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Algemeen
a.

Voorwoord van de VCHOD
De kracht en de geloofwaardigheid van elke organisatie steunt eerst en vooral op uiterlijke
kenmerken die meestal een bepaald imago en kwaliteitsbeeld uitdrukken.
Het is onnodig eraan te herinneren dat het uniform met waardigheid dient te worden
gedragen en dat achter dit woord nog vele andere schuil gaan, allemaal even belangrijk.
Als elk lid bijdraagt tot het systematisch handhaven van een gepast imago, getuigt hij niet
enkel van zijn onvergankelijke verbondenheid met zijn organisatie, maar draagt hij ook bij
tot de faam ervan.
Defensie, een organisatie die specifieker is dan eender welke andere, berust voornamelijk,
en dit is vanzelfsprekend, op een hiërarchisch systeem waarin het begrip discipline vaak
meespeelt. Niettemin, het personeel van Defensie heeft vrijwillig met dit begrip discipline
ingestemd omdat het professioneel is en ik dring erop aan dit zo blijft.
Dit reglement is visueel en moet alle militairen de mogelijkheid bieden het gepaste tenue te
dragen in alle omstandigheden.
Rekening houdend met de nieuwe structuur van Defensie, is het noodzakelijk de tenues van
de verschillende machten te standaardiseren en te categoriseren.
Om deze standaardisatie te bereiken, is nu reeds een overgangs-, maar ook een
modernisatieperiode van kledijartikelen, rekening houdend met hun levensduur, in werking
gesteld teneinde aan het militair personeel van Defensie een optimaal comfort te
verzekeren en het op haar beurt onnodige kosten te besparen.
De protocoldienst zal worden belast met het op de hoogte brengen van alle overheden wat
betreft de specifieke aspecten verbonden met het dragen van bepaalde tenues tijdens de
officiële plechtigheden.
Ik benadruk het fundamentele belang dat dit reglement voor ieder van ons moet hebben en
ik vraag dat het correct wordt toegepast.

b.

Boomstructuur
(1) Onmiddellijk hoger gelegen wettelijke norm(en)
KB van 4 februari 1998 betreffende het uniform van de militairen (Reg A16, U1).
(2) Onmiddellijk lager gelegen richtlijn(en)
(a) AO-J/571 C van 10 Aug 93, het dragen van het uniform door militairen die niet
meer in werkelijke dienst zijn en door bepaalde categorieën van burgers.
(b) AO-J/696 van 24 Sep 73, onderscheidingstekens gedragen door de officieren
gesproten uit de Koninklijke militaire school en de leerlingen van deze school.
(c) AO-J/770 D van 27 Mar 03, marsen georganiseerd door Defensie.
(d) AO-J/786 van 08 Sep 88, medaille van militaire verdienste (aan te passen).
(e) AO-J/787 van 08 Sep 88, de vermelding van de graden voor militairen die niet
meer in werkelijke dienst zijn en voor bepaalde categorieën van burgers.

De militaire tenues

c.

DGHR-REG-DISPSYS-001
Ed 001 / Rev 000 - 20 Feb 06
Blz 8 / 37

Refertes
(1) KB van 4 februari 1998 betreffende het uniform van de militairen (Reg A16, U1).
(2) KB van 17 augustus 1927 ter regeling van den staat en den stand der militaire
aalmoezeniers (Reg A16, C1).
(3) KB van 26 september 1994 houdende het statuut van de morele consulenten bij de
Krijgsmacht die tot de niet-confessionele gemeenschap van België behoren
(Reg A16, C11).
(4) MB van 3 april 1973 betreffende de onderscheidingstekens welke gedragen worden
door de officieren gesproten uit de Koninklijke militaire school en de leerlingen van
deze school (Reg A16, U2).
(5) MB van 9 september 1987 betreffende de kentekens welke gedragen worden door de
officieren gediplomeerden van de industriële hogescholen en de kandidaat-officieren
leerlingen van deze scholen (Reg A16, U3).
(6) Reg A83, eervolle onderscheidingen.
(7) Reg IF140, instructie betreffende het ceremonieel.
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Hoofdstuk 1 - ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
101.

Wettelijke voorschriften
Indien politiereglementen of de reglementen met betrekking tot de bescherming op het werk
speciale uitrustingen voorschrijven, worden deze gedragen. ACOS WB past de richtlijnen
terzake aan en verspreidt ze.


Voorbeeld
De militairen die zich per moto of bromfiets van hun woonplaats naar hun werkplaats
verplaatsen, moeten de voorziene beschermingshelm dragen.

102.

Dracht van het militair tenue
Het personeel moet steeds bijzondere aandacht besteden aan zijn kledij. Deze moet in
overeenstemming zijn met de richtlijnen van Defensie.
Het zichtbaar gemengd dragen van militaire en burgerkledij is niet toegestaan.
Tijdens de diensturen wordt door alle militairen de militaire kledij gedragen in overeenstemming
met de richtlijnen van de korps- of kwartiercommandant.
De korpscommandant kan, in het belang van de dienst, personeel toestaan de burgerkledij te
dragen tijdens de diensturen.
Het is aan iedere militair verboden in tenue deel te nemen aan verklede of gemaskerde
activiteiten. Dit verbod moet jaarlijks voor carnaval en half-vasten aan alle militairen herinnerd
worden.
Wanneer een specifieke kledij voorzien is voor een bepaalde functie of opdracht, wordt deze
verplicht gedragen. Bijvoorbeeld mag het personeel HORECA niet opdienen met de
administratieve kledij (tenue 3A tot 3D), maar moet het de voorgeschreven kledij dragen tijdens
de ganse duur van de opdracht.

103.

Voorkomen
a.

Voorschriften toepasbaar op alle militairen
(1) Het dragen van een militair uniform vereist soberheid waarbij elke vorm van
extravagantie uitgesloten wordt. Alle delen van het tenue moeten verzorgd zijn.
(2) Het dragen van oorringen, sieraden, halskettingen, piercings en opzichtige haarspelden
is niet toegestaan. Enkel een uurwerk en discrete ringen mogen gedragen worden.
(3) Maquillage is enkel toegelaten voor het vrouwelijk personeel, deze dient discreet en
klassiek te zijn.
(4) Het dragen van een excentrieke haardracht is uitgesloten. De kleur van het haar dient
binnen het natuurlijke gamma van haarkleur te blijven.
(5) De haardracht mag geen gevaar of hinder opleveren bij het gebruik van militaire
uitrusting en materieel.
(6) Tatoeages op het hoofd, in de nek en de hals zijn verboden. Nochtans, zal er nooit van
het personeel geëist worden om tatoeages te laten verwijderen, die reeds bestonden op
het ogenblik van het verschijnen van dit reglement.

De militaire tenues

b.

DGHR-REG-DISPSYS-001
Ed 001 / Rev 000 - 20 Feb 06
Blz 10 / 37

Voorschriften voor het mannelijk personeel
(1) Het haar moet zindelijk, zorgvuldig geknipt en gekamd zijn. De haarsnit mag geen
aanstoot geven.
(2) Het voorhoofd en de oren zijn volkomen vrij, de hals is zorgvuldig geschoren.
(3) Het aangezicht moet goed geschoren zijn en de nek volkomen vrij.
(4) De baard en de snor moeten zorgvuldig gekamd zijn.
(5) Het volume van de baard moet het correct plaatsen van een gasmasker met volledige
isolatie toelaten.

c.

Voorschriften voor het vrouwelijk personeel
(1) Het haar moet zindelijk, zorgvuldig geknipt en gekamd zijn.
(2) De rug, de nek en de schouders moeten vrij blijven, eventueel door het haar op te
steken.
(3) De haarsnit moet de correcte aanwending van alle uitrustingsvoorwerpen toelaten.

104.

Personeel toegelaten om het militair tenue te dragen
a.

