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Invoering nieuwe waarderingen
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CLAS 2015015198

In diverse fora, waaronder de traditiecommissies, het Permanent Overlegorgaan
Decoratiebeleid (POD) en de Commissie Dapperheidonderscheidingen CLAS (CDO
CLAS), wordt veel aandacht besteed aan het naar behoren en behoefte waarderen
van personeel. De adviezen van deze commissies hebben recentelijk geleid tot
het invoeren van een Ereteken voor Verdienste in Brons en de toevoeging van
een zilveren erekoord aan het Sculptuur Operationeel Optreden.
Het E r e t e k e n voor V e r d i e n s t e in Brons
Naast het in 1987 ingevoerde Ereteken in Goud en Zilver heeft de Minister op
advies van het POD besloten tot invoering van het Ereteken voor Verdienste in
Brons. Het bijzondere hiervan is, dat ondanks dat het een ministeriële
onderscheiding is, de bevoegdheid tot toekennen is gemandateerd aan de
Commandanten van de OPCo's. Het uitgangspunt voor toekenning blijft gelijk,
zoals dit ook in artikel 3 van de instellingsbeschikking is opgenomen:
Het Ereteken kan worden toegekend aan degene, die een uitzonderlijke
prestatie
heeft geleverd danwel zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt
voor de Nederlandse
krijgsmacht.
De verwachting is dat dit nieuwe ereteken omstreeks oktober 2015 zal worden
ingesteld. Ik wil u daarom verzoeken nu alvast na te denken over mogelijke
kandidaten en hiervoor een voordracht in te dienen zodra het Ereteken in Brons
officieel is ingesteld.
Voordrachten voor het Ereteken in Brons kunnen door middel van het
voordrachtformulier voor het Ereteken bij het Kabinet Commandant
Landstrijdkrachten worden ingediend. Dit formulier is te vinden in het Handboek
Onderscheidingen (http://intranet.mindef.nl/portaal/pp/Personeel/handboek_
onderscheidingen/Formulieren.aspx). Op het formulier wordt een nadere
toelichting gegeven op de gegevens die voor de voordracht noodzakelijk zijn.
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I n afsciirift aan
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Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

Het Zilveren Erekoord

Ministerie van Defensie
Commandant

In 2011 heeft Commandant Landstrijdkrachten het Sculptuur Operationeel
Optreden ingesteld. Dit bronzen borstbeeld is onderdeel van het
Waarderingssysteem Koninklijke Landmacht en wordt toegekend aan degenen die
buitengewoon verdienstelijk hebben gehandeld tijdens operationele inzet, maar
niet in aanmerking komen voor een dapperheidsonderscheiding.
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Nu deze waardering een aantal malen is toegekend, blijkt dat er een duidelijke
behoefte bestaat aan een bijkomend versiersel. Op advies van de CDO CLAS
wordt daarom als bijkomende waardering het Zilveren Erekoord aan de Sculptuur
Operationeel Optreden toegevoegd. Het Zilveren Erekoord is qua uitvoering gelijk
aan het Gouden Erekoord, met dien verstande dat het bestaat uit een
ponceaurood/zilveren koord met een zilveren nestelpen. De structuur van de
individuele waarderingen wordt hiermee als volgt:
•
•
•

Oorkonde met een Rood Erekoord.
Sculptuur Operationeel Optreden met een Zilveren Erekoord.
Bronzen Soldaat met een Gouden Erekoord.

De voordracht voor de Sculptuur Operationeel Optreden is vooralsnog vormvrlj en
kan worden gericht aan:
Directie P&O
Secretaris Commissie Dapperheidonderscheidingen
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Deze wijziging is met onmiddellijke ingang van kracht.
U wordt verzocht de inhoud van deze aanpassing binnen uw eenheid bekend te
stellen.

De Chef Kabinet van Commandant
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