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I. AANVRAAGFORMULIER EN INFORMATIE 

Voor alle info over de Nationale Orden kunt u terecht bij: 
 
Departement Cultuur, Jeugd en Media 
Team Dossierbeheer 
Arenbergstraat 9 
1000 Brussel 
 
Tel.: 02 553 42 78 (permanentietelefoon) 
E-mail: nationaleorden.cjm@vlaanderen.be  
 
Download het aanvraagformulier op de website van het Departement CJM.  

II. ALGEMEEN 

1. Onderscheidingen die kunnen worden toegekend voor activiteiten i.v.m. cultuur en 
vrijetijdsbesteding (van hoogste naar laagste rang): 

 
• Gouden Palmen der Kroonorde 
• Zilveren Palmen der Kroonorde 
• Gouden Medaille der Kroonorde 
• Gouden Medaille der Orde van Leopold II 
• Zilveren Medaille der Kroonorde 
• Zilveren Medaille der Orde van Leopold II 

 
2. Men kan enkel een hogere onderscheiding krijgen dan degene die men reeds bezit. Personen die 

houder zijn van een hogere onderscheiding dan "Gouden Palmen der Kroonorde" (een orde van 
Ridder, Officier, Commandeur of Grootofficier) komen dus niet meer in aanmerking voor een van de 
hoger genoemde onderscheidingen en hoeven dus ook geen aanvraag meer te doen. 
 

3. Aanvragers die voor de overheid werken, komen niet in aanmerking voor een onderscheiding in de 
Nationale Orden voor activiteiten i.v.m. cultuur en vrijetijdsbesteding. Deze personen kunnen immers 
in geen enkele andere hoedanigheid aanspraak maken op een onderscheiding in de Nationale Orden. 
Zij kunnen zich wenden tot het ministerie waarvoor ze werken. Als ze gepensioneerd zijn, komen ze 
wél in aanmerking en kunnen ze wél een aanvraag indienen. 
 

4. Voor prestaties i.v.m. cultuur en vrijetijdsbesteding worden er geen onderscheidingen in de 
Nationale Orden postuum toegekend. 
 

mailto:nationaleorden.cjm@vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/onderscheidingen-voor-cultuurspreiding/nationale-orden
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5. Er zijn elk jaar twee gewone promotierondes: 
 
• op 8 april (geboortedag van Koning Albert I) 
• op 15 november (feest van de Dynastie) 

 
De uiterste indiendatum voor aanvragen voor de promotie van 8 april is 15 januari. 
Aanvraagformulieren die we van de provinciegouverneur na deze datum ontvangen, worden 
bij de promotie van 15 november gevoegd. 

 
De uiterste indiendatum voor aanvragen voor de promotie van 15 november is 1 september. 
Aanvraagformulieren die we van de provinciegouverneur na deze datum ontvangen, worden 
gevoegd bij de promotie van 8 april. 

 
6. Als de belanghebbende reeds vóór zijn 18 jaar actief was in een vereniging, worden deze activiteiten 

niet meegeteld voor de berekening van de rang. Alleen prestaties vanaf 18 jaar komen in aanmerking 
(meerderjarigheid). 

 
7. Speciale promoties kunnen worden aangevraagd als een vereniging haar 50- of 100-jarig bestaan 

viert (of een veelvoud van 50). De aanvrager vermeldt dan in een brief welk jubileum wordt gevierd 
en wanneer dat gebeurt (datum). Dit soort speciale aanvragen moeten minstens 4 maanden vóór de 
datum van de viering bij onze administratie aankomen. Dit betekent dat u de aanvraag reeds 8 
maanden vóór de viering moet indienen bij uw gemeentebestuur. 

 
8. Bij iedere nieuwe onderscheidingsaanvraag dient een tussentijd in acht te worden genomen van 

minimum 10 jaar na de ranginneming van de vorige onderscheiding. 
 
Uitzondering: wanneer de begunstigde 66 jaar of ouder is, gelden kortere tussentijden: 

 
• 66 jaar oud: tussentijd van min. 9 jaar 
• 67 jaar oud: tussentijd van min. 8 jaar 
• 68 jaar oud: tussentijd van min 7 jaar 
• 69 jaar oud: tussentijd van min. 6 jaar 
• 70 jaar oud of ouder dan 70 jaar: tussentijd van min. 5 jaar 

 
9. Erevoorzitters, voorzitters, secretarissen, schatbewaarders, muziekleiders, koorleiders en 

toneelleiders kunnen een onderscheiding krijgen na 25, 30, 35, 40 of 50 jaar activiteit in de 
vereniging. Dit op voorwaarde dat ze minstens 15 jaar één van deze hogere functies uitgeoefend 
hebben en die nog steeds uitoefenen op het moment van de aanvraag. 

 
10. Ondervoorzitters, commissarissen, bestuursleden en spelende leden kunnen een onderscheiding 

krijgen na 40, 50, 55 of 60 jaar activiteit in de vereniging. Gewone, betalende of steunende leden 
komen niet in aanmerking voor een onderscheiding. 

 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
10.06.2020 Reglement Onderscheiding in de Nationale Orden pagina 5 van 7 

11. Het aantal jaren dat leden wegens hoge leeftijd of om gezondheidsredenen niet meer "actief" zijn en 
de titel van erelid dragen, telt wel mee in de berekening van de anciënniteit. 