Militairen en burgers in werkelijke dienst
(1) De militairen van het actief kader, de militairen van het reserve kader in werkelijke
dienst, de militairen in mobiliteit, in disponibiliteit en in non-activiteit (behalve TATM),
de burgers die worden toegelaten het militair uniform te dragen (aalmoezeniers, morele
consulenten, magistraten, enz.) worden gevraagd zich aan dit reglement te houden met
betrekking tot de dracht van een correct tenue.
(2) De militairen in disponibiliteit moeten zich ook houden aan de opmerking van Par 104, d
om een correct tenue te dragen in het kader van activiteiten met een protocollair
karakter.
(3) De militairen die zijn geschorst bij ordemaatregel worden enkel toegelaten om het
militair tenue te dragen op bevel of om het kwartier te vervoegen na oproep van de
militaire autoriteiten.
(4) De militairen in non-activiteit bij tuchtmaatregel (TATM) worden niet toegelaten het
militair tenue te dragen.
(5) In geval van verschijnen van een militair van het actief kader voor de burgerrechtbank,
is het aangeraden het militair tenue te dragen, vooral in het kader van een inbreuk op
het militair strafwetboek. Indien de militair verkiest om het militair tenue te dragen, is
het ceremonieel tenue (tenue 2B) van toepassing.

b.

Militaire aalmoezeniers en morele consulenten
(1) De militaire aalmoezeniers dragen de attributen van hun godsdienst.
(2) De morele consulenten dragen hun specifieke attributen.
(3) Het respect tegenover hun rang wordt getoond in hoofdzakelijk protocollair kader,
maar de aalmoezeniers en de morele consulenten mogen in geen enkel geval gebruik
maken van hun rang ten opzichte van de militairen die hun operationele opdrachten
vervullen.

De militaire tenues

c.

DGHR-REG-DISPSYS-001
Ed 001 / Rev 000 - 20 Feb 06
Blz 11 / 37

Magistratuur verbonden aan Defensie
(1) In toepassing van de wet, worden de militaire rechtscolleges behouden in oorlogstijd,
maar worden ze opgeheven in vredestijd1.
(2) Een reservekader van magistraten, griffiers en parketsecretarissen werd gecreëerd en
in vredestijd kan dit personeel de Belgische troepen vergezellen bij militaire operaties
in het buitenland wanneer de ministers van Landsverdediging en van Justitie dit in
overleg beslissen, tengevolge van een gemotiveerd verslag van de militaire autoriteiten
waarin de bijzondere omstandigheden het verantwoorden.
(3) In dit kader, wordt dit personeel toegelaten, UITSLUITEND tijdens de duur van de
zending, de veldkledij (tenue 4A), de woestijnkledij (tenue 4E), de tropische kledij
(tenue 4F) en bepaalde artikelen van de gevechtskledij (tenue 4B), zoals de
gevechtshelm, te dragen.
(4) Dit personeel draagt uitsluitend de onderscheidingskentekens van het federaal parket.

d.

Personeel dat de werkelijke dienst heeft verlaten
(1) Het beoogde personeel : zie AO-J/571 C van 10 Aug 93.
(2) Niemand mag een uniform, een kenteken, een onderscheiding of een lint van een orde
die hem niet toebehoort, dragen.
(3) Dit personeel mag, ter gelegenheid van prestaties met protocollair of militair karakter,
het militair uniform dragen indien hij houder is van de kaart “bewijs van hoedanigheid”
en, in voorkomend geval, van de nodige toelating.
(4) De door HRG-A/N afgeleverde kaart “bewijs van hoedanigheid” vervangt de militaire
identiteitskaart zodra een personeelslid ophoudt deel uit te maken van Defensie.
(5) Toelating tot het dragen van het militair uniform : zie AO-J/571 C van 10 Aug 93.
(6) Gevallen waar het uniform mag worden gedragen : zie AO-J/571 C van 10 Aug 93.

105.

Bevoegdheden van de DG, ACOS en componenten
a.

Aanpassingen aan het reglement van de militaire tenues
Elk voorstel tot wijziging aan dit reglement moet de goedkeuring van de VCHOD krijgen.

b.

Richtlijnen in de schoot van de DG, ACOS en van de componenten
Geen enkele richtlijn die in tegenspraak is met dit reglement mag worden verspreid.

c.

Invoering van nieuwe kentekens, brevetten of logo’s
(1) Om te mogen worden gedragen, moeten de kentekens, brevetten of logo’s
voorafgaandelijk worden gehomologeerd door de VCHOD via de dienst van het protocol.
(2) De dienst van het protocol geeft richtlijnen ter zake uit op vijfjaarlijkse basis.
(3) Elke aanvraag tot aanpassing of tot vernieuwing van de artikelen hernomen in dit
reglement moet worden gericht aan het permanent secretariaat van de consultatieve
commissie van de tenues (MRSys-S/E).

1

Wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede het behoud
ervan in oorlogstijd
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Indeling van de artikelen
De verschillende categorieën van reglementaire artikelen maken het voorwerp uit, in functie van
de evoluties, van syndicaal overleg. Deze categorieën van reglementaire artikelen worden
jaarlijks of bij iedere belangrijke wijziging door MRSys-S gepubliceerd.
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Hoofdstuk 2 - BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN
201.

De hoofddeksels
a.

De kepie, de hoed
(1) De kepie en de hoed worden recht op het hoofd gedragen.
(2) Ze zijn van dezelfde kleur als het door het personeel gedragen tenue.
(3) Een witte hoes bedekt de kepies en de hoeden van de Marine.
(4) Een witte of rode hoes bedekt de kepies van de Gp MP.

b.

De politiemuts
De politiemuts wordt recht op het hoofd gedragen. De voorste onderrand bevindt zich op
twee vingers boven de ooglijn.

c.

De muts
(1) De muts wordt zodanig gedragen dat de onderrand horizontaal is over de ganse omtrek,
de voorkanten op twee vingers boven de ooglijn.
(2) De rechterkant van de muts wordt kordaat neergeslagen boven het rechteroor en het
kenteken van de muts bevindt zich boven het linkeroog.
(3) De muts van de Ardeense jagers wordt gedragen met de onderste boord schuin hellend
naar het rechteroor en het kenteken in het midden van het voorhoofd.

d.

De gevechtshelm
De gevechtshelm wordt bedekt met de helmhoes en wordt recht op het hoofd gedragen,
kinriempje gesloten.

e.

De werkpet
(1) De werkpet wordt gedragen bij trainingsactiviteiten, oefeningen op het terrein en voor
de uitvoering van bevuilende taken, diensten van algemeen belang, enz.
(2) De werkpet wordt NOOIT gedragen tijdens de wacht of op tijdens de verplaatsing van
de woonplaats naar het werk, BEHALVE door de militairen in basisopleiding.



Opmerkingen
Het dragen van een hoofddeksel wordt geëist buiten, in bevolen gewapende dienst, in
bevolen wacht- of politiedienst en in openbare plaatsen (stations, luchthavenhals, enz.).
Echter, UITSLUITEND in functie van het specifieke karakter van een eenheid of van een
kwartier, mag de korpscommandant of de kwartiercommandant een afwijking op deze regels
toestaan binnen zijn kwartier.
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Voorbeelden van gevallen waar de hoofddeksels MOGEN worden afgedaan :

202.

-

een religieuze dienst bijwonen in open lucht;

-

deelnemen aan rouwstoet in de hoedanigheid van naast familielid van de overledene;

-

buiten drinken of eten (in operatie of oefening MOET de helm in handbereik blijven);

-

de hand schudden van een dame (UITSLUITEND voor het mannelijk personeel);

-

in een geïsoleerd militair voertuig of in een administratief militair konvooi, behalve in
operatie of oefening waar het hoofddeksel voorgeschreven door de hiërarchische chef
wordt gedragen.

De das, de lavallière, de vlinderdas en de strik
a.

De das
(1) Het dragen van de das is vereist met de vest, de regenjas, de gabardine, de mantel, de
lichte pull en de hemden of overhemdblouses met lange mouwen.
(2) Wanneer de das wordt gedragen, wordt de kraag van het hemd of de overhemdbloes
dichtgeknoopt.
(3) De das wordt gedragen zodat de punt zich bevindt ter hoogte van de bovenrand van de
broek of de rok en zodanig dat het achterste deel onzichtbaar is.
(4) Geen enkel kenteken is op de das toegestaan, maar het dragen van een dasspeld wordt
toegelaten.

b.

De lavallière
Het vrouwelijk personeel van de Marine draagt de lavallière met het anker.

c.

