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Geachte burgemeester,
Al geruime tijd kunnen leden van de vrijwillige brandweer na twintig dienstjaren worden voorgedragen
voor een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In overleg met de minister van Justitie en
Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is besloten om per 1 januari
2020 deze automatische benoemingsgrond voor een Koninklijke Onderscheiding te beëindigen.
Hoewel het maatschappelijk belang van de brandweer onmiskenbaar is, is er een aantal
zwaarwegende redenen om tot dit besluit te komen. Een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau
vindt alleen plaats op basis van persoonlijke verdiensten en een automatische onderscheiding bij een
jwillig) dienstverband past op zichzelf dan ook niet bij de aard van de Orde. Hierop bestaan slechts
enkele uitzonderingen die zijn vastgelegd in de wet. Bovendien bestaat er voor leden van de vrijwillige
brandweer een — in vergelijking met andere koninklijk gedecoreerde vrijwilligers — ruime financiële
vergoeding voor hun activiteiten.
Voorts bestaan er op dit moment meerdere decoraties voor dezelfde verdiensten. Brandweer
Nederland reikt er zelf een aantal uit, onder meer voor trouwe dienst. Er worden voorbereidingen
getroffen door de Raad van Brandweercommandanten om deze onderscheidingen te laten erkennen
door de Kanselier der Nederlandse Orden, zodat ze bij officiële gelegenheden op het uniform
gedragen kunnen worden.
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Wellicht ten overvloede wijs ik u er tevens op dat de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid
ook beschikbaar blijft om de langdurige uitvoering van repressieve diensten op het terrein van de
openbare orde en veiligheid te kunnen belonen.
Dat deze automatische benoemingsgrond vervalt, betekent niet dat brandweermensen niet meer in
aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Op basis van bijzondere persoonlijke
verdiensten ziet het Kapittel voor de Civiele Orden nog steeds graag nieuwe voorstellen tegemoet.
Tot slot wijzen wij u op de ruime overgangstermijn. De laatste mogelijkheid tot indiening van
voorstellen voor de gebruikelijke automatische Koninklijke Onderscheiding vervalt per 1 januari 2020
en de laatste uitreikingen daarvan zullen plaatsvinden bij de Algemene Gelegenheid op 24 april in dat
jaar. Dat geeft de brandweercommandanten, Commissarissen van de Koning en u als burgemeester
voldoende tijd om te anticiperen op de nieuwe situatie.
Mocht u vragen hebben over ons decoratiestelsel, dan kunt u altijd contact opnemen met de
Kanselarij der Nederlandse Orden via de genoemde contactgegevens in het brievenhoofd.
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