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I.  TOE TE PASSEN BEPALINGEN 

 

A. Rechtsgrond 

 

1. Internationaal recht 

 

Overeenkomstig de Geneefse Conventies van 1949 en de drie Aanvullende 

Protocollen van 1977 en 2005, bestaan er internationaal erkende emblemen ter 

aanduiding van de bescherming dat wordt verleend aan gewonden en zieken in 

tijden van gewapend conflict alsook aan het medisch personeel, medische 

structuren en medische voertuigen van de strijdkrachten en aan de burgerlijke 

medische diensten die toestemming hebben om daarvan gebruik te maken. 

Gelet op artikel 38 van de Eerste Geneefse Conventie van 1949 en op artikel 2 

van het derde Protocol van 2005 gaat het om de volgende emblemen: het rode 

kruis, de rode halve maan, de rode leeuw en zon en het ”embleem van het 

derde Protocol”, ook wel het “rode kristal” genoemd dat krachtens resolutie 1 

aangenomen werd door de XXIXe Internationale Conferentie van het Rode 

Kruis en van de Rode Halve Maan op 22 juni 2006. 

 

Deze emblemen symboliseren ook de neutrale, onafhankelijke en onpartijdige 

humanitaire actie van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve 

Maanbeweging. 

 

Aldus zijn de emblemen bestemd voor twee vormen van gebruik (eerste 

Geneefse Conventie, artikel 44):  

- Gebruik tot bescherming: de emblemen moeten de zichtbaarheid 

bewerkstelligen van de bescherming van de slachtoffers van gewapende 

conflicten en van degenen die hen te hulp komen, zijnde: de medische 

diensten en het religieuze personeel van de strijdkrachten, het personeel 

van de nationale Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen die ter 

beschikking gesteld zijn van de medische diensten van de strijdkrachten, 

het personeel van de overige vrijwillige hulpverenigingen en dat van de 

burgerlijke medische structuren die van de autoriteiten toelating hebben 

gekregen om gebruik te maken van het embleem. 

In dat specifieke geval is het embleem van grote afmetingen. 

- Gebruik tot aanduiding: de emblemen moeten de personen en goederen 

aanduiden die een band hebben met de afdelingen van de Internationale 

Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging, te weten: de medewerkers of 

goederen die tot een van die afdelingen behoren. Bij wijze van 

uitzondering mag het embleem ook gebruikt worden ter aanduiding van 

ambulances en EHBO-posten die uitsluitend zijn voorbehouden voor 

kosteloze verzorging van zieken en gewonden, overeenkomstig de 

nationale wetgeving en met de uitdrukkelijke toestemming van de 

Nationale Vereniging. 
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In het kader van dat gebruik heeft het embleem een kleine afmetingen. 

Indien het embleem gebruikt wordt door de nationale Vereniging, zal het 

vergezeld zijn van de benaming of initialen ervan (Reglement van 1991 op 

het gebruik van het rode kruis of de rode halve maan door de nationale 

Verenigingen, artikel 5 en toelichting van het ICRC bij de Eerste Geneefse 

Conventie, geüpdatet in maart 2016, § 2674).   

 

Deze verschillende emblemen hebben hetzelfde statuut, zoals verduidelijkt 

wordt in artikel 2, paragraaf 1 van het derde Protocol van 2005.  

 

Opdat de emblemen hun volledige waarde en betekenis zouden behouden, 

regelen de Verdragen van Genève van 1949 en de Aanvullende Protocollen 

ervan niet alleen op precieze wijze het gebruik van hun tekens en benamingen 

maar leggen zij daarnaast aan alle Staten die door deze conventies zijn 

gebonden de verplichting op elk misbruik van het embleem te beletten en te 

bestraffen door het nemen van passende maatregelen, wanneer het embleem 

gebruikt wordt door degenen die daartoe niet zijn gerechtigd of het gebruik  

ervan niet met de Conventies en Protocollen overeenstemt. 

 

Het betreft hoofdzakelijk: 

 

a) artikel 44 van het Eerste Verdrag van Genève: 

 

“Met uitzondering van de in de volgende leden van dit artikel 

bedoelde gevallen, mogen het embleem van het rode kruis op wit veld 

en de woorden „Rode Kruis” of „Kruis van Genève”, zowel in tijd van 

vrede als in tijd van oorlog, slechts worden gebruikt tot aanduiding of 

bescherming van de geneeskundige formaties en inrichtingen en van 

het personeel en materieel welke worden beschermd door dit Verdrag 

of door andere, soortgelijke aangelegenheden regelende, internationale 

Verdragen. Hetzelfde geldt voor de in artikel 38, lid twee, bedoelde 

emblemen met betrekking tot de landen die deze gebruiken. De 

nationale Rode Kruisverenigingen en de andere in artikel 26 bedoelde 

verenigingen hebben slechts binnen het kader van de bepalingen van 

dit lid het recht om de bescherming van het Verdrag verlenende 

kenteken te gebruiken. 

