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Nationale erkentelijkheid
Op 10 april 2003 werd ook het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en
Oorlogsslachtoffers (NIOOO) omgevormd tot het Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en
Oorlogsslachtoffers (IV NIOOO). De eerste taak van het IV-NIOOO is de kaarten en de insignes
voor veteranen uit te reiken. Deze kaarten vormen het eerste tastbare bewijs van de nationale
erkentelijkheid van de Staat.
Eretitel van veteraan
Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog wilde België de verdiensten erkennen van hen die
vochten voor het herstel van de vrede en de democratie. Dit eerbetoon van heel België was ook
gericht aan de oorlogsslachtoffers. Iets later en in een andere context aarzelden de vrijwiligers van
het Expeditiekorps voor Korea niet om de internationale vrede te helpen bewaren. Net zoals bij de
veteranen werden ook hun diensten erkend met een specifiek statuut van nationale erkentelijkheid.
Sindsdien namen talrijke militairen en burgers deel aan operaties in het buitenland, in Afrika, de
Balkan, Afghanistan of Libanon, om de vrede te herstellen, de bevolking te helpen, om conflicten te
verijdelen en om onze landgenoten te redden. Tot vandaag bestond er voor de personeelsleden van
defensie geen teken van erkentelijkheid zoals voor de oud-strijders van de beide wereldoorlogen en
de oorlog in Korea. Daarom besloten de autoriteiten, samen met verschillende organisaties, de
verdiensten van de strijders voor de vrede te erkennen. Zo ontstond het begrip veteraan. De oudstrijders dringen erin hun rol van onontbeerlijke getuige op aan dat hun natuurlijke opvolgers de
herinnering voortzetten.
Sinds 2003 bestaat het statuut van veteraan als eretitel (wet van 10 april 2003). De doelstelling van
het statuut en de noodzakelijke uitvoeringsdetails staan beschreven in het Koninklijk Besluit en een
Ministerieel Besluit van 12 oktober 2006.
Voor verschillende operaties kan het personeel aanspraak maken op de medaille voor gewapende
humanitaire opdrachten of de herinneringsmedaille voor operaties in het buitenland. De
ontmijningsopdrachten Octopus (1987-88) en Southern Breeze (1990-91) in de Perzische Golf
maken ook deel uit van deze lijst. Het ligt voor de hand dat de overheid ook rekening zal houden
met de operaties die in de toekomst nog zullen worden uitgevoerd.
Bovendien kan ieder (voomalig) personeelslid van Defensie dat deelnam aan een zending of een
operatie die niet voorkomt in de voorgaande opsomming, een aanvraag indienen als hij meent dat
zijn gezondheid of zijn veiligheid gevaar liep. Deze individuele of collectieve aanvragen zullen
voorgelegd worden aan een adviescommissie vooraleer de Minister van Defensie hierover een
besluit zal nemen.
Statuut
Het Koninklijk besluit alsook het Ministerieel Besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van de
operaties waaraan de personeelsleden en de gewezen personeelsleden van het departement van
Landsverdediging moeten hebben deelgenomen om veteraan te zijn en de voorwaarden voor de
toekenning van de eretitel van veteraan, werden op 17 november 2006 in het Belgisch Staatsblad
gepubliceerd.
De personeelsleden en de gewezen personeelsleden van het departement van Landsverdediging
mogen vanaf heden hun aanvraag indienen aan de hand van het bijgevoegde formulier.
Aanvraag tot het bekomen van de eretitel van veteraan
De lijst van de operaties die automatisch in aanmerking genomen worden voor het bekomen van het
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statuut kan men terugvinden op de " Lijst van de operaties" (Vak A en B) in bijlage. Deze lijst zal
aangevuld worden naarmate de erkenning van nieuwe operaties en zendingen die aanleiding geven
tot het toekennen van eervolle onderscheidingen (bijvoorbeeld BELUFIL). Ieder personeelslid of
oud-personeelslid van het departement van Landsverdediging die aan een zending of operatie
deelgenomen heeft dewelke niet voorkomt op de desbetreffende lijst, maar waarbij betrokkene
overdeelt dat deze werd uitgevoerd in omstandigheden waarbij wel degelijk risico's werden gelopen
voor de gezondheid en de veiligheid, mag eveneens een aanvraag indienen (vak C van het
formulier). Deze aanvragen zullen, na advies van een commissie ad hoc, voor akkoord voorgelegd
worden aan de Minister van Landsverdediging. Het attest van veteraan zal afgeleverd worden door
het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut van oorlogsinvaliden, oud-strijders en
Oorlogslachtoffers (IV-NIOOO).
