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Veteraan of oudgediende :
Aangezien sommigen vinden dat wij de benaming veteraan niet mogen gebruiken , gelieve deze
argumenten te lezen.
Ten eerste een veteraan is een oudgediende ,kijk in verschillende woordenboeken en
encyclopedieën en één van de definities is : “oudgediende” dat is al zo sinds de tijd van de
Romeinen , er staat ook nergens dat je daarom echt op een slachtveld moet geweest zijn en de
kogels letterlijk boven uw hoofd hebt moet horen fluiten , een Amerikaanse soldaat die heel zijn
carrière of dienst in een raket afvuursilo gezeten heeft in Nevada of Ohio en die alle dagen naar huis
kon gaan na aflossing van de wacht mag zich zelf ook veteraan noemen .
Trouwens iedereen kent wel een veteraan van de koers , een veteraan van de brandweer of zelfs
een veteraan van aan de balie .
“Ja maar de wet van 2003 “….. wat met de wet van 2003 ?
De wet van 2003 is eigenlijk een grote schande, men bepaald hierbij dat mensen die eigenlijk het
woord veteraan al mochten gebruiken voor 2003 nu plots de eretitel van Veteraan krijgen en dat er
geen enkel financiële noch andere betaling aan vast mag hangen ??
Hier de letterlijke tekst :
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
Art. 2. Zijn veteranen, de personeelsleden en de gewezen personeelsleden van het departement van
Landsverdediging die deel genomen hebben aan de operaties die de Koning bepaalt.
Art. 3. Dragen de eretitel van veteraan, de veteranen die aan de door de Koning bepaalde voorwaarden
beantwoorden.
Deze eretitel verleent geen recht op bijkomende statutaire, sociale, geldelijke en fiscale voordelen.
Kondigen deze wet, bevelen dat zij met 's lands zegel zal worden bekleed door het Belgisch Staatsblad zal
worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 10 april 2002.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Landsverdediging,
A. FLAHAUT
Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN.

En deze “eretitel” is dan bedoeld voor mensen die deelgenomen hebben aan (gevaarlijke )
buitenlandse operaties meestal in NATO of UN verband zoals de Baranja , Sarajevo , Kigali en nog
andere missies ….
Men geeft dus een bestaand woord gebruikt die men sowieso al mocht gebruiken , en gezegd voilà
jullie hebben vanaf nu een eretitel , daarmee is de Belgische politiek er heel goedkoop ermee vanaf
gekomen ,een andere eretitel is deze van “Minister van State” maar dit is dan ook maar enkel van
toepassing op bepaalde mensen en dit woord geeft geen ruimere betekenis zoals het woord
veteraan , trouwens de volgende woorden zijn zelfs geen eretitels : Koning , Koningin , baron ,
graaf en andere adellijke titels zijn geen eretitels ….
Daarom is de discussie over het Veteraan woord gebruik ook zinloos , had de Sovjet Unie de NAVO
landen aangevallen gingen we allemaal de eretitel van Veteraan "verdient" hebben ......gelukkig
genoeg is dit nooit gebeurt , dankzij de politiek maar ook dankzij de 1000zenden militairen van de
NAVO die 24/24 uur 7 op 7 paraat stonden en regelmatig hun kunnen oefenden door middel van de
zogenaamde maneuvers.... Dat de muur gevallen is , is ook onze verdienste .... Missie geslaagd ...de
Soviet Unie bestaat niet meer ...de NAVO wel !!!!
In die wet is er ook geen enkel verbod om het woord veteraan te gebruiken noch een sanctie
voorzien aan degene die het wel zouden doen .
Het is mijns inziens ook niet aan de wetgever om een bestaand woord te herdefiniëren en als men
dan toch een eretitel wilde toekennen dan had men beter ” (missie)veteraan “ gebruikt zoals bv
Korea Veteraan , Baranja Veteraan enz enz
Daarom is een soldaat die gediend heeft tijdens de Koude Oorlog , ook het recht om te zeggen dat
hij een “Koude Oorlog Veteraan” is ook al geeft hij geen blauwe veteranenkaart .
En een bedenking:
Een Staat die fier is op zijn leger zou wel degelijk mogen bijkomende statutaire , sociale ,
geldelijke en fiscale voordelen toekennen aan zijn soldaten die deelnamen aan gevaarlijke
operaties .
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