Bovendien mogen de nationale Rode Kruis (Rode Halve Maan, Rode 

Leeuw en Zon) Verenigingen in vredestijd, overeenkomstig haar 

nationale wetgeving, gebruik maken van de naam en het embleem van 

het Rode Kruis voor haar andere werkzaamheden, welke in 

overeenstemming zijn met de door de Internationale Rode Kruis 

Conferenties vastgestelde beginselen. Wanneer deze werkzaamheden 

in oorlogstijd worden voortgezet, moeten de omstandigheden 

waaronder het embleem wordt gebruikt, zodanig zijn, dat het duidelijk 

is dat dit niet wijst op bescherming verleend onder het Verdrag;  het 

embleem zal naar verhouding van kleine afmetingen zijn en mag niet 

worden aangebracht op armbanden of op daken van gebouwen. 

De internationale Rode Kruis organisaties en haar behoorlijk van 

legitimatiebewijzen voorziene personeel zijn te allen tijde gerechtigd 

gebruik te maken van het embleem van het rode kruis op wit veld. 

Bij wijze van uitzondering, overeenkomstig de nationale wetgeving en 

met uitdrukkelijke machtiging van één der nationale Rode Kruis 

(Rode Halve Maan, Rode Leeuw en Zon) Verenigingen, mag van het 

embleem volgens het Verdrag in vredestijd gebruik worden gemaakt 

om voertuigen welke als ambulance worden gebruikt, aan te duiden en 
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om de plaats aan te geven van hulpposten welke uitsluitend zijn 

bestemd om kosteloos gewonden of zieken te behandelen. “. 

 

b) artikel 53 van het Eerste Verdrag van Genève: 

 

“Het is te allen tijde verboden dat particulieren, verenigingen of 

vennootschappen, zowel publieke als particuliere, die daartoe 

krachtens dit Verdrag niet zijn gerechtigd, gebruik maken van het 

embleem of de benaming „Rode Kruis” of „Kruis van Genève”, 

evenals van ieder teken of iedere benaming welke daarvan een 

nabootsing is, ongeacht het doel van dit gebruik en het ogenblik 

waarop dit een aanvang heeft genomen. 

Met het oog op de aan Zwitserland gebrachte hulde, door het 

aannemen van de omgedraaide kleuren en de verwarring welke kan 

ontstaan tussen het wapen van Zwitserland en het kenteken van het 

Verdrag, is het te allen tijde verboden, dat particulieren, verenigingen 

of vennootschappen gebruik maken van het wapen van de Zwitserse 

Bond, evenals van ieder teken dat daarvan een nabootsing is, hetzij als 

fabrieks- of handelsmerk of als onderdeel van een zodanig merk, 

hetzij met enig doel, strijdig met de goede trouw in de handel, hetzij 

onder omstandigheden welke het Zwitserse nationale gevoel zouden 

kunnen krenken. (….)  

 

Het verbod, vervat in het eerste lid van dit artikel, geldt, zonder van 

invloed te zijn op de door eerder gebruik verkregen rechten, eveneens 

voor de in het tweede lid van artikel 38 bedoelde emblemen en 

benamingen. “ 

 

c) artikel 54 van het Eerste Verdrag van Genève: 

 

 “De Hoge Verdragsluitende Partijen zullen, indien haar wetgeving 

thans daarin nog niet volledig voorziet, maatregelen nemen, nodig om 

te allen tijde misbruik, bedoeld in artikel 53, tegen te gaan en te 

bestraffen. “ 

 

  

d) artikel 85, par.  3, litt. f) van Protocol I: 
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 “3. Naast de in artikel 11 omschreven ernstige inbreuken, worden de 

volgende handelingen als ernstige inbreuken op dit Protocol 

beschouwd wanneer zij opzettelijk en in strijd met de desbetreffende 

bepalingen van dit Protocol worden begaan en de dood of ernstig 

lichamelijk letsel met zich meebrengen dan wel de gezondheid in 

ernstige mate benadelen: het perfide gebruik, in strijd met artikel 37, 

van het kenteken van het Rode Kruis, de Rode Halve Maan of de 

Rode Leeuw en Zon of van andere door de Verdragen en dit Protocol 

erkende beschermende tekens. “ 

 

e) artikel 12 van Protocol II: 