De vlinderdas en de strik
(1) Met de spencer (tenue 1C) draagt het mannelijk personeel een zwarte matte vlinderdas
in zijde van +/- 11 cm op 7,5 cm en het vrouwelijk personeel draagt een zwarte strik met
een lengte van 12 cm en een diameter van 5 mm.
(2) Voor het personeel van de Muziekkapel van de Gidsen is de vlinderdas bordeaux van
kleur.

203.

De handschoenen
a.

De witte handschoenen
De witte handschoenen worden gedragen met het groot galatenue (tenue 1A), het galatenue
(tenue 1B), het groot tenue (tenue 2A), het ceremonieel tenue (tenue 2B), het tenue voor
schouwingen en erediensten (tenue 4C), het tenue van de Paleiswacht (tenue 4D) en het
ceremonieel tenue MP (tenue 5A).

b.

De zwarte lederen handschoenen
De zwarte lederen handschoenen worden gedragen met de stadskledij (tenue 2C).
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De regenjas, de gabardine, de mantel
a.

De regenjas (LM & MD)
(1) De regenjas KAN met het groot tenue (tenue 2A), het ceremonieel tenue (tenue 2B) en
de stadskledij (tenue 2C) worden gedragen.
(2) Bij wisselvallig weer KAN hij geplooid op de linker- of rechterarm worden gedragen.
(3) Hij is voorzien voor de autoriteiten bij officiële ceremonieën.


Opmerking
Rekening houdend met de standaardisatie en de evolutie van de tenues zal later het
dragen van de regenjas op bepaalde tenues al dan niet facultatief kunnen worden.

b.

De gabardine (LuM)
(1) Het personeel LuM beschikt niet over een regenjas, maar draagt de gabardine.
(2) De voorwaarden om te dragen zijn identiek aan deze van de regenjas.

c.

De mantel (Marine)
(1) De mantel bestaat ENKEL voor de Marine en bestaat uit één model uniseks.
(2) Hij wordt gedragen met de spencer (tenue 1C), het groot tenue (tenue 2A), het
ceremonieel tenue (tenue 2B), de stadskledij (tenue 2C) en het tenue voor de
Paleiswacht (tenue 4D).

205.

De blouson
De blouson wordt gedragen met de administratieve tenues (tenues 3A tot 3D).
De blouson wordt gedragen met de ritsluiting voor twee derde gesloten.

206.

De rok
De onderrand van de rok komt juist IN HET MIDDEN van de knie.
De lengte van de rok kan niet worden gewijzigd.
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Het hemd of de overhemdbloes
a.

Het hemd of de overhemdbloes met lange mouwen
Het hemd of de overhemdbloes met lange mouwen wordt gedragen met de niet opgestroopte
mouwen EN met een das of een lavallière.

b.

Het hemd of de overhemdbloes met korte mouwen
(1) Het hemd of de overhemdbloes met korte mouwen wordt zonder das met de
zomerstadskledij (tenue 2D) en de administratieve kledij met korte mouwen (tenue 3B)
gedragen.
(2) Het zichtbaar dragen van een T-shirt is NIET toegelaten met het hemd en de
overhemdbloes met de korte mouwen.


Opmerking
Het naamplaatje en de staafjes van de eervolle onderscheidingen worden eveneens op
het hemd of de overhemdbloes gedragen, maar UITSLUITEND op de zomerstadskledij
(tenue 2D).

208.

Het gevechtshemd
a.

Lange mouwen of opgestroopte mouwen
Het gevechtshemd wordt op beslissing van de korpscommandant of de kwartiercommandant
gedragen met lange mouwen of correct opgestroopte mouwen juist boven de elleboog.

b.

De slippen van het gevechtshemd
Het gevechtshemd wordt altijd uit de broek gedragen, zonder de gevechtsriem, behalve bij
parades met protocollair karakter of ceremonieën tijdens dewelke de gevechtsvest niet
wordt gedragen. In dit geval, worden de slippen van het gevechtshemd in de broek gestoken
en de gevechtsriem wordt gedragen.

c.

De dracht van het pistool of van de bajonet
(1) Bij parades of voor elke andere gelegenheid waar de scherfwerende vest (de webbing)
niet worden gedragen, draagt het personeel het pistool of de bajonet aan de
gevechtsriem.
(2) De gevechtsriem wordt in dat geval boven het gevechtshemd of de gevechtsvest
gedragen.

209.

De pulls
a.

De zware pull
De zware pull wordt boven het hemd met lange mouwen gedragen, open kraag, zonder das en
kraagpunten ONDER de pull (zie tenue 3C). Hij mag buiten een gebouw worden gedragen.

b.

De lichte pull
De lichte pull (met V-kraag en passanten voor de graden) wordt met das gedragen (zie
tenue 3D). Hij mag buiten een gebouw worden gedragen.
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De panty’s, sokken en schoenen
ENKEL de modellen beschikbaar in de CR Dis Cl II worden gedragen.

211.

Het naamplaatje en de naamlinten
a.

Het naamplaatje
(1) Het naamplaatje wordt gedragen op de vest en op het hemd van de zomerstadskledij
(tenue 2D), maar NIET op het tenue van de Paleiswacht (tenue 4D).
(2) Voor het mannelijk personeel :
(a) wordt het gecentreerd en vastgemaakt boven de rand van de rechterborstzak van
de vest of het hemd van de zomerstadskledij (tenue 2D);
(b) voor de Marine, wordt het vastgemaakt aan de rechterkant van de vest, ter hoogte
van de bovenste rand van de linkerborstzak en gecentreerd op de borstnaad.
(3) Voor het vrouwelijk personeel, wordt het vastgemaakt aan de rechterkant van de vest,
MAXIMUM 7 cm onder de onderste punt van de kraag en gecentreerd op de borstnaad.

b.

Het naamlint
(1) Het naamlint wordt UITSLUITEND op de gevechtsvest en op het gevechtshemd
voorzien.
(2) Het wordt boven de rechterborstzak genaaid, over de hele breedte van de zak, en op
zo’n manier dat de naam gecentreerd is.


c.

Opmerkingen
-

De kentekens/brevetten die normaal boven de rechterborstzak worden gedragen,
worden BOVEN het naamplaatje of boven het naamlint gedragen.

-

De vertegenwoordigers van de Koning dragen het naamplaatje NIET.

Het naamlint “BELGIUM”
(1) Het naamlint “BELGIUM”
gevechtshemd voorzien.

wordt UITSLUITEND

op de gevechtsvest en het

(2) Het wordt boven linkerborstzak genaaid, over de hele breedte van de zak en op zo’n
manier dat de vermelding “BELGIUM” gecentreerd is.

212.

De graad- en rangkentekens
Zie Bijl F.
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De functiekentekens
a.

Armband voor officieren die de Minister van Landsverdediging vertegenwoordigen
De officieren die de Minister van Landsverdediging vertegenwoordigen dragen een
specifieke armband1 aan de linkerarm, op halve hoogte tussen de elleboog en de schouder
(Bijl G).

b.

Armband van commissaris
Het personeel aangeduid als commissaris voor een belangrijke ceremonie draagt een
driekleurige armband (nationale kleuren) aan de linkerarm op halve hoogte tussen de
elleboog en de schouder, op dergelijke wijze dat de zwarte band bovenaan zit (Bijl G).

c.

Armband van de regimentspolitie (RP)
Het militair personeel dat de functie van RP uitoefent, draagt een armband waarop de
letters “RP” in het rood zijn genaaid, aan de linkerarm van de voorgeschreven kledij, op halve
hoogte tussen de elleboog en de schouder.

d.

Nestel van de officieren in dienst bij het Militair Huis van de Koning
Deze nestel wordt gedragen volgens de voorschriften van het Militair Huis van de Koning
(Bijl G).

e.

Nestel van de defensieattachés, hun adjuncten en van de vleugeladjudanten van de
generaals
(1) Deze nestel wordt gedragen rond de rechterschouder, op het groot tenue (tenue 2A),
het ceremonieel tenue (tenue 2B) en de stadskledij (tenue 2C) (Bijl G).
(2) Voor de defensieattachés en hun adjuncten wordt ze UITSLUITEND gedragen wanneer
ze zich in het buitenland bevinden.
(3) Voor de vleugeladjudanten van de generaals wordt ze UITSLUITEND gedragen ter
gelegenheid van zendingen en diensten tijdens dewelke zij de generaals vergezellen.

f.

