
De eerbewijzen bij het spelen van hymnen 
 
 

1. De nota « protocol 03/01952 van 4 juli 2003 » werd ondertekend door de vice-chef 

Defensie en werd inderdaad verspreid. 

2. De nota « protocol 03/01952 van 4 juli 2003 » heeft slechts tot doel enerzijds de bestaande 

richtlijnen betreffende de houding van de militairen tijdens de uitvoering van de volksliederen 

van de gemeenschappen te bevestigen (reglement IF 140) en anderzijds de eerbewijzen voor 

de Europese hymne gelijk te stellen met deze van een nationale hymne. De militairen zijn er 

steeds aan gehouden de eer te bewijzen aan een hymne, ook die van de gemeenschappen, door 

recht te staan en de houding « geef acht » aan te nemen of het geweer te schouderen. Deze 

houding is de uiting van het respect dat wordt betuigd voor de hymnen van de 

gemeenschappen. Naast de hierboven vermelde uiterlijke tekenen van respect is de militair 

gehouden te groeten en zijn wapen te presenteren voor de nationale hymnen en de Europese 

hymne. 

Deze verschillende uiterlijke tekenen van respect benadrukken het respect tegenover alle 

hymnen. Deze zelfde regels zijn trouwens van toepassing in Staten met een federale structuur. 

3. Ik bevestig deze richtlijnen. Defensie is een federale overheidsdienst met personeelsleden 

van alle gemeenschappen en taalstelsels. Zoals in meerdere federale Staten worden ook in 

België de gemeenschappen erkend. De officiële feestdagen (11 juli en 27 september) geven 

op federaal vlak echter geen recht op verlof noch op de bevlagging van de federale 

installaties. Dit betekent geenszins een gebrek aan respect voor de gemeenschappen en is 

evenmin een teken van misprijzen van de grondwettelijke realiteit en van de erkende 

volksliederen van de gemeenschappen. 

4. Uit wat voorafgaat kan geenszins worden gesteld dat er enige inmenging is geweest van het 

militaire in het politieke. 

5. Het komt de minister van Landsverdediging niet toe een handelwijze voor te schrijven aan 

particuliere verenigingen waarvoor hij over geen enkele voogdijbevoegdheid beschikt. 