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BUITENLANDSE OPDRACHTEN OF OPERATIES (VAK A)
1. minstens één opdracht in ex-Joegoslavië uitgevoerd na 13 maart 1992;
2. minstens één opdracht in het kader van de ECMM, van 15 september 1992 tot 31 december 2000;
3. minstens één UNMO opdracht;
4. WINTER LODGE van 08 oktober 1992 tot 05 februari 1993;
5. een Ops SHARP na 30 september 1992;
6. een Ops SOUTHERN BREEZE na 04 september 1994;
7. RESTORE HOPE I van 11 december 1992 tot 22 april 1993;
8. minstens één opdracht in het kader van het steunelement van de Zeemacht aan de operaties
RESTORE HOPE en UNOSOM uitgevoerd na 09 januari 1993;
9. UNOSOM II van 05 maart 1993 tot 22 augustus 1993;
10. UNOSOM III van 04 augustus 1993 tot 04 januari 1994;
11. MINURSO vanaf september 1992;
12. UNAMIR I van 18 november 1993 tot 04 april 1994;
13. UNAMIR II van 15 maart 1994 tot 22 april 1994;
14. de ontmijningsopdracht UNDP of CMAC in Cambodja vanaf 01 april 1994;
15. COLOMBUS vanaf 23 september 1994;
16. IFOR vanaf 15 december 1995;
17. UNTAES vanaf 15 januari 1996;
18. UNSCOM van 15 mei 1993 tot 15 mei 1994;
19. SFOR vanaf december 1996;
20. ALABA van 07 juni 1997 tot 27 juli 1997;
21. ALBALODGE van 26 april 1999 tot 28 juni 1999;
22. AFOR vanaf 17 april 1999;
23. KFOR vanaf 26 maart 1999;
24. ALLIED HARVEST van 08 juni 1999 tot 21 augustus 1999;
25. minstens één aflossing ten voordele van de UNWPF in KENIA of SOEDAN tijdens de periode
van 08 december 1997 tot 18 april 1999;
26. ALLIED FORCE van 24 maart 1990 tot 10 juni 1999;
27. LAOS vanaf 18 september 1999;
28. minstens één opdracht in het kader van de EUMM vanaf 01 januari 2001;
29. AMBER/FOX van 05 oktober 2001 tot 23 januari 2002;
30. ISAF vanaf 29 januari 2003;
31. CONCORDIA vanaf 29 maart 2003;
32. ESSENTIAL HARVEST van 28 augustus 2001 tot 26 september 2001;
33. AVENIR van 22 januari 2004 tot 24 juni 2004;
34. een ontmijningsoperatie in de Oostzee na 01 januari 1999;
35. ACTIVE ENDEAVOUR vanaf 07 december 2001;
36. WEST SHARK van 12 september 2003 tot 15 oktober 2003;
37. TSUNAMI-SOLIDARITY vanaf 11 januari 2005;
38. BELBAT na 13 maart 1992;
39. MOVING STAR na 29 oktober 1992;
40. BOSNIA ROAD na 15 september 1993;
41. JOINT FALCON na 10 oktober 1996;
42. SAHEL in 1973 en 1974;
43. ALTHEA vanaf 03 januari 2005;
44. AMIS tijdens de periode van 20 juni 2005 tot 30 October 2005;
45. DUTCH/BELGIAN DRAGON tijdens de periode van 06 december 2005 tot 17 mei 2006;
46. ENDURING FREEDOM tijdens de periode van 22 maart tot 20 april 2006.
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GEWAPENDE HUMANITAIRE OPERATIES (VAK B)
1. de missies AFRIKA 60 in Kongo van 01 juli 1960 tot 31 december 1960;
2. de missies AFRIKA 60 in Rwanda-Urundi van Ol juli 1960 tot 21 augustus 1962;
3. de operaties OMMEGANG voor het redden van gijzelaars die in 1964 en 1965 in de
Democratische Republiek Kongo werden uitgevoerd;
4. de operaties OMMEGANG "Rode Draak" en "Zwarte Draak" die van 24 tot 27 november 1964
in Stanleyville en Paulis in de Democratische Republiek Kongo werden uitgevoerd;
5. de operaties OMMEGANG "Red Bean" die in Shaba (Zaïre) van 19 mei 1978 tot 10 juli 1978
werden uitgevoerd;
6. de operatie "GREEN BERM" op het Afrikaans continent tussen 04 oktober en 02 november
1990;
7. de operatie "BLUE BEAM" op het Afrikaans continent tussen 24 september en 04 november
1991;
8. de operatie "SILVER BACK" in Rwanda in april 1994;
9. de operatie "SUNNY WINTER" op het Afrikaans continent tussen 29 januari en 24 maart 1993;
10. de operatie "GREEN STREAM" van 23 maart 1997 tot 06 juni 1997 op het Afrikaanse
vasteland;
11. de opdrachten DAS die in 1991 op het Afrikaanse vasteland zijn begonnen;
12. de operatie "MAMBA-ARTEMIS" van 07 juni 2003 tot 20 september 2003 op het Afrikaanse
vasteland.
ANDERE OPDRACHTEN (NIET UITPUTTENDE LIJST) (VAK C)
1. OCTOPUS van 21 september 1987 tot 01 juli 1988;
2. SOUTHERN BREEZE van 13 augustus 1990 tot 19 augustus 1991.