Nestel van protocolofficieren
(1) Deze nestel wordt gedragen rond de rechterschouder, op het groot tenue (tenue 2A),
het ceremonieel tenue (tenue 2B) en de stadskledij (tenue 2C) (Bijl G).
(2) Hij wordt gedragen door de officieren van de Sectie Protocol van Defensie en door de
officieren van de verbindingsdetachementen van de provincies belast met de
organisatie van een militaire ceremonie en UITSLUITEND gedurende deze ceremonie.

g.

Nestels van de MP’s
(1) Vanaf 20 jaar dienst als MP, draagt dit personeel een witte nestel aan de
linkerschouder.
(2) De MP’s van piket in het Paleis der Natie dragen een specifieke nestel aan de
linkerschouder (Bijl G).

h.

Korpsadjudanten en hoofdwapenmeesters
(1) De korpsadjudanten dragen een grote zilverkleurige kroon op de beide mouwen van de
vest en op de synthetische of geborduurde passanten, boven de graad (Bijl G).
(2) De hoofdwapenmeesters dragen een kroon (met palmen) op de linkermouw van de vest,
boven het graadkenteken (Bijl G).

1

Reg IF 140, Art 87
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Eenheidsadjudanten en wapenmeesters
(1) De eenheidsadjudanten dragen een kleine zilverkleurige kroon op de beide mouwen van
de vest en op de synthetische of geborduurde passanten, boven de graad (Bijl G).
(2) De wapenmeesters dragen een kroon op de linkermouw van de vest, boven het
graadkenteken (Bijl G).

j.

Korpskorporaals en korpskwartiermeester-chefs
(1) De korpskorporaals dragen een kleine koperkleurige kroon op de beide mouwen van de
vest en op de synthetische of geborduurde passanten, boven de graad (Bijl G).
(2) De korpskwartiermeester-chefs dragen een kleine koperkleurige kroon op de
linkermouw van de vest, boven het graadkenteken (Bijl G).

214.

De pins en de geborduurde kentekens
a.

De wapenpins
(1) De wapenpins worden ENKEL op de kraag van de vest gedragen.
(2) Voor sommige wapens bestaan er linkse en rechtse pins, te plaatsen volgens de
specifieke richtlijnen.

b.

De pins en kentekens met oorlogsbliksems
De opperofficieren (behalve Marine) dragen de pins of de specifieke geborduurde kentekens
met oorlogsbliksems (Bijl H).

c.

De pins van de KMS, van de scholen van OOffr en van de militaire muziekkapellen
De pins van de leerlingen van de KMS, van de scholen van onderofficieren en van de militaire
muziekkapellen worden gedragen zoals de wapenpins.

d.

De pins met graden
(1) De pins met graden worden door de LM officieren in dienst bij het Militair Huis van de
Koning gedragen.
(2) Ze worden gedragen volgens de voorschriften van het Militair Huis van de Koning.

e.

De pins en de geborduurde kentekens van de officieren SBH, MAB en IMM
(1) De pins en de geborduurde kentekens SBH, MAB en IMM worden gedragen door de
officieren houders van deze brevetten (Bijl H).
(2) Dracht van deze pins en kentekens op de verschillende tenues :
LM

LuM

MD

Marine

Kraag

1A, 1B

2A, 2B, 2C

X

X

Linkermouw

1C 

1C 

1C 

1C 
2A, 2B, 2C 

2A, 2B, 2C 

X

2A, 2B, 2C 

X

Rechterborstzak

 De geborduurde kentekens (facultatief) worden, in voorkomend geval, geplaatst tussen de schouder en de elleboog.
Voor de officieren komende van de KMS, worden zij 2 cm boven de kentekens X, Ω, Φ genaaid.
 De onderrand van het kenteken wordt 2 cm boven de graad vastgemaakt en is ten opzichte van deze gecentreerd.
 Voor het vrouwelijk personeel situeert de bovenrand van de pins SBH, MAB en IMM zich 12 cm onder het
naamplaatje en is ten opzichte van deze gecentreerd op naad van de vest.
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De schouderstukken
a.

Officieren LM
De officieren van de LM dragen de gouden of zwarte schouderstukken UITSTLUITEND met
de galatenues (tenue 1A en 1B).

b.

Officieren en onderofficieren LuM
De officieren en onderofficieren van de LuM dragen de schouderstukken met het groot
tenue (tenue 2A) :
(1) voor de officieren : goudkleurig;
(2) voor de adjudant-majoors, adjudant-chefs en adjudanten : zilverkleurig;
(3) voor de andere onderofficieren : blauwkleurig.

c.

Officieren in dienst bij het Militair Huis van de Koning
De officieren in dienst bij het Militair Huis van de Koning dragen specifieke
schouderstukken volgens de voorschriften van het Militair Huis van de Koning.

216.

De sabel
a.

Algemene voorschriften
(1) De sabel wordt enkel door de Koning, de Prinsen en Prinsessen, de opper- en
hoofdofficieren aangewezen om de Koning te vertegenwoordigen en door de officieren
in dienst bij de Koning gedragen.
(2) De sabel wordt gedragen door ieder officier bij bijzondere plechtigheden waarvoor zijn
dracht wordt voorgeschreven.
(3) De sabel wordt gedragen door de officieren en de onderofficieren die de promoties van
leerling-officieren van de KMS bij officiële gelegenheden flankeren.

b.

Officieren van de Marine
(1) De officieren van de Marine dragen de sabel met het groot tenue (tenue 2A) en het
tenue van de Paleiswacht (tenue 4D).
(2) Met het ceremonieel tenue (tenue 2B) wordt de sabel niet gedragen, maar wel de koppel
met draagriem.
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De eenheidshangers en de logo’s
a.

Onderscheid
(1) De eenheidshangers worden gedragen door het personeel van de eenheden.
(2) In de DG’s, ACOS’en of staven, waar er geen eenheidshanger bestaat, wordt deze
laatste soms vervangen door een gepersonaliseerd logo.

b.

Invoering of wijziging van een eenheidshanger of een logo
(1) Voor de invoering of de wijziging van een eenheidshanger of een logo wordt de toelating
van de VCHOD vereist, conform de richtlijnen van Par 105.
(2) Het ontwerp van de hanger moet aan de regels van de heraldiek beantwoorden, wat niet
noodzakelijk het geval is voor een logo.

c.

Dracht
(1) De eenheidshanger of het logo wordt gedragen op :
(a) het ceremonieel tenue (tenue 2B);
(b) de stadskledij (tenue 2C);
(c) de zomerstadskledij (tenue 2D).
(2) De MP’s dragen de eenheidshanger op :
(a) het ceremonieel tenue (tenue 5A);
(b) de kledij met lange mouwen (tenue 5B);
(c) de kledij met korte mouwen (tenue 5C).
(3) De eenheidshanger of het logo wordt NIET gedragen wanneer het dragen van de
juwelen van eervolle onderscheidingen is vereist.
(4) Mannelijk personeel :
(a) het kenteken wordt, indien voorzien, op haar lederen of equivalente drager
vastgemaakt.
(b) de eenheidshanger of het logo wordt, naar gelang het geval, aan de knop van de
linkerborstzak of in het midden ervan vastgemaakt.
(c) voor het personeel van de Marine wordt het eenheidskenteken gedragen zonder de
lederen hanger.
(5) Vrouwelijk personeel :
(a) op de vest wordt het kenteken zonder de lederen hanger gedragen (aan de
linkerkant, gecentreerd op de borstnaad, de bovenrand van het kenteken 12 cm
onder de staafjes van de eervolle onderscheidingen)
(b) op het hemd wordt de eenheidshanger of het logo, naar gelang het geval, aan de
knop van de linkerborstzak of in het midden ervan vastgemaakt.

De militaire tenues

218.

DGHR-REG-DISPSYS-001
Ed 001 / Rev 000 - 20 Feb 06
Blz 22 / 37

De stick
a.

Gebruik
(1) De stick is ENKEL in gebruik bij de LM en de MD.
(2) Een afwijking op het typemodel stick wordt toegelaten in functie van de bestaande
tradities binnen de korpsen.

b.

