
Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van
Verkeer en Waterstaat beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en
decoratiestelsel vanaf 1945

1 november 2007/Nr. C/S&A/07/2724

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, en de Minister van Ver-
keer en Waterstaat,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b,
van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord (advies
van de Raad voor Cultuur van 25 okto-
ber 2007, aca-2007.04045/3);

Besluiten:

Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst
voor de neerslag van de handelingen
van de Minister van Verkeer en Water-
staat en de onder hem ressorterende
actoren op het beleidsterrein Adelsbe-
leid, adelsrecht en decoratiestelsel over
de periode vanaf 1945’ en de daarbij
behorende toelichting worden vastge-
steld.

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap is belast met de uitvoering
van dit besluit dat met de daarbij beho-
rende selectielijst en toelichting in de
Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 1 november 2007.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap,
namens deze:
de algemene rijksarchivaris,
M.W. van Boven.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
de project directeur Project Wegwerken
Archiefachterstanden PWAA,
A. van der Kooij.

Een belanghebbende kan tegen dit
besluit beroep instellen bij de rechtbank
binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn
woonplaats heeft.

BASISSELECTIEDOCUMENT
Adelsbeleid, adelsrecht en het decora-
tiestelsel 1945–

Instrument voor de selectie – ter vernie-
tiging dan wel blijvende bewaring – van
de administratieve neerslag van de zorg-
drager
Minister van Verkeer en Waterstaat
Minister van Algemene Zaken
Minister van Buitenlandse Zaken
Minister van Justitie

Project Wegwerken Archief Achterstan-
den (PWAA)
Vastgestelde versie november 2007

Lijst van afkortingen
AMvB: Algemene Maatregel van Bestuur
art.: artikel
AZ: Ministerie van Algemene Zaken
BSD: Basis Selectie Document
BZK: Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
BZ: Ministerie van Buitenlandse Zaken
BW: Burgerlijk Wetboek
Def: Ministerie van Defensie
EZ: Ministerie van Economische Zaken
Fin: Ministerie van Financiën
GW: Grondwet
Jus: Ministerie van Justitie
KB: Koninklijk Besluit
LNV: Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit
MvT: Memorie van Toelichting
NA: Nationaal Archief
NBW: Nieuw Burgerlijk Wetboek
OCW: Ministerie van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap
PIVOT: Project Invoering Verkorting
Overbrengingstermijn
RIO: Rapport Institutioneel Onderzoek
Stb.: Staatsblad
Stcrt.: Staatscourant
SZW: Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Trb.: Traktatenblad
V&W: Ministerie van Verkeer en Water-
staat
VROM: Ministerie van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer
VWS: Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Verantwoording

Doel en Werking van het Basis Selectie-
document
Een Basis Selectiedocument (BSD) is
een bijzondere vorm van een selectie-
lijst. In de regel heeft een BSD niet
zozeer betrekking op (alle) archiefbe-
scheiden van één (enkele) organisatie,
als wel op het geheel van de bescheiden
die de administratieve neerslag vormen
van het overheidshandelen op een
bepaald beleidsterrein.
Het BSD geldt dus voor de archiefbe-
scheiden van verschillende overheidsor-
ganen (veelal ook diverse zorgdragers),
en wel voor zover de desbetreffende
actoren op het terrein in kwestie werk-
zaam zijn (geweest). Dit betekent dat er
geen handelingen van particuliere acto-
ren worden opgenomen.
Een BSD wordt normaliter opgesteld op
basis van institutioneel onderzoek. In
het rapport institutioneel onderzoek
(RIO) wordt dan het betreffende beleids-
terrein beschreven, evenals de taken en
bevoegdheden van de betrokken orga-
nen. De handelingen van de overheid op
het beleidsterrein staan in het RIO in
hun functionele context geplaatst. In het
BSD zijn de handelingen overgenomen,
alleen nu geordend naar de actor.
Bovendien is bij elke handeling aange-
geven of de administratieve neerslag
hiervan bewaard dan wel vernietigd
moet worden.
Door de beleidsterreingerichte benade-
ring komen verschillende aspecten
betreffende het beheer van de eigen
organisatie van de zorgdrager (finan-
cieel beleid, bijvoorbeeld) niet aan bod.
Voor het selecteren van de administra-
tieve neerslag die betrekking heeft op de
instandhouding en ontwikkeling van de
eigen organisaties van overheidsorganen
dienen een aantal zogeheten ‘horizonta-
le’ BSD’s. Deze horizontale BSD’s zijn
van toepassing op alle organisaties van
de rijksoverheid.
Het niveau waarop geselecteerd wordt,
is dus niet dat van de stukken zelf, maar
dat van de handelingen waarvan die
archiefbescheiden de administratieve
neerslag vormen. Een BSD is derhalve
geen opsomming van (categorieën) stuk-
ken, maar een lijst van handelingen van
overheidsactoren, waarbij elke hande-
ling is voorzien van een waardering en
indien van toepassing een vernietigings-
termijn.

OCW, VW
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Definitie en afbakening van het beleids-
terrein1

De hoofdlijnen van het handelen van de
overheid op het beleidsterrein adelsbe-
leid, adelsrecht en decoratiestelsel
behelst het ontwikkelen, regelgeven en
uitvoeren van het beleid met betrekking
tot het verlenen van adellijke titels en
het toekennen van onderscheidingste-
kens. Onderscheiden worden adelsbe-
leid en adelsrecht en daarnaast het
decoratiestelsel.

Adelsbeleid na 1945
Sinds de invoering van artikel 63 in de
Grondwet van 1848 tot 1953 is de bepa-
ling dat ‘De Koning adeldom verleent’
ongewijzigd gebleven. Hetzelfde artikel
bepaalde dat ‘vreemde adeldom door
geen Nederlander kan worden aangeno-
men.’ Een verandering in het beleid was
het (informeel) besluit van de Raad van
ministers op 21 november 1953:

erkenning te behoren tot de Neder-
landse adel alleen op bewijs, dat men
behoort tot een geslacht dat vóór 1795 al
tot de adel hoorde;

inlijving wordt van geval tot geval
beoordeeld;

verheffing in de adel dient achterwe-
ge te blijven. Voor leden van het konink-
lijk huis is een uitzondering mogelijk.

