
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decoraties 
Factsheet 

Historie 
Decoraties zijn onderscheidingen en eretekens voor bijzondere verdiensten en prestaties. Het 

toekennen van decoraties is binnen de westerse cultuur een oud fenomeen. De Romeinen kenden al 

een decoratiestelsel, zoals later ook geestelijke orden, vorstenhuizen en republieken. Sommige 

decoraties hebben zodoende een eeuwenoude traditie. Dit geldt ook voor diverse militaire decoraties. 

Erkenning 
Gedecoreerden ervaren hun decoratie als het tastbare en persoonlijke bewijs van bijzondere 

verdiensten of geleverde prestaties. Dit geldt niet alleen voor militairen. Ook burgers die hun decoratie 

– meestal via de jaarlijkse ‘lintjesregen’ voorafgaand aan Koningsdag – ontvangen, ervaren dit zo. 

Behalve als erkenning van verdiensten of prestaties kan een decoratie ook een publieke blijk 

weerspiegelen van waardering voor de betoonde inzet en de gebrachte offers. In het geval van 

militaire decoraties is er niet alleen sprake van waardering door de werk- en opdrachtgever, het 

Ministerie van Defensie en de regering, maar ook van een impliciete waardering door de Nederlandse 

samenleving. 

 

Een bijzondere plaats verdient de decoratie die na overlijden wordt toegekend: de postume 

onderscheiding. In veel gevallen zal een dergelijke decoratie rechtstreeks verband houden met de 

overlijdensoorzaak en daardoor kan de toekenning voor de nabestaanden van groot belang zijn. De 

decoratie helpt bij het zoeken van zingeving aan het overlijden: erkenning van en waardering voor de 

bijzondere daden waarbij het hoogste offer werd gebracht. 

Toekenning aan militairen 
De toekenningsprocedure van een decoratie hangt af van de aard van de decoratie. Als regel moet 

een commandant een militair of een groep militairen voordragen. Afhankelijk van de aangevraagde 

decoratie moet de voorgedragen militair voldoen aan een aantal criteria. Dat kan een specifieke 

prestatie zijn, deelname aan een operatie, het hebben van aantoonbaar lichamelijk of psychisch letsel 

dat tijdens of door een missie is ontstaan of een bepaalde minimum diensttijd. Bij de meeste 

decoraties toetst een daartoe ingestelde adviescommissie de voordracht aan de criteria, waarna de 

minister van Defensie de decoratie(s) al dan niet toekent. Voorbeelden van adviescommissies zijn het 

Kapittel der Militaire Willems-Orde, de Commissie Dapperheidsonderscheidingen en de Centrale 

Adviescommissie Draaginsigne Gewonden. 



 

Zichtbaarheid 
Het duidelijk zichtbaar dragen van decoraties speelt om meerdere redenen een rol bij veteranen. In de 

eerste plaats laten zij hiermee zien dat ze trots zijn op de geleverde prestaties in het verleden. Dat is 

ook van belang voor de acceptatie van soms ook minder prettige ervaringen in dat verleden. 

Daarnaast schept het gezamenlijk dragen van decoraties bij herdenkingen en reünies een onderlinge 

band. Men heeft iets gedaan dat door de samenleving als onderscheidend gezien wordt. Ten slotte 

kan het zichtbaar dragen van een decoratie, net als het publiekelijk toekennen daarvan, waarderende 

reacties oproepen. Decoraties kunnen op meerdere manieren worden gedragen, afhankelijk van de 

gelegenheid. Medailles kunnen in grootmodel, als miniatuur of als baton gedragen worden, op de 

borst dan wel op de revers van een jas. Draaginsignes worden in groot of klein model op de revers 

gedragen. 