 

 “Volgens voorschriften van de betrokken bevoegde autoriteit moet het 

kenteken van het rode kruis, de rode halve maan of de rode leeuw en 

zon op een wit veld, zichtbaar worden gedragen door het medische 

personeel en het religieus personeel  en moet het zichtbaar zijn 

aangebracht op medische formaties en vervoermiddelen. Het dient 

onder alle omstandigheden te worden geëerbiedigd. Het mag niet 

worden misbruikt. “ 

 

f) artikel 2, paragraaf 3 van Protocol III: 

 

“De voorwaarden voor het gebruik en de eerbiediging van het 

embleem van het derde Protocol zijn gelijk aan die van de bij de 

Verdragen van Genève vastgestelde onderscheidende emblemen, en, 

indien van toepassing, de Aanvullende Protocollen van 1977. “ 

 

g) artikel 6, paragraaf 1 van Protocol III: 

 

“De bepalingen van de Verdragen van Genève en, indien van 

toepassing, de Aanvullende Protocollen van 1977, betreffende het 

voorkomen en bestrijden van misbruik van de onderscheidende 

emblemen zijn eveneens van toepassing op het embleem van het derde 

Protocol. De Hoge Verdragsluitende Partijen nemen in het bijzonder 

de nodige maatregelen teneinde elk misbruik van de in de artikelen 1 

en 2 genoemde emblemen en hun benamingen te allen tijde te 

voorkomen en te bestrijden, met inbegrip van het perfide gebruik en 

het gebruik van elk embleem of elke benaming dat of die daar een 

nabootsing van vormt. “ 

 

h) alsook artikel 8, paragraaf 2, b) van het Statuut van het Internationaal 

Strafhof van 17 juli 1998 

 

 “2. Voor de toepassing van dit Statuut wordt verstaan onder 

oorlogsmisdrijven: 

 (…) 

 b) Andere ernstige schendingen van de wetten en gebruiken die 

toepasselijk zijn in een internationaal gewapend conflict binnen het 

gevestigde kader van het internationale recht, namelijk een van de 

volgende handelingen: 

 (…) 

 vii) op ongepaste wijze gebruik maken van een witte vlag, (...), 

alsmede van de emblemen van de Verdragen van Genève, hetgeen de 

dood of ernstig lichamelijk letsel ten gevolge heeft; (...).” 
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 Zie ook de andere relevante artikelen ter zake, in het bijzonder de 

artikelen 38, 44 en 53 van het Eerste Verdrag van Genève, artikel 8 

van het eerste Protocol en de artikelen 3, 4, 7 en 8 van Bijlage I bij het 

eerste Protocol. 

 

Teneinde misbruik van de emblemen te beletten, moeten de strijdkrachten en 

de burgerbevolking ingelicht worden over de betekenis, het gebruik en de 

bescherming ervan.  

 

Die informatieplicht past binnen het kader van de verplichting van elke Staat 

die partij is om, zowel in vredestijd als ten tijde van een gewapend conflict, 

de Geneefse Conventies van 1949 en de drie Aanvullende Protocollen ervan 

die de bepalingen betreffende het gebruik en de bescherming van de 

emblemen omvatten, op zo ruim mogelijke schaal te verspreiden: 

- Geneefse Conventies van 12 augustus 1949: I – artikel 47; II - artikel 48; 

III – artikel 127 en IV – artikel 144 

- Protocol I van 1977: artikel 83 

- Protocol II van 1977: artikel 19   

- Protocol III van 2005: artikel 7 

Voor meer details over de inhoud van deze verspreidingsplicht wordt 

verwezen naar werkdocument nr.4. 

 

2. Nationaal recht 

 

a) De wet van 3 september 1952 houdende goedkeuring van de volgende 

internationale akten: A) Internationale Overeenkomst voor de 

verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindend bij de 

strijdkrachten te velde en Bijlagen, ondertekend op 12 Augustus 1949, 

te Genève; B) Internationale Overeenkomst voor de verbetering van 

het lot der gewonden, zieken en schipbreukelingen van de 

strijdkrachten ter zee en Bijlagen, ondertekend op 12 Augustus 1949, 

te Genève; C) Internationale Overeenkomst betreffende de 

behandeling van krijgsgevangenen en Bijlagen, ondertekend op 12 

Augustus 1949, te Genève; D) Internationale Overeenkomst 

betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd en Bijlagen, 

ondertekend op 12 Augustus 1949, te Genève (B.S. 26 september 

1952, blz. 6822). 