Artikel 74 lid 1 van de Grondwet 1972
heeft als basis gediend bij het toekennen
van titels aan (toekomstige) leden van
het Koninklijk Huis, zoals aan Claus
von Amsberg en de kinderen die uit zijn
huwelijk met H.K.H. Prinses Beatrix
geboren zouden worden. Ook op basis
daarvan zijn voorzieningen getroffen in
verband met het huwelijk van H.K.H.
Prinses Margriet en Pieter van Vollen-
hoven. De volgende aanpassingen von-
den bij de invoering van de Wet op de
adeldom ten opzichte van de Grondwet
1953 plaats: erkenning, inlijving en ver-
heffing.
In artikel 74 van de Grondwet 1972
stond nog steeds slechts vermeld:‘de
koning verleent adeldom’, maar niet aan
wie, waarom en wanneer adeldom ver-
leend kon worden, hoeveel ervoor
betaald moest worden en wie hierin
adviseert. Het adelsbeleid dat tot dusver
gevoerd was, had een te smalle juridi-
sche basis en de Tweede Kamer wilde
dat daar verbetering in kwam. Daarom
werd in de Grondwet van 1983 additio-
neel artikel XXV (Staatsblad 70) in
plaats van artikel 74 lid 1 opgenomen,
waarin werd vastgelegd dat deze zaken
bij wet geregeld moesten worden. Een
wet kan namelijk gemakkelijker veran-
derd of ingetrokken worden dan een
Grondwet.
Tot slot kan nog worden vermeld dat het
omgekeerde van verlening, het verlies
van adeldom, zich onder omstandighe-
den (bijvoorbeeld door een strafrechte-
lijk vonnis of door het zonder toestem-
ming in dienst treden van een

1. 

2. 

3. 

buitenlandse Soeverein) kan voordoen,
met name door royement. Royement is
echter niet wettelijk geregeld, maar
‘men mag aannemen, dat degene die
adeldom verleent (de Koning) deze ook
weer kan ontnemen en dat dit derhalve
bij Koninklijk besluit zal dienen te
geschieden.’  Het heeft zich in deze
eeuw slechts nog één keer voorgedaan:
jonkheer Pieter Laurens van Beyma
werd op eigen verzoek uit de Nederland-
se adel geroyeerd. Royement op eigen
verzoek wordt ontraden, omdat eventue-
le na royement geboren afstammelingen
niet tot de adel zullen behoren. Van
1945 tot 1994 zijn  acht Koninklijk
besluiten tot erkenning van adeldom tot
stand gekomen en 26 personen ingelijfd.
Er is ook een aantal verzoeken tot adels-
verlening geweigerd.
In 1989 werd aan de voorbereiding van
een wet op de adeldom begonnen; deze
wet werd op 2 juni 1994 in het Staats-
blad gepubliceerd. Deze bevat een
wettelijke regeling voor het verlenen
van adeldom, het heffen van taxa en het
geven van een wettelijke basis voor de
Hoge Raad van Adel en zijn taken. Het
adelsrecht werd gezien als een historisch
gegroeid instituut, dat als zodanig alleen
kan worden gehandhaafd, maar dat zijn
grondslag verliest als men zou proberen
het naar eigentijdse denkbeelden te wij-
zigen of in te richten. Daarom is ervan
afgezien het adelsrecht opnieuw te codi-
ficeren. Op grond van artikel 8 van de
Wet op de adeldom kunnen alle perso-
nen die bij de inwerkingtreding van de
wet reeds Nederlander waren gedurende
een periode van vijf jaar, een verzoek
tot inlijving doen.
Anno 1998 is het voeren van een adel-
lijk distinctief (titel of predicaat) het eni-
ge voorrecht voor de Nederlandse adel.
Ingevolge artikel 2 van het Soeverein
besluit van 13 februari 1815, nr. 60 wor-
den titels toegekend of verleend door de
Koning.

De Hoge Raad van Adel
Ingevolge het Soeverein besluit van 24
juni 1814, nr. 10 werd de Hoge Raad
van Adel ingesteld en belast met de
behandeling van alle adelsaangelegenhe-
den, zoals het aanleggen van filiatieregis-
ters van degenen die een adelsgunst
hadden verkregen en van hun wettige
afstammelingen in mannelijke lijn. Ook
is hier voor het eerst sprake van heffing
van Adelstaxa. De Raad kreeg de
bevoegdheid tot het doen betalen van
bedragen voor allerlei handelingen,
zoals bijvoorbeeld voor het verlenen van
adelsdiploma’s. Deze bedragen zouden
gevoegd worden bij een afzonderlijk
fonds, het adelsfonds (later het Fonds
van de Hoge Raad van Adel). De Raad
bestaat uit een voorzitter en vier leden
en wordt bijgestaan door een secretaris.
Terwijl de Raad vóór Thorbecke een
eigen secretarie bezat die alle werk-
zaamheden verrichtte die voortvloeiden

uit ’s Raads adviserende taak aan de
Koning, beperkt de werkkring van de
Raad zich daarna tot het geven van
advies aan de Minister van Binnenland-
se Zaken c.q. Justitie en werd de secreta-
rie onderdeel van genoemde ministeries.
Op 6 juli 1859 (Koninklijk besluit nr.
46) werd de behandeling van de adels-
aangelegenheden evenals de verdere
werkzaamheden van de Raad opgedra-
gen aan het Departement van Justitie.
Dat is zo gebleven tot 1937, toen de
toenmalige minister-president, dr. H.
Colijn, bij brief van 16 november aan de
Hoge Raad van Adel meedeelde, dat hij
overwoog de werkzaamheden, die tot
dusver op het Departement van Justitie
plaats vonden, en kort daarvoor waren
overgenomen door het Ministerie van
Algemene Zaken grotendeels over te
dragen en te delegeren aan de Hoge
Raad van Adel. De Raad ging hiermee
akkoord en beschikt sindsdien dus weer,
net als voor 1853, over een eigen secre-
tarie.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft
de Hoge Raad van Adel zich in hoofd-
zaak moeten beperken tot het behande-
len van kwesties betreffende gemeente-
en waterschapswapens. Daarnaast werd
de Raad in 1941 belast met het onder-
zoek van de zogenaamde dubbele
geslachtsnamen- een gevolg van het
besluit bevolkingsboekhouding van
1936 (artikel 63 lid 3). Dragers van dub-
bele namen moesten kunnen aantonen,
dat hun naam op officiële wijze tot stand
was gekomen, zo niet, dan moesten ze
er alsnog geld voor betalen. Dit onder-
zoek veroorzaakte nogal wat commotie.
In 1947 werd de Raad uit hoofde van
bezuiniging door de minister van Bin-
nenlandse Zaken aan wie de Raad sinds
1945 adviseert weer van deze taak ont-
heven. Zo had de raad gedurende korte
tijd ook te maken met de bevolkingsad-
ministratie.
In 1948 voorkwam de Hoge Raad dat
enkele provincies, zonder het advies van
de Hoge Raad van Adel eerst in te win-
nen, een voorstel tot het invoeren van
een eigen provincievlag zouden indie-
nen bij de Provinciale Staten van hun
eigen gewest. De Raad heeft zich toen
tot de minister van Binnenlandse Zaken
gewend om op dit gebied uniformiteit
en juiste behandeling te waarborgen. De
minister heeft toen een circulaire doen
uitgaan aan Gedeputeerde Staten van de
verschillende provincies, waarin de wen-
selijkheid werd uitgesproken, dat eerst
advies hierover van de Hoge Raad van
Adel gevraagd zou worden. Het gevolg
is, dat de Raad nu onder meer ook als
taak heeft, over vlaggen van gemeenten
en waterschappen te adviseren.
Anno 1998 is de Hoge Raad van Adel
een extern adviescollege en heeft als
belangrijkste taken:

het adviseren van de minister van
Binnenlandse Zaken betreffende alle
adelszaken en de samenstelling en wijzi-

