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1. Algemeen 

a. Doel 

Deze richtlijn heeft tot doel aan alle belanghebbenden de richtlijnen betreffende de toekenning 

van de eretitel van veteraan te verstrekken. 

b. Boomstructuur 

(1) Onmiddellijk hoger gelegen wettelijke bepalingen, reglementen en/of richtlijnen 

(a) Wet van 10 Apr 03 tot toekenning van eretitel van veteraan aan sommige 

personeelsleden van het Departement van Landsverdediging (B.S. van 06 Mei 03). 

(b) KB van 12 Okt 06 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 (B.S. van 17 Nov 06). 

(c) MB van 17 Okt 06 tot uitvoering van het KB van 12 Okt 06 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 (B.S. van 17 Nov 06). 

(d) KB van 12 Jun 17 tot wijziging van het KB van 12 Okt 06 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. 

c. Refertes 

Nihil 

2. Algemene principes 

a. Inleiding 

Gevolg gevend aan de wetteksten waarvan sprake onder Par 1.b., kunnen de personeelsleden en de 

gewezen personeelsleden van Defensie, onder bepaalde voorwaarden, de eretitel van veteraan 

dragen. 

b. Doel van de eretitel van veteraan 

Deze titel vertegenwoordigt een officiële erkenning van de diensten volbracht in moeilijke 

omstandigheden tijdens opdrachten of operaties waarbij wel degelijk risico’s werden gelopen 

voor de gezondheid of de veiligheid. 

c. Toepassingsdomeinen 

(1) Zijn veteraan en mogen de eretitel van veteraan dragen, de personeelsleden en de gewezen 

personeelsleden van Defensie die, in uitvoering van een beslissing van de Belgische Regering, 

hebben deelgenomen, aan ten minste één opdracht of operatie, hernomen in Bijl B, en die een 

aanvraag indienen en hun deelname kunnen aantonen aan deze opdrachten of operaties. 

(2) Zijn eveneens veteraan en mogen de eretitel van veteraan dragen, de personeelsleden en de 

gewezen personeelsleden van Defensie die, in uitvoering van een beslissing van de Belgische 

Regering of van de MOD, hebben deelgenomen, aan ten minste één opdracht of operatie, 

niet hernomen in Bijl B, maar die uitgevoerd werd in omstandigheden waarbij wel degelijk 

risico’s werden gelopen voor de gezondheid of de veiligheid en die een aanvraag indienen en 

hun deelname kunnen aantonen aan deze opdrachten of operaties. 

De aanvragen worden voorgelegd voor akkoord aan de MOD na advies van de commissie 

waarvan de samenstelling wordt bepaald door het MB hernomen in Par 1.b.(1)(c). 
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(3) Procedure 

(a) Indienen van de aanvraag 

De persoon die meent in de voorwaarden te zijn tot het bekomen van de eretitel van 

veteraan, dient zijn aanvraag in bij HRA-E/N/EO door middel van het formulier in Bijl 

A, behoorlijk ingevuld en ondertekend. De juistheid van de periodes van de 

personeelsleden van Defensie wordt gecontroleerd door het Administratief 

Steunelement (ASE). HRA-E/N/EO controleert de aanvragen van de gewezen 

personeelsleden van Defensie. 

(b) Gegeven gevolg aan de aanvraag 

(i) Reeds erkende opdrachten of operaties (Par 2.c.(1)) 

HRA-E/N levert aan de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) en 

aan het War Heritage Institute (WHI)1 een uittreksel met vermelding van de 

opdracht(en) en /of operatie(s) en de periode(s). 

Op basis van dit uittreksel zal het WHI kosteloos een kaart van veteraan 

afleveren, model in Bijl C. 

(ii) Niet-erkende opdrachten of operaties (Par 2.c.(2)) 

Deze opdrachten en operaties worden voorgelegd aan de commissie belast met het 

uitbrengen van een advies betreffende de opdrachten en operaties die in 

aanmerking komen om als veteraan te worden erkend en om de eretitel van 

veteraan te mogen dragen. 

Eens de opdrachten en operaties erkend zijn, levert HRA-E/N aan CDSCA en aan 

het WHI een uittreksel met vermelding van de opdracht(en) en /of operatie(s) en 

de periode(s). Op basis van dit uittreksel zal het WHI gratis een kaart van 

veteraan afleveren, model in Bijl C. 

(c) Kenteken van veteraan 

Er bestaat een kenteken van veteraan, waarvan het model in Bijl D, beschikbaar tegen 

betaling in de diverse CR Dis Cl II (Mil Shop). 