Dracht
(1) De stick wordt door de officieren en de korpsadjudanten gedragen met het tenue voor
schouwingen en erediensten (tenue 4C) wanneer het pistool de individuele
voorgeschreven bewapening is.
(2) De stick wordt met GEEN ENKELE andere tenue gedragen.
(3) Bij de eenheden Para Cdo wordt het dragen van de stick vervangen door het dragen van
de dolk.

219.

De sjaal van de Marine
De sjaal van de Marine wordt gekruist op de borst en onder de mantel gedragen.

220.

De hoofddeksels, de pins en de onderscheidingskentekens van de machten
a.

Affectatie in de “joint” organismen
De militairen geaffecteerd in de DG’s, ACOS’en, staven, wapenscholen en “joint” organismen
dragen de muts of de politiemuts, het mutskenteken en de pins van hun laatste eenheid.

b.

Affectatie in een eenheid zonder specifiek kenteken
(1) Een militair die in een eenheid zonder specifiek kenteken geaffecteerd is en die
origineel van een ontbonden eenheid komt, draagt het kenteken van de ontbonden
eenheid.
(2) De platen en tabellen van deze items zullen per macht in een specifieke GID worden
hernomen.

c.

Affectatie in de KMS of in de intermachtenscholen voor onderofficieren
(1) De kaders LM van de KMS dragen de blauwe muts met het kenteken van de school.
(2) De kaders LM van de intermachtenscholen voor onderofficieren dragen de zwarte
politiemuts met het kenteken van de school.
(3) Deze attributen worden UITSLUITEND gedragen in deze scholen. Bij mutatie naar een
“joint” organisme draagt belanghebbende de muts, de politiemuts en het kenteken van
zijn vorige eenheid.

d.

Bijzonder geval voor het MP-personeel van de LM
Bij mutatie naar een eenheid zonder specifiek kenteken, draagt dit personeel de pins van
infanterie en de bruine muts met het kenteken van 8/9 Li (N) of 2 Ch (F) naargelang het
taalstelsel van belanghebbende.
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De tenues en onderscheidingskentekens van de kandidaat-militairen
a.

Kandidaat-officieren

Categorie

LM

LuM

MD

Marine

Type

Tenue LM

VP: Tenue LuM
NVP: Tenue LM

Tenue LM
Passanten LM

Tenue Marine

KENTEKEN KMS op
passanten van de
machten

Adjt

Adjt

Adjt

1MC

Tenue LM

VP: Tenue LuM
NVP: Tenue LM

Tenue LM
Passanten Med

Tenue Marine

OLt

OLt

OLt

2 VZ

Tenue LM

VP: Tenue LuM
NVP: Tenue LM

Tenue LM
Passanten Med

Tenue Marine

Van basisvorming naar
1ste vlucht

X

BRUIN

X

X

Van 1ste vlucht naar
solo Marchetti

X

ROOD

X

X

Vanaf
ALPHA-JET

X

WIT

X

X

Vanaf solo ALPHA-JET

X

ORANJE

X

X

KRO

ROOD

ROOD

ROOD

X

LINTJE

KOKT

X

KGO

KBO (KMS)
1ste jaar

2de en 3de jaar

4de en 5de jaar

KENTEKEN KMS op
passanten van de
machten BEHALVE
Med
KENTEKEN KMS
op passanten van de
machten BEHALVE
Med

KBO VP, KHO
FLASH op
POLITIEMUTS
FLASH op
POLITIEMUTS
FLASH op
POLITIEMUTS
FLASH op
POLITIEMUTS

X

X

LINTJE

WIT +
gecentreerde
RODE lijn

ROOD
+ GRIJZE
bies
WIT +
gecentreerde
RODE lijn

WIT +
gecentreerde
RODE lijn

X

LINTJE

KBO van de
bijzondere werving

GRIJS

GRIJS

GRIJS

X

LINTJE

KHO

X

BRUIN

X

X

LINTJE

KBO, KGO

X

X

X

WIT (1)

EMBLEEM KRAAG

KBO, KGO
aangesteld

X

X

X

(2)

X

Kandidaatgeneesheer

X

X

PURPERROOD

X

FLUWEEL

Kandidaat-tandarts

X

X

PAARS

X

FLUWEEL

Kandidaat-apotheker

X

X

SMARAGD
GROEN

X

FLUWEEL

Kandidaat-veearts

X

X

BLAUW

X

FLUWEEL

(1)
(2)

+ Knop geplaatst op het KMS symbool of vergulde knoopsgat (HZS, …).
Knop geplaatst op het KMS symbool of vergulde knoopsgat (HZS, …).
Dit symbool plaatst men op de schouderkleppen met het graadkenteken.
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Kandidaat-onderofficieren

Categorie

LM

LuM

MD

Marine

Type

WIT

WIT

WIT

X

LINTJE

LINKERMOUW

SCHOOLBADGE

WIT met
verguld anker

Zo niet
RUITVORMIGE
BADGE

X

X

FLASH op
POLITIEMUTS

X

X

FLASH op
POLITIEMUTS

KBOO
X

X
KBOO Technici op
vliegtuig

X

X

GEEL
niveau 3+
5de jaar
ROOD
niveau 3+
6de jaar

X

X

BLAUW
niveau 2

X

X

FLASH op
POLITIEMUTS

ZACHTPAARS

BLAUW

ZACHTPAARS

X

LINTJE

LINKERMOUW

SCHOOLBADGE

BLAUW met
verguld anker

Zoniet
RUITVORMIGE
BADGE

KGO

KOOKT

X

X

X

DONKERBLAUW

BLAUW
+ ZWARTE
bies

DONKERBLAUW

X

LINTJE

GROEN

GROEN

GROEN

X

LINTJE

LINKERMOUW

SCHOOLBADGE

GROEN met
verguld anker

Zo niet
RUITVORMIGE
BADGE

KROO
X

c.

X

X

Kandidaat-vrijwilligers

Categorie

LM

LuM

MD

Marine

Type

KBV

X

ORANJE

GEEL

X

LINTJE

KVKT

X

ORANJE

GROEN

X

LINTJE
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Hoofdstuk 3 - DE MILITAIRE TENUES
301.

Nummering en benaming van de gemeenschappelijke tenues

Nr

Benaming

Fiche

1A

Het groot galatenue

Bijl A, Par 1

1B

Het galatenue

Bijl A, Par 2

1C

De spencer

Bijl A, Par 3

2A

Het groot tenue

Bijl B, Par 1

2B

Het ceremonieel tenue

Bijl B, Par 2

2C

De stadskledij

Bijl B, Par 3

2D

De zomerstadskledij

Bijl B, Par 4

3A

De administratieve kledij met lange mouwen

Bijl C, Par 1

3B

De administratieve kledij met korte mouwen

Bijl C, Par 2

3C

De administratieve kledij met lange mouwen – zware pull

Bijl C, Par 3

3D

De administratieve kledij met lange mouwen – lichte pull

Bijl C, Par 4

4A

De veldkledij

Bijl D, Par 1

4B

De gevechtskledij

Bijl D, Par 2

4C

Het tenue voor schouwingen en erediensten

Bijl D, Par3

4D

Het tenue van de Paleiswacht

Bijl D, Par 4

4E

De woestijnkledij

Bijl D, Par 5

4F

De tropische kledij

Bijl D, Par 6
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Nummering en benaming van de bijzondere tenues
a.

Tenues van de militaire politie (MP)

Nr

Benaming

Fiche

5A

Het ceremonieel tenue

Bijl E, Par 1

5B

De kledij met lange mouwen

Bijl E, Par 2

5C

De kledij met korte mouwen

Bijl E, Par 3

5D

De kledij met lange mouwen – zware pull

Bijl E, Par 4

5E

De kledij motorrijder

Bijl E, Par 5

5F

De veldkledij

Bijl E, Par 6

b.

Bijzondere tenues van de Marine

Nr
5G

Benaming

Fiche

De kledij aan boord en op de basis

Bijl E, Par 7

5H1

Het tropisch avondtenue

Bijl E, Par 8

5H2

Het tropisch ceremonieel tenue

Bijl E, Par 9

5H3

Het groot tropisch tenue en het tropisch tenue voor schouwingen en erediensten

Bijl E, Par 10

5H4

De tropische stadskledij

Bijl E, Par 11

c.