1. 
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ging der wapens van publiekrechtelijke
lichamen.

het adviseren van de besturen van
publiekrechtelijke lichamen inzake de
samenstelling van de door hen gewenste
vlaggen.

het adviseren van de minister van Jus-
titie omtrent verzoeken tot naamswijzi-
ging, waarbij de namen van adellijke
geslachten of van heerlijkheden en der-
gelijke betrokken zijn.

het adviseren van de minister van
Defensie inzake samenstelling van
emblemen voor Hr.Ms. oorlogsschepen
en onder hem ressorterende diensten en
inrichtingen.

Daarnaast is de Raad belast met het, in
het algemeen, verstrekken van advies en
voorlichting op genealogisch en heral-
disch gebied aan rechtspersonen en
particulieren.

Het decoratiestelsel
Vóór de Tweede Wereldoorlog werd elk
decoratievoorstel met een voorgestelde
graad van Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau of hoger voorgelegd aan de
Raad van Ministers (verder te noemen
‘de Ministerraad’), terwijl de eremedail-
les verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau zelfstandig door de ministeries
werden afgehandeld.
In de periode 1844–1940 was het aantal
toegekende civiele onderscheidingen per
jaar beperkt tot circa 500. Het meeste
werk lag op het terrein van de Militaire
Willems-Orde (soldij-) administratie.
Bij de verschillende acties, voorname-
lijk in het voormalig Nederlands Oost-
Indië werden in die periode 2635
onderscheidingen toegekend.
Door de relatieve rust in het decoratie-
stelsel nam de bemoeienis van de Kanse-
lier met het beleid steeds verder af. Zijn
positie van beheerder én beleidsonder-
steuner werd langzamerhand een van
beheerder. In 1937 werd de Kanselarij
onder de verantwoordelijkheid van het
zojuist opgerichte Ministerie van Alge-
mene Zaken gebracht.
Na het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog werd de regeringszetel in
1940 tijdelijk verplaatst naar Londen. In
verband met het grote aantal te verlenen
dapperheids-onderscheidingen, alsmede
het toenemende aantal civiele onder-
scheidingen, ontstond de behoefte aan
een orgaan dat de Ministerraad zou ont-
lasten. Daartoe werd de Raad voor
Onderscheidingen en Eerbetoon in het
leven geroepen, bestaande uit de Minis-
ter-president en de Ministers van Bin-
nenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken,
Marine, Onderwijs, Kunst en Weten-
schappen, en Oorlog. Van 1945 tot
november 1946 werden de taken van
deze Raad waargenomen door de Inter-
departementale Commissie voor Onder-
scheidingen en Eerbetoon.

2. 

3. 

4. 

Op 30 april 1940 kwam een – reeds
voorziene – herziening tot stand van de
Wet op de Militaire Willems-Orde, wel-
ke op 20 mei van dat jaar in werking
trad. Een van de veranderingen was dat
voortaan ook burgers voor daden van
moed, beleid en trouw – in de strijd
bewezen – konden worden opgenomen
in de orde. Vanaf mei 1940 stelde men
andere criteria voor ‘verdiensten voor
het vaderland’, waaronder vanaf dat
moment begrippen als ‘strijdbaarheid’
en ‘verzet’ komen te vallen.
Na de bevrijding moesten degenen die
geacht werden in de Tweede Wereldoor-
log ‘fout’ te zijn geweest verantwoor-
ding afleggen. In 1947 werd door de
Kanselarij der Nederlandse Orden
begonnen met de voorbereidende werk-
zaamheden om van ‘foute’ gedecoreerde
Nederlanders hun eerder toegekende
onderscheiding te ontnemen. De leden
der ridderorden werden in dat verband
onder de loep genomen aan de hand van
de Wet Zuivering Nederlandse Ridder-
orden van 18 september 1946 (Stb.
1946, nr. G 261). Daartoe werden in
1948 twee adviescommissies ingesteld,
één voor de civiele orden en één voor de
Militaire Willems-Orde en het Ereteken
voor Belangrijke Krijgsverrichtingen.
Zij oefenden hun taak uit op grond van
een instructie die werd gepubliceerd in
de Nederlandse Staatscourant van 20
september 1948, nr. 181.
Door de Kanselarij der Nederlandse
Orden werden 153 dragers van de Orde
van de Nederlandse Leeuw en Orde van
Oranje-Nassau, de Militaire Willems-
Orde en het Ereteken voor Belangrijke
Krijgsverrichtingen ter zuivering aan de
regering voorgelegd, uiteindelijk wer-
den van 93 personen één der orden of
beiden ontnomen. Op 13 maart 1952
werden per Koninklijk Besluit nr. 27 de
adviescommissies opgeheven.
In april 1946 werd het Kapittel der Mili-
taire Willems-Orde ingesteld. De Rijks-
wet op de Militaire Willems-Orde van
1815 kende al de mogelijkheid om een
Kapittel in te stellen, waarvan echter tot
op dat moment geen gebruik was
gemaakt.
De werkzaamheden van dit kapittel heb-
ben tussen 1946 en heden geleid tot 53
benoemingen in de orde. In november
1946 werd de Decoratiecommissie inge-
steld. Deze commissie, bestaande uit de
Ministers van Buitenlandse Zaken, Eco-
nomische Zaken en Marine (deze laatste
werd later opgevolgd door de Minister
van Defensie), bracht adviezen uit aan
de Ministerraad inzake de verlening van
koninklijke onderscheidingen in de bei-
de orden van verdienste. In de praktijk
werden de taken van deze ‘ministeriële
Decoratiecommissie’ gedelegeerd aan
de zogenoemde ‘ambtelijke Decoratie-
commissie’, bestaande uit de directeuren
kabinet en protocol van de genoemde
ministeries met hun ondersteunend appa-
raat.