 

                                                      
1  Voorheen, het Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers  

(IV-NIOOO) 
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Bijlage A : Aanvraag tot het bekomen van de eretitel van veteraan 

BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 
(Wet van 08 Dec 92) 

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE ERETITEL VAN VETERAAN 

 
TE RICHTEN AAN:  Algemene Directie Human Resources 

HRA-E/N/DH 
Kwartier Koningin ELISABETH 

Eversestraat, 1 
1140 Brussel 

BELGIE 
 E-mail: notariaat@mil.be 
NAAM (in hoofdletters): ………….………………………………………………………………………………………… 

Voornamen: .…….……………………………………………………………………………….…………………………. 

Graad: …….……………………………………………………………….………………………………………………… 

Stamnummer:  …….…….………………………… Nationaal nummer: ………….………………………………. 

Geboortedatum: ….……………………………………………….……….……………………………………………….. 

Eenheid: ….…………………………………………………………….………………………………………………….… 

Burgeradres:  .……………………………………………………… Tel: ……………………………………………….. 

….……………………………………..……………  

E-mail adres:  ….……………………………………………………….………………………………………………… 

Vraagt de eretitel van veteraan aan naar aanleiding van de hieronder vermelde opdrachten. 

A. Opdrachten of operaties waarvoor de herinneringsmedaille voor  
buitenlandse opdrachten of operaties werd toegekend 

NAAM VAN DE OPDRACHT OF OPERATIE EENHEID VAN TOT 

    

    

    

B. Opdrachten of operaties waarvoor de herinneringsmedaille voor 
gewapende humanitaire operaties werd toegekend 

NAAM VAN DE OPDRACHT OF OPERATIE EENHEID VAN TOT 

    

    

    

C. Andere opdrachten of operaties 

NAAM VAN DE OPDRACHT OF OPERATIE EENHEID PLAATS/LAND VAN TOT 

     

     

     

Opmerking: de lijst van de opdrachten en operaties kan bekomen worden bij het hierboven vermelde adres. 

Ik bevestig op mijn eer dat de gegevens juist zijn. 
 
 

(Handtekening + datum) 
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Bijlage B : Lijst van de opdrachten en operaties 

A. Opdrachten of operaties waarvoor de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten 
of operaties werd toegekend 

1° minstens één UNMO opdracht; 
2° minstens één opdracht "SAHEL (Nigeria)" in 1973 en 1974; 
3° minstens één opdracht in ex-Joegoslavië, uitgevoerd na 13 maart 1992; 
4° minstens één opdracht "BELBAT" na 13 maart 1992; 
5° minstens één opdracht "MINURSO" vanaf september 1992; 
6° minstens één opdracht in het kader van ECMM van 15 september 1992 tot 31 december 2000; 
7° minstens één opdrach "SHARP" na 30 september 1992; 
8° minstens één opdracht "WINTER LODGE" van 8 oktober 1992 tot 5 februari 1993; 
9° minstens één opdracht "MOVING STAR" na 29 oktober 1992; 
10° de operatie "RESTORE HOPE I" van 11 december 1992 tot 22 april 1993; 
11° minstens één opdracht in het kader van het steunelement van de Zeemacht aan de operaties 

"RESTORE HOPE" en "UNOSOM"uitgevoerd na 9 januari 1993; 
12° de operatie "UNOSOM II" van 5 maart 1993 tot 22 augustus 1993; 
13° minstens één opdracht "UNSCOM" van 15 mei 1993 tot 15 mei 1994; 
14° de operatie "UNOSOM III" van 4 augustus 1993 tot 4 januari 1994; 
15° minstens één opdracht "BOSNIA ROAD" na 15 september 1993; 
16° de operatie "UNAMIR I" van 18 november 1993 tot 4 april 1994; 
17° de operatie "UNAMIR II" van 15 maart 1994 tot 22 april 1994; 
18° minstens één opdracht van de ontmijningsopdracht "UNDP" of "CMAC" in Cambodja vanaf 1 april 

1994; 
19° minstens één opdracht "UNMOGIP" (Indië, Pakistan) van 15 augustus 1994 tot 20 november 2005; 
20° minstens één opdracht "UNTSO" (Israël, Liban, Egypte, Syrie) vanaf 18 augustus 1994; 
21° minstens één opdracht "SOUTHERN BREEZE" na 4 september 1994; 
22° de operatie "COLUMBUS" (Haïti) van 23 september 1994 tot 18 maart 1995; 
23° minstens één opdracht "IFOR" vanaf 15 december 1995; 
24° minstens één opdracht "UNTAES" vanaf 15 januari 1996; 
25° minstens één opdracht "JOINT FALCON" na 10 oktober 1996; 
26° minstens één opdracht "SFOR" vanaf december 1996; 
27° de operatie "ALBA" van 7 juni 1997 tot 27 juli 1997; 
28° minstens één aflossing ten voordele van de "UNWPF" in Kenia of Soedan tijdens de periode van 