 

b) De wet van 4 juli 1956 tot bescherming van de benaming “Rode-

Kruis”, van de tekens en emblemen van het Rode-Kruis (B.S. van 11 

juli 1956, blz. 4616). Deze wet bestraft elk gebruik van erkende 

emblemen en van hun benamingen dat niet verenigbaar zou zijn met 

de internationale verdragen die het gebruik ervan regelen. 

 

c) De wet van 16 april 1986 houdende de goedkeuring van volgende 

Internationale Akten: a) Aanvullend Protocol bij de Conventies van 

Genève van 12 augustus 1949 inzake de bescherming van de 

slachtoffers van internationale gewapende conflicten (Protocol I); b) 

Aanvullend Protocol bij de Conventies van Genève van 12 augustus 

1949 inzake de bescherming van de slachtoffers van niet-

internationale gewapende conflicten (Protocol II), aangenomen te 

Genève op 8 juni 1977 (B.S. 7 november 196, blz. 15196). 
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d) De wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het 

internationaal humanitair recht (B.S. 7 augustus 2003): wet houdende 

invoeging van inzonderheid een artikel 36quater, in het Strafwetboek, 

met betrekking tot de handelingen die oorlogsmisdaden inhouden en 

waarvan paragraaf 1, 29°, de strafbaarstelling behelst van het “perfide 

gebruik van het embleem van het Rode Kruis of de Rode Halve Maan 

of van andere beschermende emblemen erkend door het internationaal 

humanitair recht, op voorwaarde dat zulks de dood of ernstig 

lichamelijk letsel ten gevolge heeft”. 

 

e) De wet van 22 november 2013 tot wijziging van de wet van 4 juli 

1956 tot bescherming van de benaming "Rode Kruis", van de tekens 

en emblemen van het Rode Kruis met het oog op de overeenstemming 

ervan met het Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève van 

12 augustus 1949 betreffende de aanvaarding van een aanvullend 

onderscheidend embleem (Protocol III), aangenomen te Genève op 8 

december 2005 (B.S. van 20 december 2013 (Vierde uitgave) blz. 

101271). 

 

f) De wet van 20 april 2015 houdende instemming met het Aanvullend 

Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949, 

betreffende de aanvaarding van een aanvullend onderscheidend 

embleem (Protocol III), aangenomen te Genève op 8 december 2005 

(B.S. van 23 september 2015, blz. 59497). 

 

B. Analyse van de te nemen wetgevende maatregelen 

 

Aangezien de nodige wetgevende maatregelen genomen zijn (zie punt A, 2) heeft de 

commissie haar taak op dat punt volbracht. Een verduidelijking van dezeregels voor 

het gebruik van het embleem in de wet zou evenwel kunnen worden overwogen. 

 

Er wordt verwezen naar werkdocument nr. 4 betreffende de maatregelen die moeten 

worden genomen op nationaal niveau teneinde de verplichting tot verspreiding van de 

Geneefse Conventies van 1949 en de Aanvullende Protocollen ervan ten uitvoer te 

leggen, aangezien die verplichting eveneens de bepalingen betreffende het gebruik en 

de bescherming van de emblemen bevat.  

Er zou niettemin bijzondere aandacht moeten worden besteed aan de bescherming van 

de emblemen in het kader van de opleidingen internationaal humanitair recht die 

verstrekt worden aan bepaalde doelgroepen die ervan gebruik zouden kunnen maken, 

in het bijzonder de medische gemeenschap. Voorts zou een samenwerkingsverband 

tussen de autoriteiten en het Belgische Rode Kruis kunnen worden voorzien met het 

oog op een doorgedreven sensibilisering van het brede publiek van de betekenis en de 

eerbiediging van het embleem, zodat aldus wordt bijgedragen aan het terugdringen 

vanmisbruik hiervan. 

.. 

 

 

II.  BETROKKEN DEPARTEMENTEN 

 

Wat de verspreiding betreft, moet de toepassing van de wet het voorwerp zijn van richtlijnen 

van de betrokken ministeriële departementen, met name de federale overheidsdiensten Justitie, 

Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het 

Ministerie van Landsverdediging. 
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III. BUDGETTAIRE IMPLICATIES 

 

Nihil. 