De commissie verkreeg in november
1947 een zelfstandige rol van betekenis:
elk decoratievoorstel vanaf de eremedail-
le in goud, verbonden aan de Orde van
Oranje-Nassau tot en met de graad van
Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw werd door dit orgaan afgehan-
deld. Toekenning van de graden van
Commandeur en hoger in beide orden
behoefde de goedkeuring van de minis-
terraad. De eremedailles verbonden aan
de Orde van Oranje-Nassau in zilver en
brons werden zelfstandig afgehandeld
door de ministeries. In de periode 1945–
1995 nam het aantal toegekende onder-
scheidingen in deze orden per jaar toe
van circa 2.000 in 1945 tot circa 5.500
in 1995. Formeel bestond de decoratie-
commissie in deze opzet tot 1 mei 1996.
In 1948 stelde de regering richtlijnen
vast voor het verlenen van koninklijke
onderscheidingen, die in hun uiteindelij-
ke vorm zouden bestaan uit ruim 70
aanwijzingen. Onder invloed van een
aantal factoren verstarde het decoratie-
stelsel in de loop van de 20e eeuw, met
name na de Tweede Wereldoorlog: de
Orde van de Nederlandse Leeuw en de
Orde van Oranje-Nassau – waarvan de
eerste traditioneel-historisch de hoogste
is – werden in de praktijk vervlochten
tot één ridderorde van acht graden; ver-
dienstelijke personen werden mede op
basis van een combinatie van rang, func-
tie en aantal dienstjaren gedecoreerd,
waarbij deze laatste elementen in hoge
mate bepalend waren voor de toe te ken-
nen graad. Hierbij deden automatismen
hun intrede. Een groot aantal eremedail-
les verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau werd verleend voor ‘langdurige
dienst’. Gedurende de jaren ’50 nam de
roep toe om het decoratiestelsel te demo-
cratiseren en met name de positie van de
eremedailles nader te bezien.
In 1963 werd de commissie-Houben
geïnstalleerd, die in 1965 een rapport
uitbracht met daarin de volgende aanbe-
velingen:

het ontvlechten van de Orde van de
Nederlandse Leeuw en de Orde van
Oranje-Nassau (geen ‘automatismen’,
geen ‘langdurige dienst’ als criterium),

het afschaffen van de eremedailles
verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau onder het gelijktijdig instellen
van een ‘derde Orde’ voor langdurige,
karaktervolle plichtsvervulling,

het instellen van een aparte medaille
voor staatsbezoeken,

het instellen van een Kapittel.

Over het advies kwam men in de Minis-
terraad uiteindelijk niet tot overeen-
stemming, waardoor geen van de
aanbevelingen werd geïmplementeerd.
Daarna werden er lange tijd geen noe-
menswaardige pogingen ondernomen tot
herziening van het decoratiestelsel.

– 

– 

– 
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In 1982 werd vervolgens de commissie-
Portheine geïnstalleerd (vóór november
1982 genaamd de commissie-Koning),
die in 1985 een rapport uitbracht met
daarin de volgende aanbevelingen:

herziening van de geldende wet- en
regelgeving, met eigentijdse toeken-
ningscriteria, verregaande vormen van
democratisering, emancipatie en gelijk-
stelling van beroepsgroepen, een en
ander gebaseerd op het gelijkheidsbegin-
sel,

het niet langer verlenen van de ereme-
dailles, Grootkruisen en Grootofficier-
schappen aan Nederlanders,

het instellen van een ‘derde Orde’
voor langdurige, loyale plichtsvervulling,

het leggen bij de burgemeester van het
primaat inzake decoratievoorstellen,

het instellen van een Kapittel.

Eind 1985 werd een voorstel van Rijks-
wet aanhangig gemaakt tot wijziging
van de wet op de Orde van de Neder-
landse Leeuw van 1815 en de wet op de
Orde van Oranje-Nassau (1892). Uitein-
delijk werd dit wetsvoorstel in 1994
aanvaard met als gevolg dat:

de eremedailles verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau en de Broeder-
smedaille verbonden aan de Orde van de
Nederlandse Leeuw worden niet meer
uitgereikt,

instelling van een nieuwe ridderlijke
(zesde) graad van Lid in de Orde van
Oranje-Nassau,

een Kapittel voor de Civiele Orden
wordt ingesteld als centraal adviescolle-
ge voor voorstellen voor benoeming in
de Orde van de Nederlandse Leeuw en
de Orde van Oranje-Nassau,

een Ordereglement wordt vastgesteld
geldend voor beide orden houdende de
nadere uitwerking van de wettelijke toe-
kenningscriteria, de onderscheidingste-
kens en de procedure leidend tot
benoeming.

Tot 1994 beoordeelden de vakministers
een voordracht voor decoratie, ook van
andere personen dan hun eigen ambtena-
ren. De departementen kenden voor
deze taak een decoratiecommissie. Een
voordracht voor decoratie werd gedaan
aan de minister ‘die het aangaat’. De
voordracht kon afkomstig zijn uit de
samenleving en van het departement. In
het eerste geval werd een voordracht
meestal gedaan door de burgemeester.
Bij die voordracht kwamen ook stukken
mee om de voordracht te ondersteunen.
Daarnaast was er tot 1994 ook vaak
sprake van decoratie `ambtshalve’. Als
men zoveel jaar in dienst was in een
bepaalde functie kreeg men automatisch
een onderscheiding. Bij de ministeries
werden in beide gevallen dossiers
gevormd.
Tot 1994 had de Kanselarij der Neder-
landse Orden uitsluitend de taak de
administratie te verzorgen omtrent het
verlenen van onderscheidingen, de ver-