Tenue van de vaandeldrager en de escorte

Nr
5I

Benaming
Het tenue van de vaandeldrager en de escorte

d.

Fiche
Bijl E, Par 12

Tenues voor muzikanten

Nr

Benaming

Fiche

5J1

Het galatenue

Bijl E, Par 13

5J2

De spencer

Bijl E, Par 14

Het tenue wordt bepaald door de protocollaire overheid.
Na 1800 Hr.
Behalve wanneer de betrokken militair deel uitmaakt van de troepen.
In dit geval, worden de andere EO niet gedragen.
Het tenue 2D wordt enkel gedragen indien ze uitdrukkelijk voorzien is in de uitnodiging.
De dracht van het tenue 2B wordt aanbevolen.
Tenzij het lokale commando geen ander tenue voorschrijft.
Het lokale Comdo kan het tenue aanpassen in functie van de opdracht en de weersomstandigheden.
Opmerking: De woestijnkledij (tenue 4E) en de tropische kledij (tenue 4F) worden UITSLUITEND
tijdens operatie of, op bevel van het lokale Comdo gedragen.

Spencer

Galatenue

Groot galatenue



Wanneer de smoking, donkere stadskledij of het jacquet zonder eretekens zijn voorzien

Wacht aan het Koninklijk Paleis

Wapenoverdracht, defilés, militaire ceremonieën zoals bevelsoverdracht

Tactische oefeningen, operaties ordehandhaving, veiligheidsopdrachten

Werkkledij in de kwartieren

Op de weg van de woonplaats naar de werkplaats en buiten kaaien en basissen

Wanneer de stadskledij is voorgeschreven

Verschijning voor de burgerrechtbank

Dag van de benoeming of van de voordracht in de hogere graad

Dag van de mutatie

Bij zeeschouwingen, aan boord, op de meerposten

Voor andere gelegenheden, wanneer de lokale commandant het voorschrijft

Protocollair bezoek op de kaai en aan boord van Belgische of buitenlandse schepen

Uitnodiging op een militaire ceremonie

Individuele deelname aan een begrafenis of aan een private ceremonie

Officiële delegatie op een begrafenis

Militair aangeduid voor het dragen van de overledene of als slippendrager

Uitreiking van een eervolle onderscheiding

Eedaflegging

Autoriteit belast met de erkenning van een nieuw commando

Huwelijk

11 Jul et 27 Sep : feesten van de gemeenschappen

11 Nov en 07 Apr : ceremonie aan het monument van de Onbekende Soldaat

15 Nov en 21 Jul : Te Deum

15 Nov : Toast op Z.M. de Koning en Korpsmaaltijd



Wanneer het rokkostuum en het jacquet met eretekens zijn voorzien

Groot tenue



Ceremonieel tenue

Ceremonie in aanwezigheid van de Koning, lid van de koninklijke familie of staatshoofd



Stadskledij



Zomerstadskledij

Officier die de Koning of de Minister van Landsverdediging vertegenwoordigt.



Admin kledij – lange mouwen

3A

3B

Admin kledij – korte mouwen

2D

3C

Admin kledij – zware pull

2C

3D

Admin kledij – lichte pull

2B

4A

Veldkledij

2A

4B

Gevechtskledij

1C

4C

Tenue schouwing en eredienst

1B

4D

Tenue Paleiswacht

1A

303.

Evenementen








De militaire tenues
DGHR-REG-DISPSYS-001
Ed 001 / Rev 000 - 20 Feb 06
Blz 27 / 37

Omstandigheden van de dracht van de gemeenschappelijke tenues
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Hoofdstuk 4 - DE BREVETTEN EN KENTEKENS
401.

Algemene regels
a.

Brevetten en toegelaten kentekens
(1) ALLEEN de brevetten en kentekens van dit reglement mogen worden gedragen.
(2) Ze worden enkel gedragen op de voorziene plaatsen.

b.

Brevetten of kentekens voorzien op dezelfde plaats
(1) EEN enkel brevet of kenteken mag worden gedragen op eenzelfde plaats van het
militair tenue.
(2) Indien een door een militair verkregen brevet of kenteken voorzien is op een reeds
bezette plaats op zijn tenue, zal het NOOIT worden gedragen.

c.

Tijdelijke brevetten
(1) De richtlijnen voor de dracht van de tijdelijke brevetten (MTLG, enz.), worden strikt
toegepast.
(2) De draagtermijnen moeten worden gerespecteerd.

d.

Brevetten van de Medische dienst
ALLEEN het brevet van de Medische dienst dat de grootste waarde heeft, mag worden
gedragen.

402.

Buitenlandse militaire brevetten en kentekens
a.

Toelating
(1) Het dragen van een buitenlands brevet of kenteken wordt voorgelegd aan HRG-A/N
voor toelating.
(2) Om zijn aanvraag in te dienen MOET de betrokken militair een officieel document
uitgaande van de buitenlandse overheid, die het brevet of het kenteken heeft
toegekend, voorleggen.
(3) Dit document wordt geklasseerd in het persoonlijk dossier van de betrokkene.

b.

Dracht
(1) EEN enkel buitenlands brevet of kenteken mag op het militair tenue worden gedragen.
(2) Het buitenlands brevet of kenteken wordt gedragen op het midden van de
rechterborstzak van de vest van de stadskledij of boven het naamplaatje.
 Opmerking
Het Duitse schuttersbrevet (nestel) mag nochtans op de rechter schouder worden
gedragen.
(3) Een buitenlands brevet mag NOOIT in de plaats van een aan de betrokkene uitgereikt
Belgisch brevet worden gedragen.
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Onderscheidingskentekens verbonden aan de operaties
a.

Toelating
(1) Deze kentekens (badge KFOR, ISAF, …) worden ENKEL gedragen door het personeel
dat effectief werd aangewezen om deel te nemen aan deze missies.
(2) Ze worden ENKEL gedragen voor de duur van de opdracht.

b.

Dracht
(1) Deze kentekens worden ENKEL gedragen op de gevechtsvest en het gevechtshemd.
(2) Ze worden vastgemaakt op de linkermouw van de gevechtsvest en op het gevechtshemd,
tussen de elleboog en de schouder.

404.

Dracht van de brevetten en de kentekens
Zie Bijl H.
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Hoofdstuk 5 - DE EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN EN MEDAILLES
501.

Algemeen
a.

Doel van het hoofdstuk
(1) Dit hoofdstuk behandelt de dracht van de eervolle onderscheidingen en gangbare
medailles.
(2) Het Reg A83 zal worden geconsulteerd voor alles wat de voorwaarden tot uitreiking
betreft, de administratieve procedure, alsook voor elk bijzonder geval.

b.

Algemene principes
(1) Niemand mag een eervolle onderscheiding of een medaille dragen zonder het brevet
ervan te bezitten.
(2) Het dragen van niet-officiële1 kentekens of medailles is niet toegelaten.

c.

Toelating tot dragen
(1) Voor de eervolle onderscheidingen of officiële1 Belgische medailles wordt het dragen
automatisch toegestaan.
(2) Voor buitenlandse eervolle onderscheidingen en voor de andere gevallen is het dragen
ondergeschikt aan de voorafgaandelijk aflevering van een document “auto-port”.
(3) De aanvragen van “auto-port” worden aan HRG-A/N/EO-DH gericht door de officieren
S1, VERPLICHT vergezelt van een kopie van het brevet van de onderscheiding
eensluidend verklaard door de uitreikende militaire overheid. De aanvragen mogen voor
het personeel van eenzelfde eenheid worden gegroepeerd.

502.

Voorrang
a.

De Belgische nationale orden
(1) De Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II, zijn de nationale orden
vermeld in hun voorrangsorde.
(2) De nationale orden zijn verdeeld in 9 klassen2.
(3) In elke klasse heeft de Leopoldsorde voorrang op de Kroonorde die op zijn beurt
voorrang heeft op de orde van Leopold II.
(4) Voor het geheel van de nationale orden heeft iedere eervolle onderscheiding van een
klasse voorrang op al deze van lagere klassen.
(5) Elke bevordering van klasse in dezelfde orde vervangt automatisch de lagere graad.

b.

