Bijlage 1 HR IMC Bijzondere Diensten
Richtlijnen ERE Uitvaart IMC
1. Inleiding:
A. Deze bijlage is getiteld: Erebetoon IMC (i.v.m. een uitvaart).
Deze bijlage heeft niet tot doel oud IMC leden voor te schrijven hoe zij een uitvaart
moeten organiseren.
Hetgeen hier beschreven is beoogt een basis te zijn voor de organisatie van een
uitvaart van een IMC lid, die enig ceremonieel en betrokkenheid van oud-collega’s
op prijs stelt.
Het kan gezien worden als een opsomming in volgorde van de mogelijke
eerbewijzen, waaruit men een selectie kan maken, maar die evengoed ook allemaal zo
goed als kunnen worden toegepast. De wensen van de overledene en
nabestaanden zijn hierbij leidend.
B. Deze bijlage beschrijft de ceremonie en is geen overeenkomst tussen nabestaanden,
het bestuur IMC en de uitvaartondernemer.
Er kunnen dus geen rechten aan worden verleend.
Het verdient aanbeveling dit te bespreken voordat de uitvaart plaatsvindt.
C. Ondanks het gestelde in deze bijlage dient men zich te realiseren dat de uitvaartleider van de uitvaartonderneming verantwoordelijk blijft voor de goede
gang van zaken. Hij/zij heeft de algemene regie in handen.
Het is daarom van groot belang, dat de IMC coördinator in nauw overleg met de
uitvaartleider het IMC eerbetoon gestalte geeft.
2. Algemeen
A. Voor IMC leden bestaat geen uitvaart met militaire eer.
Een uitzondering hierop vormt een IMC lid, drager van een dapperheidsonderscheiding. In deze neemt het IMC bestuur contact met het bestuur COM Ned.
B. Het meest belangrijk is dat er eerst overleg met de nabestaande plaatsvindt,
waarbij informatie wordt gegeven omtrent de inhoud van de uitvaart IMC
eerbetoon en daarna kan vervolgens het ceremonieel worden vastgesteld.
C. Commando’s en aanwijzingen, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden,
door de uitvaartleider toegewezen IMC coördinator gegeven.
D. Het tenue tijdens de ere uitvaart is het IMC verenigingstenue:
- groene baret met rode spiegel en glimmend anker
- een nette blauwe spijkerbroek met zwarte riem
noot: geen gebleekte of een broek, voorzien van gaten
- zwarte schoenen met zwarte sokken
- IMC rugby shirt met wit opschrift aan de rugzijde, daaronder een wit t-shirt
- eventueel met overkleding, IMC jack
- de kistbegeleiders krijgen de door het IMC beschikbaar gestelde handschoenen

3. Bevelsverhouding
De toegewezen IMC coördinator is belast met de regeling van het IMC eerbetoon.
Hij pleegt hiertoe overleg met de nabestaande, de uitvaartondernemer,
de directe begraafplaats/ crematorium en eventueel de plaatselijke politie.
4. Het IMC eerbetoon
Het eerbetoon kan plaats vinden, nabij of op de begraafplaats bij de kerk, het
uitvaartcentrum of het crematorium.
5. Algemene IMC Diensten
a. Bloemstuk IMC
Na het bekend worden van overlijden IMC lid, cq lokatie
1 bloemstuk voorzien van lint, commandogroen met opschrift: Marinier
Commando in zilver.
b. Afgevaardigden IMC
Ten allen tijde tenminste 2 afgevaardigden van IMC tijdens de uitvaart.
c. Voorstel aan nabestaanden tot opzegging lidmaatschap, uitgevoerd door IMC
opzeggen – lid COM Ned.
eventueel – (off) lid WJB
indien veteraan – Veteranen Instituut
Commando vereniging – Groene Baret
d. Voorstel: Verzorgen van een overlijdensbericht
COM / Houwe Zo
indien veteraan: Checkpoint
eventueel off. – QPO
Indien lid van een Commando vereniging – Groene Baret
Mee te nemen in bericht:
- de goede volgorde van de onderscheidingen
- datum in dienst treding
- laatst genoten rang od stand
- lichting commando opleiding
e. Op aanvraag van de nabestaanden kan een IMC toespraak in overweging worden
genomen.
6. Erediensten, die door IMC kunnen worden uitgevoerd:
Varianten: eredienst
1. spelen van de taptoe
2. vlaggen
3. erehaag
4. erewacht
5. kistbegeleiding
6. 1 Spelen van de taptoe
Indien beschikbaar kan door het bestuur IMC een tamboer & pijper bij CKMarns