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 
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zending van de ordetekens en de
opvraag hiervan bij overlijden en bij
bevordering in een hogere rang. De Kan-
selarij hield daartoe een register bij van
verleende onderscheidingen.
Per 9 december 1994 werd het Kapittel
voor de Civiele Orden ingesteld, de
leden werden benoemd per 23 januari
1995.
In april 1996 is het decoratiestelsel her-
zien2. De wijze waarop mensen kunnen
worden voorgedragen voor een decora-
tie en de manier waarop die voorstellen
worden beoordeeld zijn ingrijpend ver-
anderd. Maar de belangrijkste verande-
ring is dat het decoratiestelsel democrati-
scher wordt. Het nieuwe stelsel sluit
beter aan bij huidige maatschappelijke
verhoudingen en ontwikkelingen. Er
wordt meer nadruk gelegd op de bijzon-
dere, persoonlijke verdiensten of presta-
ties. Dat betekent dat meer dan tot nu
toe, bijvoorbeeld vrijwilligers, vrouwen
en personen uit minderheidsgroepen in
aanmerking kunnen komen voor een
‘lintje’.
Om dit te stimuleren wordt verenigin-
gen, instellingen en maatschappelijke
organisaties gevraagd een grotere rol te
spelen bij het doen van voorstellen en
zullen de burgemeesters een centrale
plaats innemen in de procedure, als eer-
ste aanspreekpunt en als adviseur over
decoratievoorstellen.
Eén van de aspecten van de vernieuwing
van het decoratiestelsel is de instelling
van het Kapittel voor de civiele orden.
Het Kapittel brengt onafhankelijke
adviezen uit over alle decoratievoorstel-
len en draagt als centraal adviesorgaan
daardoor bij aan de realisatie van de
nieuwe doelstellingen van het decoratie-
stelsel.
Het nieuwe decoratiestelsel geldt voor
de Orde van de Nederlandse Leeuw en
de Orde van Oranje-Nassau. Hare Majes-
teit de Koningin is Grootmeester van
beide orden. Zij verleent de Koninklijke
onderscheidingen onder verantwoorde-
lijkheid van één van de ministers.
Dat het nieuwe decoratiestelsel ook eni-
ge veranderingen in de te verlenen
onderscheidingen inhoudt, en dat perso-
nen uit een breder deel van de maat-
schappij voor erkenning in aanmerking
zullen komen, betekent niet dat de
onderscheidingen die in het verleden
zijn verleend, minder waard zijn gewor-
den: de waardering die in het verleden
door het verlenen van een onderschei-
ding is uitgedrukt, wordt niet aangetast.
De belangrijkste aspecten van de ver-
nieuwing van het decoratiestelsel:

Evenwichtige spreiding van decoraties
over alle lagen van de bevolking.

Ontvlechting van de Orde van de
Nederlandse Leeuw en de Orde van
Oranje-Nassau.

Meer waardering voor het vrijwilli-
gerswerk.

Een nieuwe graad van onderscheiding:
Lid in de Orde van Oranje Nassau.

– 

– 

– 

– 

Niet meer uitreiken van eremedailles,
verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau.

Instellen van een Kapittel voor de
civiele orden.

Openbaarmaken van het Orderegle-
ment.

Een eigentijdse invulling van de ‘bij-
zondere verdiensten’  in de beide orden.

De burgemeester bekleedt een centrale
positie bij de procedure.

Het Kapittel voor de civiele orden
wordt het centrale aanspreekpunt voor
alle ambtelijk betrokkenen bij het her-
ziene decoratiestelsel.

Vaststellen van een Ordereglement
voor toetsingscriteria, beschrijving van
de onderscheidingstekens en procedure.

Secretariaat Kapittel voor de civiel
orden is ondergebracht bij de Kanselarij
der Nederlandse Orden.

Overgangsregeling voor decoratieperi-
ode na inwerkingtreding nieuwe wetten
tot de Algemene Gelegenheid 1996.

Opheffen van de Decoratiecommissie.

Bij de Algemene Gelegenheid in 1996
werd er voor het eerst gedecoreerd
onder de werking van het herziene stel-
sel. Sindsdien stijgt het aantal decoraties
gestaag, en blijkt dat mensen uit steeds
bredere lagen van de samenleving wor-
den gedecoreerd3.
Deze herziening van de procedure en de
toekenningscriteria hadden ook gevol-
gen voor de dossiervorming. Het in
1994 ingestelde Kapittel voor de Neder-
landse Orden toetst de decoratievoorstel-
len aan de landelijke normen en advi-
seert de minister `die het aangaat’. De
minister neemt het besluit voor decora-
tie. Hoewel het kapittel in 1994 werd
ingesteld, werd pas vanaf 1996 volgens
het herziene stelsel gewerkt. Daarom
wordt 1996 ook als scheiding tussen het
oude en het nieuwe stelselherziening
gehanteerd.
Na 1996 worden de stukken betreffende
de voordracht naar het Kapittel
gestuurd. Het Kapittel houdt de stukken
die betrekking op de voorbereiding van
zijn advies onder zich. De minister ont-
vangt het voorstel en het advies van het
Kapittel en een kopie van het dossier.
Het Kapittel wordt ambtelijk onder-
steund door de Kanselarij der Neder-
landse Orden. Bij de kanselarij vindt de
vorming van de decoratiedossiers plaats.
Deze dossiers omvatten in het algemeen
dezelfde soort stukken als welke de
ministers voor de instelling van het
Kapittel in 1994 ontvingen.

Totstandkoming BSD
Het onderliggende BSD is gebaseerd op
het RIO Adelsbeleid, adelsrecht en het
decoratiestelsel. Een institutioneel
onderzoek naar het adelsbeleid, adels-
recht en het decoratiestelsel na 1945.
(PIVOT-rapport nummer 101, ’s-
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Gravenhage, 2000.) Dit is geschreven
door drs. G. Beks, Y. van Dam-Kooij en
M. Swen.
In 2002 is het BSD Adelsbeleid vastge-
steld voor de Hoge Raad van Adel, de
Kanselarij der Nederlandse Orden, de
Ministers van Economische Zaken,
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Financiën, Defensie, Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport, Sociale Zaken en Werkge-
legenheid en Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(Staatscourant nr. 222 van 18 november
2002).
In 2005–2006 is het BSD Adelsbeleid
geactualiseerd voor de zorgdragers de
Hoge Raad van Adel, de Kanselarij der
Nederlandse Orden, de Ministers van
BZK, Defensie, EZ, Financiën, LNV,
OC&W, VWS, SZW en VROM. Hande-
ling 71 is toen voor verschillende zorg-
dragers met andere vernietigingstermij-
nen gewaardeerd. Dit is vervolgens
vastgesteld in de Staatscourant nr. 107
van 6 juni 2006.
De Ministers van Verkeer en Water-
staat, Algemene Zaken, Buitenlandse
Zaken en Justitie hebben het BSD
‘Adelsbeleid, adelsrecht en het decora-
tiestelsel’ echter nog niet vastgesteld.
Daarom wordt deze selectielijst voor de
actoren de vakminister (Verkeer en
Waterstaat, Algemene Zaken, Buiten-
landse Zaken en Justitie) en de Minister
van Buitenlandse Zaken en de Minister
van Justitie alsnog voorgelegd ter vast-
stelling.
In verband met handeling 31 in het BSD
Natuurlijke Personen is handeling 24 uit
RIO nr. 101, Adelsbeleid, adelsrecht en
het decoratiestelsel, overbodig gewor-
den. Deze is daarom niet opgenomen in
onderliggend BSD.
Voor de actor de Minister van Buiten-
landse Zaken als vakminister is in
onderliggend BSD handeling 71 verwij-
derd; deze is overbodig geworden door
het BSD ‘Buitenland 1945–1990’ en het
BSD ‘Het Nederlands Buitenlands
Beleid periode 1990–’ (respectievelijk
de handelingen 615 en 81).
Vanwege laatstgenoemd BSD (hande-
ling 81) is de periodisering van hande-
ling 88 in huidig BSD voor deze actor
aangepast; de handeling geldt nu tot
1990.
Voor de actor de Decoratiecommissie
(ressorterend onder de zorg van de
Minister van Buitenlandse Zaken) is
handeling 58 gewijzigd. Ook hier is,
naar aanleiding van handeling 81 in
BSD ‘Het Nederlands Buitenlands
Beleid periode 1990–’, de periodisering
nu veranderd tot 1990.
De handelingen voor de actor de Minis-
ter van Buitenlandse Zaken zoals opge-
nomen in het RIO zijn in het geheel
verwijderd. Deze handelingen zijn name-
lijk overbodig geworden door het BSD
‘Het Nederlands Buitenlands Beleid –
periode 1990–’. De handelingen van de

