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Nota Kamervragen aan minBZK over ‘een centraal digitaal 

openbaar register van alle personen in Nederland die een 

koninklijke onderscheiding hebben gekregen’.  

Aanleiding 

Bijgaand treft u de beantwoording van de Kamervragen van het lid Strolenberg 

over ‘een centraal digitaal openbaar register van alle personen in Nederland die 

een koninklijke onderscheiding hebben gekregen’. De eerste termijn van 

drieweken verstreek op 3 januari 2023, maar hiervoor is uitstel gevraagd. De 

huidige termijn voor de beantwoording van de vragen verstrijkt op 24 januari 

2023.  

Geadviseerd besluit 

• Instemmen met de beantwoording van de Kamervragen, deze te 

onderteken en aan de Tweede Kamer te verzenden. 

Kern 

• De Kamervragen gaan over een centraal digitaal openbaar register voor 

alle gedecoreerden in Nederland. De heer Strolenberg vraagt of een 

soortgelijke register al bestaat en, zo niet hoe een dergelijk register kan 

worden gemaakt.  

• Ook wordt gevraagd aan welke wettelijke kaders dit register zou moeten 

voldoen.  

• De Heer Strolenberg benoemt ook de speciale editie van de 

Staatscourant, waarin jaarlijks de namen van alle gedecoreerde personen 

worden vermeld. Hij vraagt zich af waarom dit wettelijk wel mag. 

• Tot slot is hij benieuwd of u bereid bent om te onderzoeken hoe een 

centraal digitaal openbaar register voor gedecoreerden in Nederland tot 

stand kan komen.  

 

Toelichting 

Voor het beantwoorden van deze vragen zijn de Kanselarij der Nederlandse Orden 

en CZW geconsulteerd. De Kanselarij stemt in met de gegeven antwoorden.  

 

Op korte termijn verwachten wij reactie van de Autoriteit Persoonsgegevens op 

het wetsvoorstel: herziening decoratiestelsel. Het beoogde doel van dit 

wetsvoorstel is juridische verbeteringen doorvoeren in het decoratiestelsel (dus 

geen inhoudelijke wijziging), zodat voldaan wordt aan de eisen van de AVG en het 

stelsel toekomstbestendiger wordt. Dit wetsvoorstel bevat geen regeling voor een 

centraal digitaal openbaar register.  
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Onze referentie 

2023-0000031509 
 

Datum 

13 januari 2023 

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd.  

 

 

 

 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Antwoorden op vragen van het 

lid Strolenberg over een 

centraal digitaal en openbaar 

register van alle personen in 

Nederland die een koninklijke 

onderscheiding hebben 

gekregen 

 

2 2022Z24977 Een centraal 

digitaal en openbaar register 

van alle personen in Nederland 

die een koninklijke 

onderscheiding hebben 

gekregen 

Hiervoor is uitstel gevraagd op 

22 december 2022 

3 FW: 2022Z24977 (Correctie 

Kamerlid) 

Herstel e-mail van de Tweede 

Kamer voor het correct 

doorgeven van de naam van 

het Kamerlid 

 




