
WELKE 
RANG IS 
DAT?

RANGONDERSCHEIDINGSTEKENS BIJ DE KRIJGSMACHT
Iedere militair heeft strepen op zijn of haar schouder, de zogenaamde 
rangonderscheidingstekens. Hierdoor kan je herkennen van welke rang een 
militair is. Bijvoorbeeld een korporaal of een generaal.

Op de volgende bladzijden zie je de rangen van de vier krijgsmachtdelen.



KONINKLIJKE
MARINE

luitenant-
admiraal
generaal
der mariniers

vice-admiraal

luitenant-generaal
der mariniers

schout-bij-nacht

generaal-majoor
der mariniers

commandeur

brigadegeneraal
der mariniers

kapitein-
ter-zee

kapitein- 
luitenant-  
ter-zee

luitenant-
ter-zee der 
1e klasse

kolonel
der mariniers

luitenant- 
kolonel
der mariniers

majoor
der mariniers

luitenant-ter-zee 
der 2e klasse 
oudste categorie

luitenant- 
ter-zee der  
2e klasse

luitenant- 
ter-zee der  
3e klasse

kapitein
der mariniers

eerste luitenant
der mariniers

tweede luitenant
der mariniers

adjudant-
onderofficier

sergeant-
majoor

sergeant

adjudant-
onderofficier
van de 
mariniers

sergeant-
majoor
van de 
mariniers

sergeant
van de 
mariniers

korporaal

korporaal
van de mariniers

matroos der 
2e klasse
marinier  
der 2e klasse

matroos der
3e klasse
marinier 
der 3e klasse

matroos der 
1e klasse
marinier 
der 1e klasse

Hier zie je de rangen bij de Koninklijke Marine



generaal luitenant-
generaal

generaal-
majoor

brigadegeneraal

kolonel luitenant-
kolonel

majoor kapitein/ 
ritmeester

eerste 
luitenant

tweede 
luitenant

vaandrig/ kornet

adjudant- 
onderofficier

sergeant-
majoor/
opperwacht-
meester

sergeant der
1e klasse/ 
wachtmeester
der 1e klasse

sergeant/ 
wachtmeester

korporaal
der 1e klasse

korporaal soldaat
der 1e klasse

soldaat
der 2e klasse

soldaat
der 3e klasse

KONINKLIJKE
LANDMACHT

Hier zie je de rangen bij de Koninklijke Landmacht



kapitein eerste 
luitenant

tweede 
luitenant

vaandrig

generaal luitenant-
generaal

generaal-
majoor

commodore

kolonel luitenant-
kolonel

majoor

adjudant- 
onderofficier

sergeant-
majoor

sergeant
der 1e klasse

sergeant korporaal
der 1e klasse

korporaal soldaat
der 1e klasse

soldaat
der 2e klasse

soldaat
der 3e klasse

KONINKLIJKE
LUCHTMACHT

Hier zie je de rangen bij de Koninklijke Luchtmacht



luitenant-
generaal

generaal-
majoor

brigadegeneraal

kolonel luitenant-
kolonel

majoor kapitein eerste
luitenant

tweede 
luitenant

kornet

adjudant- 
onderofficier

opperwacht-
meester

wachtmeester
der 1e klasse

wachtmeester marechaussee
der 1e klasse

marechaussee
der 2e klasse

marechaussee
der 3e klasse

marechaussee
der 4e klasse

KONINKLIJKE
MARECHAUSSEE

Hier zie je de rangen bij de Koninklijke Marechaussee


