
 

 

INFORMATIEBLAD VOOR HET OPVRAGEN VAN DE VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR BIJ 

DE WERKGEVER 

Aanleiding 

Voor één van uw werknemers is bij de burgemeester van zijn of haar woonplaats een decoratievoorstel 

voor een Koninklijke onderscheiding ingediend. De taak van de burgemeester is om dit voorstel te 

controleren, er gegevens aan toe te voegen en om een advies uit te brengen of deze persoon in 

aanmerking zou kunnen komen voor een Koninklijke onderscheiding. De burgemeester stelt in zijn 

advies onder meer vast of betrokkene (uw werknemer) in de gemeenschap van onbesproken gedrag 

is. Belangrijk hierbij is dat u als werkgever achter de eventuele toekenning van een Koninklijke 

onderscheiding kan staan. Daarom wordt bij u een verklaring van geen bezwaar tegen 

decoratieverlening opgevraagd. 

Wat wordt er van u verwacht? 

Uit de verklaring van de werkgever dient slechts te blijken of u als werkgever wel of geen bezwaar 

hebt tegen decoratieverlening. Verder dient de verklaring gedateerd en ondertekend te zijn door de 

werkgever. 

Wie vragen op? 

De kabinetsmedewerker van de burgemeester of de voorsteller vraagt de verklaring van geen 

bezwaar van u als werkgever op conform de door het Kapittel voor de Civiele Orden (het Kapittel) 

opgestelde richtlijnen. Het Kapittel is onder andere verantwoordelijk voor het adviseren over 

decoratievoorstellen in de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Het 

Kapittel kan zich in het kader van haar wettelijke - adviserende - taak (rechtstreeks) wenden tot 

bestuursorganen en andere organisaties en personen met een verzoek om inlichtingen. 

Privacywetgeving 

In de aan u gevraagde verklaring worden bijzondere persoonsgegevens verwerkt zoals bedoeld in de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De burgemeester heeft in het kader van 

voormelde taak in het decoratieproces een wettelijke grondslag om alle organisaties te bevragen om 

informatie voor het samenstellen van een dossier voor een Koninklijke onderscheiding. De 

burgemeester vraagt dit enkel voor dit doel op. 

Wie ontvangt deze verklaring? 

De burgemeester gebruikt uw verklaring voor zijn eigen advies en stuurt het decoratiedossier met uw 

verklaring daarna door naar de commissaris van de Koning, die ook een eigenstandige adviestaak 

heeft. Daarna ontvangt het Kapittel voor de Civiele Orden het dossier en stelt tevens een 

zwaarwegend advies op, op basis van de beschikbare informatie in het decoratiedossier en de 

adviezen van de burgemeester en de commissaris van de Koning. Tot slot stuurt het Kapittel voor de 

Civiele Orden het decoratiedossier met dit zwaarwegende advies door naar de minister die het 

aangaat, om tot besluitvorming over te kunnen gaan. Uw verklaring wordt gebruikt voor de interne 

beraadslaging tussen de bestuursorganen onderling maar verder niet gedeeld met anderen. De 

inhoud van decoratiedossiers is waar de werkgeversverklaring deel van uitmaakt is vertrouwelijk. 

Weigering 

In het geval u schriftelijk geen verklaring kan of wenst af te geven, dan kan door de medewerker 

kabinetszaken van de gemeente waar de werknemer woonachtig is, telefonisch contact met u worden 

opgenomen. Als u daarbij mondeling aangeeft geen beletsel te zien voor decoratieverlening, kan de 

burgemeester dit in zijn advies melden. 

 