Indeling 
Om het decoratiestelsel inzichtelijk te maken is een onderverdeling aangebracht. Het eerste is tussen 

operationele prestaties en bedrijfsmatige prestaties, het tweede tussen waardering van activiteiten en 

uitzonderlijke verdiensten en de bredere herinnering. Dit levert vier categorieën op: 1. Bijzondere 

verdiensten, 2. Dapperheid, 3. Herinnering, waardering en offers n.a.v. operationele inzet en 4. 

Bedrijfswaardering. Hierbinnen zijn subcategorieën aangebracht. De tabel hieronder toont de 

decoraties die door de Nederlandse overheid worden toegekend aan militairen vanwege hun 

taakuitvoering. Decoraties die in de tabel ontbreken zijn de decoraties van Nederlandse organisaties 

en supranationale of internationale organisaties. Tot deze categorie van decoraties horen onder meer 

de diverse onderscheidingen van de Verenigde Naties en Multinationale organisaties die militairen 

krijgen toegekend bij hun inzet tijdens vredesoperaties en humanitaire hulpverlening. 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel: Indeling van onderscheidingen die nog (postuum) kunnen worden 

toegekend door de Nederlandse overheid aan militairen voor hun 

taakuitvoering 

 

Categorie Subcategorie Door de Nederlandse overheid toegekend 

1. Bijzondere verdiensten a. Voor de samenleving 

 

 

b. Voor de krijgsmacht 

 Orde van de Nederlandse Leeuw 

 Orde van Oranje-Nassau 

 

 Ereteken voor Verdienste 

2. Dapper gedrag (tijdens 

oorlogsomstandigheden of 

daarmee vergelijkbare 

omstandigheden waaronder de 

inzet van de krijgsmacht ter 

bevordering of handhaving 

van de vrede) of 

levensreddend optreden 

 

  Militaire Willems-Orde 

 Eresabel voor officieren van het leger 

 Bronzen Leeuw 

 Bronzen Kruis 

 Kruis van Verdienste 

 Vliegerkruis  

 Erepenning voor menslievend hulpbetoon 

3. Herinnering, waardering en 

offers vanwege operationele 

inzet 

a. Eretekens voor 

deelname aan operaties 

onder oorlogs- of 

crisisomstandigheden 

(veteranen 1939 – 1963) 

 

 

b. Eretekens voor 

deelname aan 

vredesoperaties (1979 – 

heden) en humanitaire 

hulpverlening (1969 – 

heden) 

 

 Ereteken voor Orde en Vrede 

 Nieuw-Guinea Herinneringskruis 

 Mobilisatie-Oorlogskruis 

 Kruis voor Recht en Vrijheid 

 Draaginsigne Gewonden 

 Draaginsigne Veteranen 

 

 Herinneringsmedaille Vredesoperaties 

 Herinneringsmedaille voor Humanitaire 

Hulpverlening bij Rampen 

 Insigne voor Optreden onder 

Gevechtsomstandigheden 

(Gevechtsinsigne) 

 Draaginsigne Gewonden 

 Draaginsigne Veteranen 

 

4. Bedrijfswaardering voor 

langdurige dienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Officierskruis 

 Trouwe Dienst Medaille 

 Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en 

Veiligheid 

 Marinemedaille 

 Landmachtmedaille 

 Luchtmachtmedaille 

 Marechausseemedaille 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadere informatie 
Deze factsheet biedt een overzicht op hoofdlijnen. Voor nadere informatie over decoraties kunt u 

contact opnemen met het Uitvoeringsbedrijf Veteranen, Reservisten en Decoraties op de 

Kromhoutkazerne in Utrecht (030-2184363). Ook kunt u de websites www.veteranenloket.nl, 

www.veteraneninstituut.nl en 

www.defensie.nl/onderwerpen/onderscheidingen/documenten/brochures/2014/07/21/handboek-

onderscheidingen bezoeken, dan wel telefonisch (088 340 00 50) of per e-mail 

(info@veteraneninstituut.nl) contact met ons opnemen.  

 

Dit is een uitgave van het Veteraneninstituut.  
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