlijks een bijdrage aan plechtigheden en herdenkingen. In een aantal
gevallen wordt door het VP op verzoek van een andere organisatie een Erecouloir
samengesteld uit leden van veteranenverbanden, die zijn aangesloten bij het VP. Op deze
wijze wordt bijgedragen aan erkenning en waardering voor de veteranen. De hier gegeven
richtlijnen, zoals hierna weergegeven, zijn binnen het VP door het bestuur vastgesteld en
gelden dus specifiek voor deelname aan plechtigheden namens en onder
verantwoordelijkheid van het VP.
Doel
Het VP wil dat deelname aan plechtigheden, en zeker Erecouloirs, respectvol en waardig is,
Dit willen wij bereiken door de deelnemers aangeleverd door het VP correct gekleed zijn en
dat “de eenheid van tenue” wordt gewaarborgd.
Het dragen van allerlei draaginsignes, -spelden, maar ook (ere-)koorden, draagt hier niet aan
bij en geeft vaak een rommelige aanblik en doet daarmee afbreuk aan de plechtigheid of
ceremonie, maar ook aan de drager zelf.
Tenuen
Voor wat betreft de kleding geldt dat er een drietal mogelijkheden zijn:
1. Het veteranentenue: d.w.z. het oude tenue (blauwe blazer, grijze pantalon), of het
nieuwe kostuum, met zwarte schoenen (geen lakschoenen).
Het nieuwe veteranenkostuum, incl. kleding pakket, kan via alle OPCO ’s worden
aangeschaft.
2. Een donker (effen) kostuum (geen combinatie of spijkerbroek); met zwarte schoenen
(geen lakschoenen).
3. Actief dienende militairen met de veteranenstatus nemen in beginsel deel aan een
plechtigheid in uniform. Dagelijks Tenue (DT) of overeenkomstig tenue, in ieder geval
geen gevechtstenue (GVT)). Indien dat ongewenst is, kunnen zij gebruik maken van
een van de twee eerdergenoemde mogelijke tenuen.
Medailles
Indien veteranen deelnemen aan een ceremonie waarbij medailles worden gedragen, dan
dienen de veteranen die namens het VP deelnemen 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) als een geheel zijn opgemaakt en op de linkerborst
dienen te worden gedragen. 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 namens het VP deelneemt, deze medailles dan ook model en als
één geheel zijn opgemaakt.
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Draaginsignes en Herinneringsspelden
Omdat tijdens een ceremonie 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(klein model) en/of het
Draaginsigne Veteranen (maximaal twee (2) naar keuze van de veteraan);
• op de rechter revers een keuze uit: het Gevechtsinsigne, het Draaginsigne Dutchbat III,
het Demobilisatiespeldje, de door Prins Bernhard uitgerekte zilveren anjer ter gelegenheid
van zijn 90ste verjaardag of draaginsigne Nobelprijs voor de Vrede (maximaal twee (2)
naar keuze van de veteraan).
• het Draag Insigne Gewonden(groot model) te dragen op de linker borstzak (onder de
medailles).
Onderscheidingstekens voor gespecialiseerde bekwaamheden en vaardigheden.
Binnen de krijgsmacht bestaat een heel scala aan bekwaamheids- en vaardigheidsinsignes
alsook diverse (ere)koorden. Geen van deze worden op het civiele veteranen kostuum
gedragen bij ceremonies onder verantwoordelijkheid van het VP.
Een uitzondering hierop vormt het kenmerk van onze geestelijke verzorgers, die ieder hun
eigen vaardigheidsemblemen hebben. Uitsluitend deze mogen worden gedragen, waarbij
het maximum van twee spelden per revers onverkort van kracht blijft. Verder
conformeert de namens het VP deelnemende veteraan zich aan de regels die door de
militaire commandant ter plaatse worden gesteld.
Commandant Erecouloir
Indien door zorg van het VP een Erecouloir wordt samengesteld, wordt namens het VP een
commandant Erecouloir VP aangewezen. Deze is namens het Bestuur VP gemachtigd om
aanvullende richtlijnen t.a.v. het tenue te geven. Bovendien is hij gemachtigd om deelnemers
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 de Erecouloir te verwijderen. Indien dit het geval is, kan de
desbetreffende veteraan eventueel ook van deelname aan een Erecouloir VP in de toekomst
worden uitgesloten.

Hierbij komen Bekendmaking VP 003/2018 en Bekendmaking VP 004/2018 te vervallen.
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