 

 

IV. STAND VAN ZAKEN 

 

Aangezien onze nationale wet van 4 juli 1956 zelf verwijst naar de Internationale 

Overeenkomsten ad hoc, zijn er uit louter juridisch oogpunt geen aanvullende preciseringen 

vereist. De nadere regels voor het gebruik van de emblemen zouden evenwel kunnen worden 

gepreciseerd met het oog op een betere voorlichting van de burger en bijgevolg een betere 

preventie van misbruik van de emblemen. 

 

Deze wet werd overigens geamendeerd in 2013 opdat rekening zou worden gehouden met de 

bescherming van het embleem van het derde Protocol van 2005, “rood kristal” genaamd. Het 

conformeren in die zin van de wet, voorafgaand aan de bekrachtiging van Protocol III, heeft 

de toepassing van het Protocol in het Belgisch recht bevorderd vanaf de inwerkingtreding 

ervan voor België en aldus ervoor gezorgd dat er geen hiaten waren tussen de 

inwerkingtreding van Protocol III en de toepassing van de daaruit voortvloeiende 

verplichtingen in het Belgisch recht. 

 

Twee kwesties zouden evenwel gebaat zijn bij een grondigere analyse in het Belgisch recht.  

 

Het gaat in de eerste plaats om de bescherming van het logo van de Internationale Rode Kruis- 

en Rode Halve Maanbeweging, dat werd aangenomen bij resolutie 2 van de Raad van 

Afgevaardigden van 2015 (Genève, 7 december 2015). Dat logo is vastgelegd en mag enkel 

bij uitzondering worden gebruikt en overeenkomstig de Voorwaarden en regels voor het 

gebruik van het logo van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging, die als 

bijlage bij de resolutie gaan. Het gebruik van het logo van de Beweging mag geen aantasting 

inhouden van de eerbiediging en de bescherming die verschuldigd zijn aan de emblemen 

krachtens het internationaal humanitair recht en het regelgevend kader dat is uitgewerkt door 

de afdelingen van de Beweging. Resolutie 7 van de XXXIIste Internationale Conferentie van 

het Rode Kruis en van de Rode Halve Maan (Genève, 8-10 december 2015) neemt akte van de 

aanneming van dat logo door de Beweging en “moedigt de Staten aan om, indien daartoe 

grond bestaat, het logo van de Beweging te erkennen en het gebruik ervan op hun grondgebied 

te faciliteren, met inachtneming van de geldende nationale wetgeving en van het internationaal 

recht en in overeenstemming met de Verordening van 1991 betreffende het gebruik van het 

embleem” (paragraaf 5).  

 

Ondanks het bestaan van een nationale wetgeving die misbruik van de emblemen strafbaar 

stelt en daarbij voorziet in sancties, wordt de bescherming van de emblemen (in het bijzonder 

het rode kruis) overigens niet altijd nageleefd in België. Uit de ervaring van het Belgische 

Rode Kruis blijkt dat misbruiken voornamelijk ingegeven zijn door gebrek aan informatie bij 

het publiek over de betekenis, het gebruik en de juridische bescherming van de emblemen. In 

bepaalde gevallen wordt de actie van het Belgische Rode Kruis opzettelijk miskend door 

daders van misbruiken van emblemen, wanneer zij worden geïnformeerd over de bescherming 

die daaraan is verleend bij de wet van 1956, en treffen zij geen enkele maatregel om daaraan 

een einde te stellen. De nationale Vereniging kan in dat geval slechts uitermate beperkte 

maatregelen nemen, of zelfs helemaal geen. Zij beschikt immers niet over de vereiste 

middelen om strafvorderingen in te stellen en de follow-up ervan te verzekeren. 

 

Bijgevolg is het wenselijk dat de Belgische autoriteiten en het Belgische Rode Kruis hun 

samenwerking opvoeren opdat het brede publiek een beter begrip zou krijgen van de betekenis 

en het gebruik van de emblemen, en dat er acties op het getouw zouden worden gezet met het 
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oog op een betere naleving van de wet van 1956 betreffende de bescherming van de 

emblemen. 