onder de Minister van Buitenlandse
Zaken ressorterende actoren de Minister
van Buitenlandse Zaken als vakminister
en de decoratiecommissie zijn wel opge-
nomen.
Voor de actor ‘vakminister’  van zowel
Verkeer en Waterstaat als Buitenlandse
Zaken is handeling 87 uit dit BSD ver-
wijderd; deze handeling is voor beide
ministeries niet van toepassing.
Voor meer informatie over de doelstel-
lingen van de overheid of de actoren op
dit beleidsterrein kan het bovengenoem-
de RIO worden geraadpleegd.

Selectiedoelstelling
In de productbeschrijving BSD van
maart 2004 is de selectiedoelstelling van
het Nationaal Archief als volgt ver-
woord. ‘De doelstelling van het Natio-
naal Archief bij de selectie van over-
heidsarchieven is dat de belangrijkste
bronnen van de Nederlandse samenle-
ving en cultuur veilig worden gesteld
voor blijvende bewaring. Met het te
bewaren materiaal moet het mogelijk
zijn om een reconstructie te maken van
de hoofdlijnen van het handelen van de
rijksoverheid ten opzichte van haar
omgeving, maar ook van de belangrijk-
ste historisch-maatschappelijke gebeur-
tenissen en ontwikkelingen, voor zover
deze zijn te reconstrueren uit overheids-
archieven.’

Selectiecriteria
Selecteren is het aanmerken van de neer-
slag van een handeling voor bewaren of
vernietigen.
Als de neerslag aangewezen wordt ter
bewaring, wil dat zeggen dat deze neer-
slag, ongeacht de vorm waaruit zij
bestaat, voor eeuwig bewaard moet wor-
den. De bewaarplaats waar deze neer-
slag na het verlopen van de wettelijke
overbrengingstermijn van twintig jaar
moet worden overgebracht, is het Natio-
naal Archief. Bij de handeling in dit
BSD staat in dit geval bij waardering
een B (van bewaren).
Als de neerslag van een handeling wordt
aangewezen ter vernietiging, wil dat
zeggen dat deze neerslag, ongeacht de
vorm waaruit zij bestaat, na verloop van
de in het BSD vastgestelde termijn kan
worden vernietigd. De vernietigingster-
mijn is een minimum eis: stukken
mogen niet eerder dan na het verstrijken
van die termijn worden vernietigd door
de voor het beheer verantwoordelijke
dienst. De duur van de vernietigingster-
mijn wordt bepaald door de administra-
tieve belangen en de belangen van de
burgers, enerzijds ten behoeve van het
adequaat uitvoeren van de overheidsad-
ministratie en de verantwoordingsplicht
van de overheid en anderzijds voor de
recht- en bewijszoekende burger. Bij de
handeling in dit BSD staat in dit geval
bij waardering een V (van vernietigen).

Het aanwijzen van handelingen waarvan
de neerslag bewaard moet blijven
gebeurt op grond van criteria die tot
stand zijn gekomen in overleg tussen
zorgdrager en het Nationaal Archief.

De gehanteerde algemene selectiecrite-
ria zijn:

HANDELINGEN DIE WORDEN
GEWAARDEERD MET B (Bewaren)
1. Handelingen die betrekking hebben
op voorbereiding en bepaling van beleid
op hoofdlijnen
Toelichting: Hieronder wordt verstaan
agendavorming, het analyseren van
informatie, het formuleren van adviezen
met het oog op toekomstig beleid, het
ontwerpen van beleid of het plannen van
dat beleid, alsmede het nemen van
beslissingen over de inhoud van beleid
en terugkoppeling van beleid. Dit omvat
het kiezen en specificeren van de doel-
einden en de instrumenten.
2. Handelingen die betrekking hebben
op evaluatie van beleid op hoofdlijnen
Toelichting: Hieronder wordt verstaan
het beschrijven en beoordelen van de
inhoud, het proces of de effecten van
beleid. Hieronder valt ook het toetsen
van en het toezien op beleid. Hieruit
worden niet per se consequenties getrok-
ken zoals bij terugkoppeling van beleid.
3. Handelingen die betrekking hebben
op verantwoording van beleid op hoofd-
lijnen aan andere actoren
Toelichting: Hieronder valt tevens het
uitbrengen van verslag over beleid op
hoofdlijnen aan andere actoren of ter
publicatie.
4. Handelingen die betrekking hebben
op (her)inrichting van organisaties
belast met beleid op hoofdlijnen
Toelichting: Hieronder wordt verstaan
het instellen, wijzigen of opheffen van
organen, organisaties of onderdelen
daarvan.
5. Handelingen die bepalend zijn voor
de wijze waarop beleidsuitvoering op
hoofdlijnen plaatsvindt
Toelichting: Onder beleidsuitvoering
wordt verstaan het toepassen van instru-
menten om de gekozen doeleinden te
bereiken.
6. Handelingen die betrekking hebben
op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en
direct zijn gerelateerd aan of direct
voortvloeien uit voor het Koninkrijk der
Nederlanden bijzondere tijdsomstandig-
heden en incidenten
Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval
de ministeriële verantwoordelijkheid is
opgeheven en/of wanneer er sprake is
van oorlogstoestand, staat van beleg of
toepassing van noodwetgeving.
Ingevolge artikel 5, onder e, van het
Archiefbesluit 1995 kan neerslag van
bepaalde, als te vernietigen gewaardeer-
de handelingen betreffende personen en/
of gebeurtenissen van bijzonder cultu-
reel of maatschappelijk belang, van
vernietiging worden uitgezonderd.
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Naast de algemene criteria kunnen er in
een BSD, eveneens binnen het kader
van de selectiedoelstelling, in overleg
met het NA, beleidsterreinspecifieke
criteria worden geformuleerd. Deze cri-
teria worden doorlopend genummerd,
waarbij wordt aangesloten bij de zes
algemene criteria (dus vanaf 7). In dit
BSD is geen aanvullend selectiecriteri-
um toegekend.