8 december 1997 tot 18 april 1999; 
29° minstens één opdracht "OPEN SPIRIT" (Baltische Zee) vanaf 11 september 1998; 
30° de operatie "UNSCOM" (Irak) van 6 oktober 1998 tot 30 januari 1999; 
31° minstens één ontmijningsoperatie in de Oostzee na 1 januari 1999; 
32° de operatie "ALLIED FORCE" van 24 maart 1999 tot 10 juni 1999; 
33° minstens één opdracht "KFOR" vanaf 26 maart 1999; 
34° minstens één opdracht "AFOR" vanaf 17 april 1999; 
35° de operatie "ALBALODGE" van 26 april 1999 tot 28 juni 1999; 
36° de operatie "ALLIED HARVEST" van 8 juni 1999 tot 21 augustus 1999; 
37° minstens één opdracht "UNMIK" (Kosovo) van 7 juli 1999 tot 1 juni 2005; 
38° minstens één opdracht "MONUC" (RDC) van 8 september 1999 tot 30 juni 2010; 
39  minstens één opdracht "LAOS" vanaf 18 september 1999; 
40° minstens één opdracht in het kader van de EUMM vanaf 1 januari 2001; 
41° de operatie "ESSENTIAL HARVEST" van 28 augustus 2001 tot 26 september 2001; 
42° de operatie "AMBER/FOX" van 5 oktober 2001 tot 23 januari 2002; 
43° de operatie "EAGLE ASSIST" van 9 oktober 2001 tot 16 mei 2002; 
44° minstens één opdracht "ENDURING FREEDOM" in Afghanistan van 17 november 2001 tot 31 

december 2014; 
45° minstens één opdracht "ACTIVE ENDEAVOUR" van 7 december 2001 tot 30 september 2016; 
46° minstens één opdracht "WEST EAGLE" (Caraïbische Zee) vanaf 20 februari 2002 
47° minstens één opdracht "ISAF" in Afghanistan van 29 januari 2003 tot 31 december 2014; 
48° minstens één opdracht "CONCORDIA" vanaf 29 maart 2003; 
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49° minstens één opdracht PMP (FCC, FTB, FGP, FGC, HCB, ...) in Afrika vanaf september 2003; 
50° de operatie "WEST SHARK" van 12 september 2003 tot 15 oktober 2003; 
51° de operatie "AVENIR" van 22 januari 2004 tot 24 juni 2004; 
52° minstens één opdracht "BALTIC AIR POLICING" vanaf maart 2004; 
53° minstens één opdracht "TSUNAMI-SOLIDARITY" (Indonesië) vanaf 11 januari 2005; 
54° minstens één opdracht "ALTHEA" vanaf  3 januari  2005; 
55° minstens één opdracht "AMIS" (Alle) vanaf 20 juni 2005; 
56° minstens één opdracht "UNMIS" (Soudan) vanaf 1 augustus 2005; 
57° de operatie "DUTCH/BELGIAN DRAGON" tijdens de periode van 6 december 2005 tot 17 mei 

2006; 
58° minstens één opdracht "EUSEC" (RDC) vanaf januari 2006; 
59° de operatie "ENDURING FREEDOM" (Hoorn van Afrika) van 22 maart tot 20 april 2006; 
60° minstens één opdracht "EUFOR" (RDC) vanaf mei 2006; 
61° minstens één opdracht "BELUFIL" (UNIFIL) vanaf 15 oktober 2006; 
62° "WESTERN EAGLE" (Caraïbische Zee) van 16 oktober 2006 tot 19 november 2006; 
63° minstens één opdracht "EUFOR (Tchad/RCA) vanaf maart 2008; 
64° minstens één opdracht "GUARDIAN FALCON" in Afghanistan van 1 september 2008 tot 30 

oktober 2014; 
65° minstens één opdracht "ALLIED PROTECTOR" (Hoorn van Afrika) van 24 maart 2008 tot 16 

augustus 2009; 
66° minstens één opdracht "OCEAN SHIELD" (Hoorn van Afrika) van 17 augustus 2009 tot 30 

november 2016; 
67° minstens één opdracht "ATALANTA" vanaf 1 september 2009; 
68° minstens één opdracht "MONUSCO" (RDC) vanaf 1 juli 2010; 
69° de operatie "UNIFIED PROTECTOR" van 21 maart 2011 tot 31 oktober 2011; 
70° de operatie "FREEDOM FALCON" van 21 maart 2011 tot 31 oktober 2011; 
71° de operatie "SERVAL (Mali)" van 15 januari 2013 tot 31 maart 2013; 
72° minstens één opdracht "EUTM (Mali)" vanaf maart 2013; 
73° minstens één opdracht "EUTM (Somalië/Uganda)" vanaf juli 2013; 
74° minstens één opdracht "SANGARIS" vanaf januari 2014; 
75° minstens één opdracht "EUFOR (RCA) " vanaf februari 2014; 
76° de operatie "MCB14_PPMBEN-BNSGODETIA" (West-Afrika) van 23 maart 2014 tot 20 juni 2014; 
77° minstens één opdracht "DESERT FALCON" (Irak/Jordanië) vanaf september 2014; 
78° minstens één opdracht "B-FAST/B-LIFE" in Guinea van 20 december 2014 tot 21 maart 2015; 
79° minstens één opdracht "RESOLUTE SUPPORT MISSION (RSM) " in Afghanistan vanaf 1 januari 