De buitenlandse nationale orden
(1) De buitenlandse nationale orden volgen onmiddellijk op de Belgische nationale orden,
volgens de klasse en de datum waarop zij werden verleend.
(2) Het dragen ervan wordt enkel toegestaan na akkoord van HRG-A/N/EO-DH.

1

Uitgereikt door KB of MB of waarvan de dracht geregeld is door het Reg A83, dit reglement of elke andere richtlijn van
het Departement van Landsverdediging.
2
Zekere eervolle onderscheidingen in de nationale orden worden niet aan militairen uitgereikt en zijn niet in dit reglement
vermeld.
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Andere Belgische eervolle onderscheidingen dan deze van de nationale orden
(1) Uitgereikt door de tussenkomst van het Departement van Landsverdediging:
− Militair Ereteken voor buitengewone dienst of daad van moed;
− Militair Kruis;
− Militair Ereteken voor anciënniteit;
− Erekruis voor militaire dienst in het buitenland;
− Herinneringsmedaille gewapende humanitaire operaties;
− Herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties;
− Medaille van Verdienste (vroeger Medaille van de Militaire Verdienste).
(2) Uitgereikt door de tussenkomst van een ander Departement (niet-limitatieve lijst):
− Medailles van de “Canergie Hero Fund”;
− Burgerereteken (voor daad van moed of toewijding).
(3) Deze eervolle onderscheidingen volgen deze van de Belgische en nationale orden op.

d.

Andere buitenlandse eervolle onderscheidingen dan deze van de nationale orden
(1) Het gaat in het algemeen over de medailles ingesteld door de internationale
organisaties (NATO, UNO, EU, enz.) ter gelegenheid van opdrachten of van operaties
die zij leiden.
(2) Deze eervolle onderscheidingen volgen op de andere Belgische eretekens en worden
gerangschikt volgens de datum waarop zij werden toegekend.
(3) Hun dracht wordt enkel toegestaan na akkoord van HRG-A/N/EO-DH.

e.

Andere medailles
(1) Medailles verleent ter gelegenheid van marsen van de Landmacht (MESA of Vierdaagse
van de Ijzer). Zij mogen worden gedragen tot 31 december van het jaar dat volgt op
het jaar van de deelname aan de mars, behalve voor het personeel dat drie keer heeft
deelgenomen aan dezelfde mars en voor wie de permanente dracht is toegestaan. Deze
zelfde regels zijn van toepassing op het “Vierdaagse Kruis” verleend ter gelegenheid van
de internationale mars van Nijmegen.
(2) Deze medailles zijn geen eervolle onderscheidingen.

f.

Bijzondere gevallen
(1) Voor de gevallen niet hernomen in dit reglement dient men HRG-A/N/EO-DH te
consulteren.
(2) Een onderofficier onderscheiden met het Militair Ereteken voor anciënniteit, die
overgaat in de categorie van officieren, kan dit laatste ereteken enkel dragen tot op
het moment waarop men hem het Militair Kruis toekent.
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Voorrangsorde

Eervolle onderscheidingen in de Belgische nationale orden uitgereikt aan militairen
Grootlint in de Leopoldsorde
Kl 1

Grootkruis in de Kroonorde
Grootkruis in de Orde van Leopold II
Grootofficier in de Leopoldsorde

Kl 2

Grootofficier in de Kroonorde
Grootofficier in de Orde van Leopold II
Commandeur in de Leopoldsorde

Kl 3

Commandeur in de Kroonorde
Commandeur in de Orde van Leopold II

1

Officier in de Leopoldsorde
Kl 4

Officier in de Kroonorde
Officier in de Orde van Leopold II
Ridder in de Leopoldsorde

Kl 5

Ridder in de Kroonorde
Ridder in de Orde van Leopold II

Kl 6

2

Gouden Palmen van de Kroonorde
Zilveren Palmen van de Kroonorde

Kl 7

Gouden Medaille van de Orde van Leopold II

Kl 8

Zilveren Medaille van de Orde van Leopold II

Eervolle onderscheidingen in de buitenlandse nationale orden
Rangschikking volgens de klasse en de datum waarop zij werden toegekend
Andere Belgische eervolle onderscheidingen dan deze van de nationale orden
Militair Ereteken buitengewone dienst of voor daad van moed of toewijding (2 klassen)
Militair Kruis (2 klassen)
Militair Ereteken (voor anciënniteit) (2 klassen)
Medaille van de «Carnegie Hero Fund» (3 klassen)

3

Burgerlijk Kruis (voor daad van moed en van toewijding) (2 klassen)
Burgerlijke Medaille (voor daad van moed en van toewijding) (3 klassen)
Erekruis voor militaire dienst in het buitenland (3 klassen)
Herinneringsmedaille gewapende humanitaire operaties (SILVER BACK, BLUE BEAM, enz)
Herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties (UNPROFOR, SFOR, KFOR, enz.)
Medaille van Verdienste

4

Andere buitenlandse eervolle onderscheidingen dan deze van de nationale orden
Rangschikking volgens de datum waarop zij werden toegekend (Medailles NATO, UNO, EU, enz.)
Andere Belgische eretekens

5

Herinneringsmedaille van de Europese Mars van de Herdenking en van de Vriendschap
Herinneringsmedaille van de Mars van de Vierdaagse van de IJzer
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Het dragen van de juwelen
a.

Principes
(1) De eervolle onderscheiding, waaraan de voorrang wordt toegekend, wordt gedragen zo
dicht mogelijk bij het midden van de borst (het dichtst bij het hart). De anderen
volgen, in dalende voorrangsorde, naar links en naar onder.
(2) In eenzelfde orde of in eenzelfde categorie, mag enkel het hoogste juweel van de
eervolle onderscheiding worden gedragen.
(3) Deze regel bevat uitzonderingen, aangezien het Kruis van Officier van een orde
verleend met palmen, zwaarden of staafjes zal blijven gedragen worden door de houder
van een hogere rang (Commandeur, Grootofficier of Grootkruis)1.

b.

Grootlint en Grootkruis
(1) De kentekens van Grootlint of van Grootkruis en andere waardigheden of equivalente
klassen worden gedragen op een lang lint dat “schuin” over de borst hangt, passerend op
de rechterschouder en geknoopt op linkerheup.
(2) De sterren van Grootlint of van Grootkruis worden op de vest ter hoogte van het hart
gedragen, onder de rijen van de kruisen en medailles.


Opmerking
De benamingen “Grootlint” en “Grootkruis” worden gebruikt met eerbieding voor de
teksten van de inrichtingsakten van de geciteerde orden. De term “Grootlint” wijst
niet noodzakelijk op een hogere rang dan deze van “Grootkruis”, die wordt
toegepast in de eerste klasse van de orde waarvoor hij wordt gebruikt.

c.

Grootofficier
De platen van Grootofficier worden op de linkerkant van de vest onder deze van Grootlint en
Grootkruis gedragen.

d.

Commandeur
(1) Het ereteken van Commandeur wordt op een lint rond de hals gedragen.
(2) In het geval dat meerdere eretekens mogen worden gedragen, verloopt de
voorrangsorde van boven naar beneden, de juwelen worden in de ruimten tussen de
knopen van het tenue, aan de rechterkant gedragen.


Opmerking

Op het groot tenue (tenue 2A) draagt men maximum twee commanderie, rond de hals.
(3) In het algemeen wordt alleen de hoogste commanderie gedragen.
(4) Op het groot tenue (tenue 2A) en het tenue voor schouwingen en erediensten
(tenue 4C) wordt de commanderie gedragen onder de kraag van het hemd, lint boven de
das gespannen, het kruis hangend in de uitsnijding van de vest.
(5) Op het galatenue (tenue 1A en 1B) wordt het lint onder de vest gedragen , het Kruis van
Commandeur hangend aan de buitenkant onder het laagste sluitingshaakje van de kraag.
(6) Op de spencer (tenue 1C) wordt de commanderie gedragen onder het strikdasje of de
strik.