Actoren
Actor onder de zorg van de Minister van
Verkeer en Waterstaat
– de minister van Verkeer en Waterstaat
als vakminister
Actor onder de zorg van de Minister van
Algemene Zaken
– de minister van Algemene Zaken als
vakminister
Actoren onder de zorg van de Minister
van Buitenlandse Zaken
– de minister van Buitenlandse Zaken
als vakminister
– de Decoratiecommissie
Actoren onder de zorg van de Minister
van Justitie
– de minister van Justitie als vakminister

De vakminister, 1945–
Is bevoegd tot het verlenen van eigen/
specifieke medailles binnen zijn depar-
tement. Neemt besluiten over de bij zijn
departement ingediende decoratievoor-
stellen.

Decoratiecommissie, 1946–1996
Deze commissie, bestaande uit de Minis-
ters van Buitenlandse Zaken, Economi-
sche Zaken en Marine (deze laatste
werd later opgevolgd door de Minister
van Defensie), bracht adviezen uit aan
de Ministerraad inzake de verlening van
koninklijke onderscheidingen in de bei-
de orden van verdienste.

Vaststellingsprocedure
Op 9 juli 2007 is het ontwerp-BSD door
het Project Wegwerken Archiefachter-
standen (PWAA) namens de minister
van Algemene Zaken, de minister van
Buitenlandse Zaken, de minister van
Justitie en de minister van Verkeer en
Waterstaat aan de minister van OC&W
aangeboden, waarna deze het ter advise-
ring heeft ingediend bij de Raad voor
Cultuur (RvC). Van het gevoerde drie-
hoeksoverleg over de waarderingen van
de handelingen is een verslag gemaakt,
dat tegelijk met het BSD naar de RvC is
verstuurd. Vanaf 1 september 2007 lag
de selectielijst gedurende zes weken ter
publieke inzage bij de registratiebalie
van de studiezaal en op de website van
het Nationaal Archief evenals op de
website van het ministerie van OCW,
hetgeen was aangekondigd in de Staats-
courant en in het Archievenblad.

Op 25 oktober 2007 bracht de RvC
advies uit (aca-2007.04045/3), hetwelk
behoudens enkele tekstuele correcties
geen aanleiding heeft gegeven tot wijzi-
ging van de ontwerp-selectielijst.
Daarop werd het BSD op 1 november
door de algemene rijksarchivaris,
namens de minister van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschappen, en de minister
van Algemene Zaken [C/S&A/07/2721],
de minister van Buitenlandse Zaken [C/
S&A/07/2722], de minster van Justitie
[C/S&A/07/2723] en de minister van
Verkeer en Waterstaat [C/
S&A/07/2724] vastgesteld.

Leeswijzer
De selectielijst is primair ingedeeld naar
actoren. De secundaire indeling is de
volgorde van de handelingen.

Handelingenblokken
De handelingen zijn verwerkt in uniek
genummerde gegevensblokken die als
volgt zijn opgebouwd:
(nummer): Het nummer van het hande-
lingenblok.
Handeling: Een complex van activitei-
ten, dat verricht wordt door één of meer
actoren en dat veelal een product naar
de omgeving oplevert.
Periode: Hier worden de jaren weerge-
geven waarin de handeling werd verricht.
Grondslag/Bron: Dit is de (wettelijke)
basis van de handeling. De aanduiding
bron wordt gebruikt indien een hande-
ling geen duidelijke wettelijke basis
heeft, maar de handeling is geformu-
leerd op basis van interviews, literatuur
of andere bronnen.
Product: Dit is de weergave van het juri-
disch-bestuurlijk niveau van het eind-
product van de handeling. Indien niet
duidelijk is in welke soort documentaire
neerslag een handeling heeft geresul-
teerd of als uit de beschrijving van de
handeling al duidelijk is welk product
de handeling oplevert, ontbreekt dit item.
Opmerkingen: Hier worden eventuele
bijzonderheden over bovengenoemde
items weergegeven.
Waardering: Hier wordt aangegeven of
de neerslag van een handeling bewaard
moet worden of dat deze op termijn ver-
nietigd kan worden.
De ‘B’ staat voor bewaren, ofwel: het na
afloop van de overbrengingstermijn
krachtens de Archiefwet 1995 overdra-
gen aan het Nationaal Archief. De ‘V’
staat voor vernietigen na afloop van de
aangegeven termijn. Achter de ‘B’ of
‘V’ is aangegeven welk selectiecriteri-
um, zoals geformuleerd in de inleiding,
is toegepast.

Selectielijsten

Actor onder de zorg van de minister
van Verkeer en Waterstaat

Actor: Vakminister

(12)
Handeling: Het vaststellen van besluiten
waarbij (nieuwe) onderscheidingen wor-
den ingesteld of waarbij bestaande
decoratiestelsels worden herzien.
Periode: 1945–
Grondslag:
Waardering: B, 1
Opmerking: In de praktijk worden niet
altijd de vaststelling van (nieuwe) onder-
scheidingen en een herziening van de
bestaande decoratiestelsels bij besluit
geregeld

(71)
Handeling: Het besluiten over ingedien-
de decoratievoorstellen bij zijn  departe-
ment en het doen van een voordracht tot
benoeming in de Orde van de Neder-
landse Leeuw en de Orde van Oranje-
Nassau.
Periode: 1948–
Grondslag: Wet van 1815, artikel 6,
Richtlijnen 1948, Reglement op de Orde
van de Nederlandse Leeuw en de Orde
van Oranje-Nassau, artikel 9 lid 5, arti-
kel 14 lid 4-5.
Waardering: Tot april 1996: B 5 voor de
bescheiden opgemaakt binnen het oude
stelsel.
Vanaf april 1996: V 20 jaar voor de
bescheiden opgemaakt binnen het nieu-
we stelsel.

