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                Den Haag, 31 juli 2015 
 
 

 
Excellentie, 

 
Donderdag 30 juli publiceerde De Telegraaf het artikel ‘Vredesmedailles te licht 

voor militaire missies’. In dit artikel wordt gesteld dat Defensie de decoraties die 

na afloop van missies worden uitgereikt gaat veranderen. De Herinneringsmedaille 
Vredesoperaties gaat zelfs verdwijnen komend najaar.  
 
Navraag bij de Directie Communicatie van het Ministerie van Defensie leert dat 
het uitsluitend gaat om een wijziging van de naam van de Herinneringsmedaille 
Vredesoperaties. Noodzakelijk, omdat de naam de lading niet meer dekt nu deze 
herinneringsmedaille wordt toegekend voor veel meer soorten missies dan 
uitsluitend vredesoperaties. Het huidige uitvoeringsbeleid m.b.t. de toekenning 
van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties blijft onveranderd. 
 
Het is het laatste deel van dit antwoord dat vragen oproept bij de GOV|MHB. 
De GOV|MHB heeft u er in het verleden reeds op gewezen dat de 
Herinneringsmedaille Vredesoperaties (HVO) als blijk van erkenning & waardering 
wordt toegekend voor missies die niet voldoen aan de toekenningscriteria (ref. 2.)  
Zo is de HVO bijvoorbeeld ten onrechte toegekend t.b.v. de NAVO artikel 5-missie 
– onder toepassing van art. 71 Wet Militair Strafrecht (ref. 3.) - van de Special 
Forces Task Group-Afghanistan van 27 februari 2005 tot 17 april 2006. Een missie 
waarvoor het Kruis voor Recht en Vrijheid de enige juiste herinneringsmedaille is.  
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Ook is de HVO ten onrechte toegekend voor de, nog steeds lopende, anti-piraterij-
missies voor de kust van Somalië. M issies met als grondslagen, volgens de artikel 
100-brieven, humanitaire ondersteuning én bevordering van de internationale 
rechtsorde. Beiden grondslagen die in het instellingsbesluit van de HVO expliciet 
worden uitgesloten voor toekenning van de HVO.  
 
Met het toekennen van de HVO t.b.v. missies welke niet voldoen aan de criteria 
voor deze herinneringsmedaille is het dan ook niet vreemd dat de naam van de 
onderscheiding de (foutieve) lading niet meer dekt.  
Het uitsluitend wijzigen van de naam van de herinneringsmedaille is, naar mening 
van de GOV|MHB, dan ook niets anders dan het naar de fout toe corrigeren.  
De echte fout, het niet uitvoeren van het vastgestelde beleid, blijft immers 
gewoon bestaan. 
 
Defensie stelt zelf: “Het is een goede zaak dat waar veel mensen bijzondere inzet 

betonen, zij allen - ongeacht rang of positie - daarvoor ook de erkenning krijgen 
die ze verdienen, immers: "ere wie ere toekomt".” Een uitgangspunt dat de 

GOV|MHB volmondig deelt.  
Het huidige uitvoeringsbeleid toont echter het tegendeel van dit uitgangspunt.  
Om die reden is de GOV|MHB van mening dat u gewoon uitvoering dient te geven 
aan het beleid zoals dat is vastgesteld.  
 
 
Daarnaast is de GOV|MHB onaangenaam verrast de voorgenomen naamswijziging 
te moeten vernemen uit de media. 
 
Op 14 maart 2000 heeft uw ambtsvoorganger, mr. F.H.G. de Grave, de 
Commissie “Toekomst Decoraties van de Minister van Defensie” ingesteld (hierna: 

Commissie). De Commissie heeft gedurende meer dan een jaar onderzoek gedaan 
naar het toekomstige defensie-decoratiebeleid en op 5 juli 2001 haar eindrapport 
met daarin vele adviezen gepresenteerd (ref. 4.). Een van de adviezen in het 
eindrapport van de Commissie betrof de instelling van de HVO. 
 
Tijdens het onderzoek heeft de Commissie vele betrokken organisaties, waaronder 
de (militaire) vakbonden, geconsulteerd. Dit werd door zowel de verschillende 
organisaties, als ook door de (gewezen) defensiemedewerkers die door deze 
organisaties worden vertegenwoordigd, zeer gewaardeerd, hetgeen het draagvlak 
van de adviezen van de Commissie (zeer) vergrootte. 
De GOV|MHB betreurt het dan ook dat u, vooruitlopend op de door u gewenste 
wijziging, niet naar de mening van voornoemde belangenverenigingen & 
organisaties heeft gevraagd. 
Om die reden geeft de GOV|MHB u ter overweging om een voornemen tot 
eventuele aanpassingen binnen het defensie-decoratiebeleid m.b.t. de 
herinneringsmedailles ter beoordeling aan eerdergenoemde belangenverenigingen 
& organisaties voor te leggen, alvorens daartoe over te gaan, 
Te beginnen met de voorgenomen naamswijziging van de Herinneringsmedaille 
Vredesoperaties. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
M.E.M. de Natris 
Duovoorzitter GOV|MHB 