1

Reg A 83, Art 32
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Andere eervolle onderscheidingen en medailles
(1) De juwelen worden, conform de principes van het Par 503. a. , gedragen als volgt:
(a) EEN tot VIER : op een rij, de ene naast de andere. De juwelen worden, in
voortkomend geval, op metalen staafjes vastgemaakt (beschikbaar in de
CR Dis Cl II);
(b) VIJF en meer : op één of meerdere rijen van DRIE of VIER juwelen, gevolgd
indien het moet, door een onvolledige rij. Deze laatste bevindt zich onder de
volledige rij(en).


Voorbeelden
Aantal
5
6

Verdeling
Een staafje van 3 juwelen + een staafje van 2 juwelen
Ofwel twee staafjes van 3 juwelen
Ofwel een staafje van 4 juwelen + een staafje van 2 juwelen

7

Een staafje van 4 juwelen + een staafje van 3 juwelen

8

Twee staafjes van 4 juwelen

9

Drie staafjes van 3 juwelen

10

Twee staafjes van 4 juwelen + een staafje van 2 juwelen

(2) Het staafje van een onderste rij is verstopt onder de juwelen van de bovenste rij,
zodat de juwelen van de onderste rij voor drievierde zichtbaar zijn.
(3) Voor het personeel van de Marine wordt de eerste rij geplaatst ter hoogte van de punt
van de kraag van de vest.
f.

Verplichte of facultatieve dracht
(1) De dracht van de juwelen van de Belgische eervolle onderscheidingen is VERPLICHT met
het groot galatenue (tenue 1A), het groot tenue (tenue 2A) en het tenue voor
schouwingen en erediensten (tenue 4C).
(2) De dracht van de juwelen van buitenlandse eervolle onderscheidingen is NIET verplicht.
Niettemin, bij een schouwing of een eredienst ter gelegenheid van het bezoek van een
vorst, een Staatshoofd of een hoge buitenlandse personaliteit is het dragen van de
eretekens van het betrokken land VERPLICHT voor hen waaraan ze werden toegekend.
(3) Bij protocollaire ceremonieën draagt het personeel verbonden of in dienst bij het
Militair Huis van de Koning (Vleugeladjudant, Ordonnansenofficier, …) de Belgische en
buitenlandse eretekens en onderscheidingen volgens de richtlijnen van het Koninklijk
Paleis.

g.

Aanvullende opmerkingen
(1) De reserveofficieren onderscheiden ten militaire titel met een Kruis in de Leopoldsorde
(met zwaarden) en die ten burgerlijke titel een kruis van een hogere klasse in dezelfde
orde (zonder zwaarden) ontvangen, worden toegelaten de twee eretekens te dragen.
(2) Het personeel dat heeft deelgenomen aan meerdere operaties in het buitenland,
bevestigt aan het juweel en het staafje van de herinneringsmedaille een metalen cijfer
dat overeenstemt met het aantal deelnames aan een operatie.

De militaire tenues
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De verkleinde juwelen
a.

Algemeen
(1) De verkleinde juwelen bestaan in alle klassen van de nationale orden.
(2) Verkleind tot een verhouding van 1/3, vervangen ze de grote juwelen. De linten zijn op
identieke manier verkleind en hebben een lengte van +/- 30 mm.
(3) De verkleinde juwelen worden links van de borst gedragen, geplaatst op een
enkelvoudige speld in verguld metaal.
(4) Met de verkleinde juwelen mag men ook de platen of sterren van Grootlint, Grootkruis
en Grootofficier dragen, alsook één enkele commanderie rond de hals.
(5) Indien de houder van een Kruis van Commandeur het rond de hals wenst te dragen
wanneer hij de spencer (tenue 1C) draagt, maakt hij hem vast onder de vlinderdas of de
strik.

b.

Verplichte of facultatieve dracht
(1) Het dragen van de verkleinde juwelen wordt toegestaan, maar is niet verplicht op het
galatenue (tenue 1B) en de spencer (tenue 1C).
(2) De verkleinde juwelen worden NOOIT met het groot galatenue gedragen (tenue 1A).

505.

Staafjes
a.

Principes
(1) De staafjes met de kleuren van de linten van de eretekens hebben dezelfde breedte
van de linten en hebben een hoogte van 1cm.
(2) De uitgesproken principes voor het dragen van de juwelen blijven van toepassing voor
het dragen van de staafjes (zie Par 503.a.).
(3) De militairen onderscheiden met de Palmen of de Medailles van de Kroonorde of de
Medailles van de Orde van Leopold II, dragen op de staafjes van deze onderscheidingen
een verkleind juweel van de palmen of van de medaille waarvan de breedte niet de
breedte van het staafje mag overschrijden.
(4) De houders van een rang van officier in één van de Belgische nationale orden dragen een
rozet op het staafje.
(5) De commandeurs in één van de Belgische nationale orden dragen dezelfde rozet,
geplaatst op een zilveren biesje dat niet 20 mm in breedte en 6 mm in hoogte
overschrijdt. Voor de grootofficieren is dit biesje de helft in zilver en de helft in
goud; voor de Grootkruisen en de Grootlinten is dit biesje in goud. De rozet van de
orde staat in het midden van dit uitsteeksel, dat zelf op het staafje staat.
(6) De staafjes worden de ene na de andere op een stevige steun, die genaaid of
vastgemaakt is op de kledij, geplaatst.

De militaire tenues

DGHR-REG-DISPSYS-001
Ed 001 / Rev 000 - 20 Feb 06
Blz 36 / 37

(7) De staafjes worden gedragen zoals de juwelen op de linkerkant van de borst in de
dalende voorrangsorde en vertrekkend vanaf het midden als volgt:
(a) EEN tot DRIE : op een rij, de ene naast de andere;
(b) VIER tot NEGEN : op één of meerdere rijen van drie staafjes, gevolgd indien het
moet, door een onvolledige rij. Deze laatste bevindt zich onder de volledige rij(en);
(c) TIEN en meer : in dit geval wordt aangeraden de vier staafjes op een rij te
dragen.
 Opmerkingen

b.

-

De staafjes van bepaalde
rechterborstzak gedragen.

buitenlandse

eretekens

worden

-

De onvolledige rij wordt STEEDS onder de volledige rij geplaatst.

boven

de

Verplichte of facultatieve dracht
(1) Het dragen van de staafjes van de Belgische eervolle onderscheidingen is VERPLICHT
met het galatenue (tenue 1B), het ceremonieel tenue (tenue 2B), de stadskledij
(tenue 2C) en de zomerstadskledij (tenue 2D).
(2) Het dragen van de staafjes van de buitenlandse eervolle onderscheidingen is NIET
verplicht, maar is gewenst met dezelfde tenues.


Opmerking
Voor het galatenue (tenue 1B) mogen de verkleinde juwelen in plaats van de staafjes
gedragen worden.

506.

Nestels
a.

Types
(1) Er bestaan vier soorten nestels (gerangschikt volgens voorrangsorde):
(a) met de kleuren van het lint van de Leopoldsorde (drie klassen);
(b) met de kleuren van het lint van de Orde van de Afrikaanse Ster;
(c) met de kleuren van het lint van het Oorlogskruis 1914-1918;
(d) met de kleuren van het lint van het Oorlogskruis 1940-1945.
(2) Enkel de nestels met de hoogste rang worden door het personeel gedragen.

b.

De individuele nestel
(1) De nestel, verleend ten persoonlijke titel, mag enkel in dezelfde omstandigheden als de
juwelen van de eervolle onderscheidingen worden gedragen.
(2) De nestels mogen enkel ten persoonlijke titel worden gedragen door de militairen die
aan een zeker aantal gevechten hebben deelgenomen en die hebben bijgedragen tot een
vermelding van hun eenheid in het Order van de Dag van de Krijgsmacht. Het mag enkel
gaan over oud-strijders die de schriftelijke toelating om het te dragen hebben
gekregen.
(3) De individuele nestel wordt aan de linkerschouder gedragen (aan de kant van de eervolle
onderscheidingen).
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De eenheidsnestel
(1) De eenheidsnestel verleend ten collectieve titel wordt gedragen UITSLUITEND op
order
van
de
commandant
bij
specifieke
militaire
ceremonieën
zoals
wapenoverdrachten, fasten en herdenkingsplechtigheden.
(2) De eenheidsnestel wordt aan de rechterschouder gedragen.

507.

Illustraties van de dracht van de eervolle onderscheidingen en de gewone
medailles
Zie Bijl I.