(88)
Handeling: Het verlenen van eigen c.q.
specifieke onderscheidingstekens bin-
nen zijn departement.
Periode: 1945–
Grondslag:
Waardering: B, 6
Opmerking: Hieronder wordt verstaan
de voor het departement specifieke
medailles, bijvoorbeeld de Rode Kruis-
medaille (BZK), Watersnoodmedaille
(V en W)

Actor onder de zorg van de minister
van Algemene Zaken

Actor: Vakminister

(12)
Handeling: Het vaststellen van besluiten
waarbij (nieuwe) onderscheidingen wor-
den ingesteld of waarbij bestaande
decoratiestelsels worden herzien.
Periode: 1945–
Grondslag:
Waardering: B, 1
Opmerking: In de praktijk worden niet
altijd de vaststelling van (nieuwe) onder-
scheidingen en een herziening van de
bestaande decoratiestelsels bij besluit
geregeld
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(71)
Handeling: Het besluiten over ingedien-
de decoratievoorstellen bij zijn departe-
ment en het doen van een voordracht tot
benoeming in de Orde van de Neder-
landse Leeuw en de Orde van Oranje-
Nassau.
Periode: 1948–
Grondslag: Wet van 1815, artikel 6,
Richtlijnen 1948, Reglement op de Orde
van de Nederlandse Leeuw en de Orde
van Oranje-Nassau, artikel 9 lid 5, arti-
kel 14 lid 4-5.
Waardering: Tot april 1996: B, 5 voor
de bescheiden opgemaakt binnen het
oude stelsel.
Vanaf april 1996: V 5 jaar voor de bin-
nen het nieuwe stelsel opgemaakte
archiefbescheiden.

(87)
Handeling: Het verlenen van buitenland-
se onderscheidingen aan Nederlandse
onderdanen
Periode: 1945–
Grondslag: –
Waardering: B, 6

(88)
Handeling: Het verlenen van eigen c.q.
specifieke onderscheidingstekens bin-
nen zijn departement.
Periode: 1945–
Grondslag:
Waardering: B, 6
Opmerking: Hieronder wordt verstaan
de voor het departement specifieke
medailles, bijvoorbeeld de Rode Kruis-
medaille (BZK), Watersnoodmedaille
(V en W)

Actoren onder de zorg van de minis-
ter van Buitenlandse Zaken

Actor: Vakminister

(12)
Handeling: Het vaststellen van besluiten
waarbij (nieuwe) onderscheidingen wor-
den ingesteld of waarbij bestaande
decoratiestelsels worden herzien.
Periode: 1945–
Grondslag:
Waardering: B, 1
Opmerking: In de praktijk worden niet
altijd de vaststelling van (nieuwe) onder-
scheidingen en een herziening van de
bestaande decoratiestelsels bij besluit
geregeld

(88)
Handeling: Het verlenen van eigen c.q.
specifieke onderscheidingstekens bin-
nen zijn departement.
Periode: 1945–1990
Grondslag:
Waardering: B, 6
Opmerking: Hieronder wordt verstaan
de voor het departement specifieke
medailles, bijvoorbeeld de Rode Kruis-
medaille (BZK), Watersnoodmedaille
(V en W)

Actor: Decoratiecommissie

(58)
Handeling: Het adviseren van de vakmi-
nister inzake de verleningen van onder-
scheidingen
in een van de civiele orden.
Periode: 1946–1990
Grondslag: Rijkswet van 10 oktober
1996 (Stb. 520), artikel III lid 2.
Product(en): Advies.
Opmerking: De Decoratiecommissie is
in 1972 door de ministerraad ingesteld
en ressorteerde daar ook onder. Vanaf
1994 is haar taak overgenomen door het
Kapittel voor de Civiele Orden. Bij de
advisering worden de volgende stukken
betrokken: het advies en de motivering
van de burgemeester van de woonplaats
van de betrokkene, het advies en de
motivering van de Commissaris van de
Koningin, een ingevuld exemplaar van
het formulier voor het doen van een
voorstel tot het verlenen van een onder-
scheiding, de verkregen inlichtingen uit
het politieregister, het uittreksel uit het
Justitieel Documentatieregister. Het
betreft hier inlichtingen uit het Strafre-
gister en het Algemeen Documentatiere-
gister. De inlichtingen verkregen uit de
Gemeentelijke Basisadministratie en
indien deze zijn ingestuurd aanbeve-
lingsbrieven.
Waardering B, 1

Actor onder de zorg van de minister
van Justitie

Actor: Vakminister

(12)
Handeling: Het vaststellen van besluiten
waarbij (nieuwe) onderscheidingen wor-
den ingesteld of waarbij bestaande
decoratiestelsels worden herzien.

Periode: 1945–
Grondslag:
Waardering: B, 1
Opmerking: In de praktijk worden niet
altijd de vaststelling van (nieuwe) onder-
scheidingen en een herziening van de
bestaande decoratiestelsels bij besluit
geregeld

(71)
Handeling: Het besluiten over ingedien-
de decoratievoorstellen bij zijn  departe-
ment en het doen van een voordracht tot
benoeming in de Orde van de Neder-
landse Leeuw en de Orde van Oranje-
Nassau.
Periode: 1948–
Grondslag: Wet van 1815, artikel 6,
Richtlijnen 1948, Reglement op de Orde
van de Nederlandse Leeuw en de Orde
van Oranje-Nassau, artikel 9 lid 5, arti-
kel 14 lid 4-5.
Waardering: Tot april 1996: B 5 voor de
bescheiden opgemaakt binnen het oude
stelsel.
Vanaf april 1996: V 5 jaar voor de bin-
nen het nieuwe stelsel opgemaakte
archiefbescheiden.

(87)
Handeling: Het verlenen van buitenland-
se onderscheidingen aan Nederlandse
onderdanen
Periode: 1945–
Grondslag: –
Waardering: B, 6

(88)
Handeling: Het verlenen van eigen c.q.
specifieke onderscheidingstekens bin-
nen zijn departement.
Periode: 1945–
Grondslag:
Waardering: B, 6
Opmerking: Hieronder wordt verstaan
de voor het departement specifieke
medailles, bijvoorbeeld de Rode Kruis-
medaille (BZK), Watersnoodmedaille
(V en W).

1 Voor een uitgebreide beschrijving van het beleidsterrein

verwijzen we naar de hoofdstukken 2–9 van het rapport

institutioneel onderzoek Adelsbeleid, adelsrecht en het

decoratiestelsel.

2 Brochure ‘Het Herziene Decoratiestelsel’ op

www.minbzk.nl/actueel/publicaties

3 http://www.lintjes.nl/geschiedenis/1994_herziening.html
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