2015; 
80° de operatie "MCB-W_Africa" in West-Afrika van 17 februari 2015 tot 10 april 2015; 
81° minstens één opdracht "VALIANT PHOENIX" (Irak) vanaf maart 2015; 
82° minstens één opdracht "INHERENT RESOLVE" (Emiraten/Irak/Jordanië) vanaf 31 maart 2015; 
83°  de operatie "SUPPORTIVE TRIDENT" van 13 mei 2015 tot 12 juli 2015; 
84° minstens één opdracht "BARKHANE" (Sahel/Tsjaad) vanaf 19 mei 2015; 
85° minstens één opdracht "EUNAVFOR MED – SOPHIA" vanaf 21 mei 2015; 
86° minstens één opdracht "MINUSMA (Mali)" vanaf augustus 2015; 
87° minstens één opdracht "GALLANT PHOENIX" (Jordanië) vanaf september 2015; 
88° de oefening "BALTIC PIRANHA" van 1 oktober 2015 tot 31 oktober 2015; 
89° de operatie "COOPERATIVE VENTURE" van 8 november 2015 tot 23 januari 2016; 
90° minstens één opdracht "EUTM (RCA)" vanaf 25 mei 2016; 
91° minstens één opdracht "SEA GUARDIAN" vanaf 1 oktober 2016; 
92° de operatie "MCB-W_Africa" in West-Afrika van 10 oktober  2016 tot 16 december 2016; 
93° … 
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B. Opdrachten of operaties waarvoor de herinneringsmedaille voor gewapende 
humanitaire operaties werd toegekend 

1° de missies "AFRIKA 60" in Kongo van 1 juli 1960 tot 31 december 1960; 
2° de missies "AFRIKA 60" in Rwanda-Urundi van 1 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; 
4° de operaties "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 "RED BEAN" die in Shaba (Zaïre) van 19 mei 1978 tot 10 juli 1978 werden 

uitgevoerd; 
6° de operatie "GREEN BEAM" op het Afrikaans continent tussen 4 oktober 1990 en 

2 november 1990; 
7° de opdrachten DAS die in 1991 op het Afrikaanse vasteland zijn begonnen; 
8° de operatie "BLUE BEAM" op het Afrikaans continent tussen 24 september 1991 en 

4 november 1991; 
9° de operatie "SUNNY WINTER" op het Afrikaans continent tussen 29 januari 1993 en 

24 maart 1993; 
10° de operatie "SILVER BACK" in Rwanda in april 1994; 
11° de operatie "GREEN STREAM" van 23 maart 1997 tot 6 juni 1997 op het Afrikaanse 

vasteland; 
12° de operatie "MAMBA-ARTEMIS" van 07 juni 2003 tot 20 september 2003 op het Afrikaanse 

vasteland. 

 

 

 

C. Andere opdrachten of operaties 

1° de operatie "QUICK REACTION" te Lubumbashi in januari 1959; 
2° Escorte "DAG HAMMARKSJÖLD" in Ruanda-Urundi in maart 1960; 
3° de opdrachten ATM (Assistance Technique Militaire) en de opdrachten MTS (Militaire 

Technische Samenwerking) in Kongo Zaïre van 1960 tot 1990, in Rwanda van 1960 tot 1994, 
in Burundi van 1960 tot 1972; 

4° de operatie "OPS SUD" van eind september 1965 tot december 1966; 
5° de operatie "DET DEMON" te Zaïre in 1978 (naar aanleiding van de gebeurtenissen te 

Kolwezi); 
6° de operatie "GREEN APPLE" van 12 februari 1979 tot 30 maart 1979; 
7° de operatie "OCTOPUS" van 21 september 1987 tot 1 juli 1988; 
8° de operatie "SOUTHERN BREEZE" van 19 augustus 1990 tot 4 september 1994; 
9° de operatie "ACE GUARD" van 3 januari 1991 tot 8 maart 1991; 
10° de operatie "BROWN SHELTER" in Iran van 28 april 1991 tot 8 mei 1991; 
11° de operatie "ARABIAN GAUNTLET" ontmijning in de golf van 1 april 2000 tot 11 april 2000. 
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Bijlage C : Model van de kaart van veteraan 
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Bijlage D : Model van het kenteken van veteraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


