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Bekendmaking VP 003/2018 

 
Datum: Donderdag 2 augustus 2018 
Onderwerp: Tenue voor veteranen bij deelname aan erecouloir VP 

  
   

Introductie  
Het VP stelt regelmatig, op verzoek van organisaties voor herdenkingen en plechtigheden, 
een erecouloir samen uit leden van veteranenverbanden, die zijn aangesloten bij het VP.   
Op deze wijze wordt bijgedragen aan erkenning en waardering voor de veteranen.  
Het VP streeft er hierbij naar dat de deelnemers er correct en verzorgd uitzien. Dit is 
medebepalend voor de waardigheid van de herdenking of plechtigheid.  
Belangrijke aspecten daarbij zijn het tenue en het dragen van medailles, draaginsignes en -
spelden. De praktijk heeft geleerd dat, teneinde een tenue kerstboom te voorkomen, hiervoor 
aanvullende en bindende richtlijnen noodzakelijk zijn. De richtlijnen, zoals hierna 
weergegeven, zijn overeengekomen binnen het VP en gelden dus specifiek voor erecouloirs 
die onder verantwoordelijkheid van het VP zijn geformeerd.  
 
Tenues 
Voor wat betreft de kleding geldt dat een correct en net voorgeschreven verenigingstenue, 
een algemeen net veteranentenue of donker kostuum (géén spijkerbroek) wordt gedragen.  
Actief dienende militairen met de veteranenstatus mogen deelnemen aan een erecouloir in 
uniform.(DT of overeenkomstig tenue, in ieder geval géén gevechtstenue (GVT)). 
 
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 of draaginsigne Nobelprijs voor de 
Vrede (maximaal 2 naar keuze van de veteraan). 

 
Commandant erecouloir 
Teneinde toe te zien op een correct en waardig verloop van een door het VP 
georganiseerde, erecouloir wordt per erecouloir een commandant aangewezen. De 
aangewezen Commandant Erecouloir is door het VP gemachtigd aanvullende richtlijnen 
t.a.v. de tenue te geven. Tevens is hij gemachtigd om deelnemers, die zich niet aan zijn 
aanwijzingen en/of de hierboven gestelde richtlijnen m.b.t. het dragen van medailles, 
draaginsignes en herinneringsspelden houden, ter plekke uit het erecouloir te verwijderen. 
Indien noodzakelijk zal achteraf op een later tijdstip worden beoordeeld, in hoeverre 
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betrokkene permanent wordt uitgesloten van deelname aan een door het VP georganiseerde 
erecouloir. 

 
 
Richtlijn voor het tenue en het dragen van medailles, draaginsignes en spelden 
tijdens erecouloirs onder auspiciën van het Veteranen Platform  
 
 
1. Deze richtlijnen gelden specifiek voor erecouloirs onder auspiciën van het VP.  
 
2. Voor wat betreft tenue geldt een net voorgeschreven verenigingstenue, een 

algemeen veteranentenue of donker kostuum (geen spijkerbroek) of voor actie 
dienende militairen met de veteranenstatus, uniform. 

 
3. Alleen algemeen erkende medailles worden gedragen, voor zover daartoe gerechtigd. 
 
4. Deze medailles zijn model opgemaakt en worden op de linker borst gedragen. 
 
5. Op de linker revers zijn, voor zover daartoe gerechtigd, alleen het Draag Insigne  

Gewonden,  het Gevechtsinsigne en/of het Draaginsigne Veteranen toegestaan 
(maximaal twee, naar eigen keuze). 

 
6. Daarnaast is, voor zover daartoe gerechtigd,  op de rechter revers naast het  

Draaginsigne Veteranen (indien niet links) maximaal één  herinneringsspeld (het  
draaginsigne Dutchbat III, het Demobilisatiespeldje of de door Prins Bernhard  
uitgereikte zilveren anjer ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag of draaginsigne 
 Nobelprijs voor de Vrede) of twee herinneringsspelden naar eigen keuze toegestaan. 

 
7. De commandant erecouloir is gerechtigd aanvullende richtlijnen te geven voor wat 

betreft het tenue en om deelnemers die zich niet houden aan deze richtlijn uit het  
erecouloir te verwijderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij komt Bekendmaking VP 01A/2013 te vervallen.  
 
 
Doorn, 2 augustus 2018 
 
Secretaris Veteranen Platform. 

 
 
 
 

F.E. Rondel 
 
 


