Het Rode Kruis-embleem

Het embleem is een kwestie van
levensbelang

Help ons het
Rode Kruis-

Hoe zeg je ‘Niet schieten!’ in 350 talen? Het Rode
Kruis-embleem is een uniek beschermend symbool
dat in oorlogstijd het verschil tussen leven en dood
kan uitmaken. Dit geldt ook voor de andere erkende
tekens van de Internationale Rode Kruis Beweging,
namelijk de rode halve maan en het rode kristal. Het
beschermt slachtoffers van gewapende conflicten én
hulpverleners. De herkenning en eerbiediging van deze
tekens is dus letterlijk van levensbelang.

embleem uniek
te houden!

Gebruik van het embleem
in vredestijd
Vanwege de cruciale rol van het embleem in oorlogstijd
is het belangrijk dat ook in vredestijd goed met het
Rode Kruis-teken wordt omgegaan. In Nederland mogen
in vredestijd alleen de krijgsmacht en het Nederlandse
Rode Kruis gebruik maken van het teken. Als het Rode
Kruis dit embleem gebruikt staat het symbool voor de
onvoorwaardelijke hulp die de organisatie biedt aan
mensen in de meest kwetsbare omstandigheden. Het
heeft geen politieke of religieuze betekenis.

Misbruik van het
Rode Kruis-embleem
Niet iedereen mag het Rode Kruis-embleem
gebruiken, er gelden speciale regels. Zo mag
bijvoorbeeld een apotheek of speelgoedfabrikant het embleem niet gebruiken. Misbruik
van het embleem is verboden en strafbaar.

Wat zijn de regels?
•
•
•

•

•

Gebruik van het Rode Kruis-embleem door
derden is verboden.
Nabootsing van het Rode Kruis-teken mag
ook niet.
Het Rode Kruis-embleem mag niet worden
gebruikt in de medische sector, in de
detailhandel of bij producten en diensten
die te maken hebben met zorg.
Het Rode Kruis-teken hoort bijvoorbeeld
niet op een EHBO-koffer, op speelgoed, op
kleding of in reclamefolders.
(Dieren-)artsen, reddingsbrigades of
zorgverzekeraars mogen het embleem ook
niet gebruiken.

Art. 435c Wetboek van Strafrecht
“Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, gebruik maakt van het Rode Kruisteken of van de woorden ‘Rode Kruis’ of ‘Kruis van Genève’, of van daarmede
door de wetten of gebruiken van de oorlog gelijkgestelde tekens of woorden, dan
wel van tekens of woorden die daarvan een nabootsing zijn, wordt gestraft met
hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.”

Nabootsingen
Ook nabootsingen van het Rode Kruis-teken zijn niet toegestaan. Dit geldt als het
teken is vervormd, maar ook als een andere achtergrondkleur is gebruikt, als er
tekst of strepen op staan of als het op een andere wijze is nagebootst. Een teken
is wel toegestaan als het voldoende afwijkt in kleur en vorm.

“Het Nederlandse Rode Kruis beschermt het juiste
gebruik van het embleem in Nederland.
Help ons het Rode Kruis-embleem uniek te houden!”

Contact
Het Rode Kruis
Anna van Saksenlaan 50
2593 HT Den Haag
Tel: 070-445 5666
contactcenter@redcross.nl

rodekruis.nl

Gebruik een ander teken
Om misbruik van het Rode Kruis-embleem
te voorkomen, kan een alternatief symbool
worden gebruikt. De medische sector kan
bijvoorbeeld een van de internationaal erkende
tekens gebruiken om ambulances, eerste hulp,
ziekenhuizen of apotheken aan te duiden.