worden aangevraagd voor het brengen van het signaal taptoe.
6. 2. Vlaggen
a. Nationale Nederlandse vlag
b. IMC vlag
c. fanion IMC
d. een andere vlag i.o.m. IMC lid of nabestaande.
In punt 6.2 a,b,c, blijven de aangegeven vlaggen na het ceremonieel in bezit van
de vereniging IMC.
Toegestane attributen op een vlag:
- de door de overledene gedragen hoofddeksels
- zijn onderscheidingen
- indien Adjudant of hoger: zijn sabel
- bij punt b en d kunnen worden toegevoegd een foto en een bloemstuk
6. 3. Erehaag
Er kan door IMC leden en overige militairen en oud-militairen een erehaag worden
gevormd bij de ingang van de begraafplaats of crematorium.
Op aanwijzing van de IMC coördinator brengen de erehaagleden tijdens het passeren
van de rouwstoet de eregroet en nadat de rouwstoet gepasseerd is, sluiten zij aan
achter de rouwstoet.
6.4. Erewacht ( Dodenwacht)
a. De erewacht is voor nabestaanden, maar ook voor IMC leden niet de
makkelijkste vorm van eerbetoon, vanwege de emotionele aard wordt deze
vorm van eerbetoon door het bestuur IMC niet aanbevolen.
Tevens zijn de ruimten van uitvaartcentra, aula, kerken niet zodanig ingericht
of geschikt voor een waardige uitvoering.
b. De erewacht wordt betrokken, gedurende de periode, waarin de gelegenheid
wordt geboden tot het nemen van afscheid van de overledene.
De erewacht vindt plaats in de rouwkamer van het uitvaartcentrum, aula
of in een kerk, gedurende een periode van max. 30 min.
Indien langer, dan wordt de erewacht afgelost door een tweede groep.
c. De erewacht wordt gevormd door 2 of max. 4 IMC afgevaardigden, en zijn
zo mogelijk van de eenheid, waarin de overledene heeft gediend.
6.5. Kistbegeleiding
a. Bij voorkeur wordt de kistbegeleiding uitgevoerd door 6 of 8 IMC leden,
waarmee de overledene heeft gediend.
b. De kist kan worden gereden, dan wel gedragen (niet vanaf de schouder)
of een combinatie hiervan. Wel dient te worden afgesproken vanaf welk
moment en over welke afstand.
c. De kistbegeleiding kan vanaf de ingang begraafplaats of crematorium,
tot het graf of ingang aula, of vanaf ingang aula tot in de rouwkamer op de
daarvoor bestemde plaats.
noot: U zult begrijpen dat voor de door het IMC aangeboden erediensten wel enige
gegevens benodigd zijn, ook is het van het grootste belang dat naaste familieleden
op de hoogte zijn van uw eventuele wensen. Wij vragen u dan ook het informatieformulier wilsbeschikking in te vullen en het bij het secretariaat aan te bieden.
Wij hopen hiermee te hebben voldaan aan uw eventuele wensen.

Informatie formulier – wilsbeschikking (in 2-voud)

Naam:
Geboortedatum:
Wonende:
Telefoonnummer:
Geloof:
1e Contactpersoon van familie:
2e Contactpersoon van familie:
Uitvaartonderneming:
Datum in dienst treding:
Datum Commando opleiding:
Uw voormalige rang of stand:

Voornamen:
Te:
Te:
Mobiel:

Postcode:

Telefoonnr.:
Telefoonnr.:
Telefoonnr.:

Is uw keus een begrafenis of crematie:
Zal er een kerkdienst worden gehouden: Ja/Nee
Zijn bloemen gewenst: Ja/Nee
Is een toespraak van een IMC lid gewenst: Ja/Nee
Bent u op de hoogte van het IMC ceremonieel eredienst: Ja/Nee
Wat zou uw keuze kunnen zijn:
- welke vlag wilt u op de kist
- wenst u de versierselen op de kist, zoals grootkruizen, hoofddeksels
en sabel
Kunt u bij punt opmerkingen de goede volgorde van uw onderscheidingen beschrijven.
Weet uw familie waar onderhavig goed is opgeborgen:
Is uw familie op de hoogte in welke kleding u opgebaard wenst te worden: Ja/ Nee
Is uw familie op de hoogte van deze wilsbeschikking ceremonieel: Ja/ Nee
Kunt u aangeven van welke militaire verenigingen u lid bent en in welke militaire bladen
u een overlijdensadvertentie zou willen.
Opmerkingen:

Het IMC bestuur van de vereniging Marinier Commando verzoekt u vriendelijk
om er zorg voor te dragen, dat uw nabestaanden op de hoogte zijn van deze wilsbeschikking.
Wij adviseren u een kopie van dit document te bewaren op een daarvoor geschikte plaats.
Het origineel verzoek ik u op te sturen naar het secretariaat van onze vereniging IMC.
Naam betrokken lid:
Naam getuige:

Handtekening:
Handtekening:

noot: Wilt u er zorg voor dragen bij een eventuele adreswijziging, telefoon- of mailadres, dit
door te geven aan het secretariaat IMC.
Plaats:
Datum:
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