 

III. TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN HET 
AANVRAAGFORMULIER 

1. Vul de correcte en volledige data duidelijk leesbaar in (indien mogelijk met vermelding van dag en 
de maand) van het begin en het einde van een bepaalde functie in de vereniging en eventueel in 
andere verenigingen. Dat is zeer belangrijk om de juiste anciënniteit te kunnen bepalen en dus te 
weten welke onderscheiding zal worden voorgesteld. Het Departement CJM geeft geen verder 
gevolg aan onvolledig en onjuist ingevulde formulieren. 
 

2. Vermeld alle reeds eerder verkregen onderscheidingen in de Nationale Orden met de datum van het 
K.B. (koninklijk besluit), de datum van RI. (ranginneming) en het ministerie. 

 
3. De contactpersoon van de vereniging bezorgt het ingevulde aanvraagformulier aan het 

gemeentebestuur van de woonplaats van de begunstigde voor advies van de burgemeester. 
Een getuigschrift van goed zedelijk gedrag op naam van de begunstigde moet bij de aanvraag 
gevoegd worden. Dat getuigschrift is bestemd voor bestuurlijke inlichtingen en moet vrij van zegel 
worden afgeleverd. 

 
4. Na advies van de burgemeester (vermelding advies positief of negatief, handtekening van de 

burgemeester en stempel van de gemeente) sturen de diensten van de burgemeester het 
aanvraagformulier en het getuigschrift van goed zedelijk gedrag naar de bevoegde 
provinciegouverneur voor advies en voor het formuleren van een benoemingsvoorstel.  

 
Als het getuigschrift van goed zedelijk gedrag niet blanco is, wordt het advies van de 
procureur-generaal gevraagd. 

IV. KONINKLIJKE BESLUITEN 

Zolang de besluiten niet ter ondertekening aan het staatshoofd werden voorgelegd, mag de 
onderscheiding niet worden bekendgemaakt. Voor de gewone promoties duurt dat ongeveer 
6 maanden. Zodra het Departement CJM (team Dossierbeheer) een afschrift van het ondertekende 
Koninklijk Besluit ontvangt, brengen we de contactpersoon van de vereniging daarvan op de hoogte. 
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V. OORKONDEN 

De oorkonden worden opgemaakt door de dienst Ridderorden van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en ondertekend door de minister van Buitenlandse Zaken, die de 
Belgische Orden beheert. Zodra het Departement CJM (team Dossierbeheer) de oorkonden ontvangt 
(ongeveer 6 maanden na bericht van het K.B.), worden ze aangetekend verzonden aan de 
contactpersoon van de vereniging. Als de vereniging wenst dat de oorkonde rechtstreeks aan de 
belanghebbende wordt gestuurd, moet dat uitdrukkelijk vermeld worden op de aanvraag. 

VI. HET JUWEEL 

Het Departement CJM bezorgt zelf geen juweel. De vereniging of de belanghebbende moet dit zelf 
aankopen in een gespecialiseerde winkel (zie gouden gids: medailles). 

VII. WANNEER EEN AANVRAAG BEZORGEN AAN DE 
BURGEMEESTER? 

Elke toekenning van een nieuwe onderscheiding mag gebeuren in de promotieronde die voorafgaat aan 
de datum waarop de belanghebbende werkelijk aan de voorwaarden voldoet om de onderscheiding te 
ontvangen. 
 
Voorbeeld: promotieronde van 08 april 2021 
 
De begunstigde werd geboren op 18 mei 1962. 
Hij is als spelend lid begonnen op 20 augustus 1981. 
Hij heeft 40 jaar anciënniteit als spelend lid op 20 augustus 2021. 
 
Zijn aanvraag mag toch bij de promotie van 08 april 2021 worden gevoegd. 
 
Activiteiten vóór de leeftijd van 18 jaar komen niet in aanmerking (zie artikel II.6) voor de berekening 
van het aantal jaren activiteit. 
 
Aangezien de promotie van 08 april 2020 wordt afgesloten op 15 januari 2021 (zie II.5), moet 
het aanvraagformulier, met advies van de burgemeester en de provinciegouverneur en 
samen met het getuigschrift van goed zedelijk gedrag, in ons bezit zijn vóór 15 januari 2021. 
 
Om zeker te zijn dat in bepaalde omstandigheden de hele procedure tijdig kan doorlopen worden, kunt 
u de aanvraag best al in oktober 2020 bezorgen. Als het getuigschrift van goed zedelijk gedrag niet 
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blanco is, moeten we immers eerst nog het advies van de procureur-generaal vragen. We raden u dus 
aan het ingevulde aanvraagformulier al in juni 2020 af te geven aan het gemeentebestuur (juli en 
augustus zijn vakantiemaanden).  
 
In september 2021 zouden we dan normaal gezien in het bezit moeten zijn van de ondertekende 
Koninklijke Besluiten en eind 2021 van de oorkonden. Soms ontvangen we de Koninklijke Besluiten en 
oorkonden ook eerder. Gezien de lange hiërarchische weg kunnen we geen vaste datum van ontvangst 
geven. 
 
Wat de promotie van 15 november betreft, moet u rekening houden met dezelfde 
termijnen bij de aanvraagprocedure. 
 
We helpen u graag verder of geven graag uitleg over uw concrete geval. Stuur daarvoor een e-mail naar  
nationaleorden.cjm@vlaanderen.be  
 

mailto:nationaleorden.cjm@vlaanderen.be