 

Om die reden zijn de Belgische autoriteiten en het Belgische Rode Kruis, ter gelegenheid van 

de XXXIIste Internationale Conferentie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan (2015), 

gezamenlijk twee engagementen aangegaan:  

- De opleiding van gezondheidswerkers (SP320115): op opleidingssessies voor dergelijke 

medewerkers zullen ook de bescherming van de emblemen van de Beweging en het 

correcte gebruik ervan in het licht van het internationaal humanitair recht en van de 

nationale wetgeving aan bod komen; 

- De versterking van het nationaal wetgevend kader voor bescherming van de 

gezondheidszorg (SP320116): er zullen sensibiliseringsacties rond de betekenis en het 

gebruik van de emblemen van de Beweging worden vastgelegd en er wordt een 

overlegmechanisme tussen de betrokken departementen en het Belgische Rode Kruis 

ingesteld teneinde een correcte signalering van de medische structuren te verzekeren en de 

strijd aan te binden tegen grootschalig en meest voorkomend misbruik van het embleem. 

 

 De hiernavolgende documenten vormen tools die kunnen worden ingezet in het kader van de 

sensibiliseringsacties rond de eerbiediging van de emblemen: 

 

 

A.  Het « Règlement sur l'usage de l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge par les 

Sociétés nationales » (Wenen, 1965), geamendeerd door de Raad van Afgevaardigden 

(Budapest, 1991). Dit reglement verduidelijkt de nadere regels voor het gebruik van het 

embleem door de nationale Verenigingen in overeenstemming met de bepalingen van de 

Geneefse Conventies van 1949. 

 

B. « Etude sur l’usage des emblèmes – Problèmes opérationnels et commerciaux et autres 

problèmes non opérationnels », een studie uitgegeven door het ICRC in december 2011. 

 

C. Brochure van het ICRC en de IFRC, « Des emblèmes d’humanité », gepubliceerd in 

augustus 2016. 

 

D. Brochure van het ICRC en de IFRC, « Les emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge – Préserver leur pouvoir de protection et prévenir les abus », gepubliceerd in 

augustus 2016. 

 

 

 

V. VOORSTEL VAN BESLISSING 

 

  

Er worden drie aanbevelingen voorgesteld: 

 

- Een beraadslaging tussen de betrokken overheden (FOD Volksgezondheid, FOD Justitie 

en het Ministerie van Landsverdediging) en het Belgische Rode Kruis over het evalueren 

van de mogelijkheid tot wijziging van de wet van 4 juli 1956 tot bescherming van de 

benaming “Rode Kruis”, van de tekens en emblemen van het Rode Kruis, teneinde de 

nadere regels van het gebruik van het embleem te preciseren (de gemachtigde personen en 

de gebruiksvoorwaarden) voor een betere voorlichting van alle publiek, waaronder de 

medische gemeenschap; 

 

- De analyse van de voornoemde wet van 4 juli 1956 om na te gaan of zij de bescherming 

van het logo van Beweging garandeert. Deze analyse zal gezamenlijk kunnen worden 
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verricht door de FOD Justitie, het Ministerie van Landsverdediging en het Belgische Rode 

Kruis, op initiatief van het Belgische Rode Kruis; 

 

- Overleg tussen de Belgische autoriteiten en het Belgische Rode Kruis teneinde de acties te 

bepalen die moeten worden ondernomen met het oog op een betere sensibilisering van de 

gezondheidswerkers en van het publiek omtrent de betekenis, het gebruik en de 

bescherming van de emblemen, en voor een betere naleving van de wet van 1956 

betreffende de bescherming van de emblemen van het Rode Kruis (zie de voornoemde 

engagementen SP320115 en SP320116, aangenomen op de XXXIIste Internationale 

Conferentie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan):  

o De FOD Volksgezondheid, het Ministerie van Landsverdediging en het Belgische 

Rode Kruis overleggen om opleidingssessies voor de gezondheidswerkers te 

organiseren, waarin de bescherming van de emblemen aan bod komt; 

o De FOD Volksgezondheid, het Ministerie van Landsverdediging, de FOD Justitie 

en het Belgische Rode Kruis bepalen acties ter sensibilisering van het brede 

publiek voor meer eerbiediging van de emblemen, ook wordt geregeld overleg 

gepleegd tussen deze actoren teneinde een correctie signalering van de medische 

structuren te verzekeren en de strijd aan te binden met grootschalig en meest 

voorkomend misbruik. 

 

 

 

VI. LAATSTE BIJWERKING 

 

 Maart 2017. 

 

VII. DATUM VAN GOEDKEURING DOOR DE ICHR 

 

 December 2018. 

 

VIII. BIJLAGEN 

 

 / 


