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Procedure aanvragen onderscheiding

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke of een 
gemeentelijke onderscheiding? Neem dan telefonisch of 
per e-mail contact op met het bestuurssecretariaat van de 
gemeente: 046-4389353 of bestuurssecretariaat@gemeentebeek.nl. 
Daarna ontvangt u een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. 

Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de procedure gedetailleerd besproken. 
Vragen die u zich vooraf kunt stellen zijn:
•  zijn er belemmeringen die een uitreiking van een lintje in de weg staan? Denk 

bijvoorbeeld aan een mogelijke weigering door de kandidaat, of is er enig risico 
dat de kandidaat in verband met gedragingen in het verleden niet in aanmerking 
kan komen voor een onderscheiding?   

•  zijn de verdiensten voldoende om voor een onderscheiding in aanmerking te komen? 
•  betreft het een Algemene Gelegenheid (AG met uitreiking de dag voor 

Koningsdag; lintjesregen) of een passende Bijzondere Gelegenheid (uitreiking op 
een andere datum, in geval van bijvoorbeeld ziekte, jubileum of pensionering)? 

Als u een onderscheiding wilt aanvragen, dan moet u voor een uitreiking ter 
gelegenheid van Koningsdag (AG) rekening houden met een indieningsdatum van 
uiterlijk  1 juli voorafgaand aan het jaar waarin het lintje moet worden uitgereikt. 

Voor een Bijzondere Gelegenheid geldt een termijn van minimaal zes maanden 
van het moment van aanvraag tot aan uitreiking. 

Tijdens de hele procedure dient naar de buitenwacht toe maximale vertrouwelijk-
heid in acht genomen te worden over de persoon in kwestie. Met andere woorden: 
u mag niet verklappen voor wie u de onderscheiding heeft aangevraagd.

Indien u na het oriënterende gesprek besluit om een aanvraag in gang te zetten, 
wordt aan u gevraagd om onderliggende stukken beschikbaar te stellen.
Verdiensten moeten onderschreven worden door ondersteuners in de vorm 
van ondersteunende brieven, op formeel briefpapier en ondertekend door het 
voltallige bestuur. In deze ondersteunende brieven moet minimaal de exacte 
werkzame periode en het aantal bestede uren per week/maand worden vermeld, 
de functie en verrichtte werkzaamheden (betaald en/of onbetaald) moeten 
uitgebreid aan bod komen (geef voorbeelden), alsook een beschrijving van 

de wijze waarop de kandidaat de werkzaamheden uitvoert/heeft uitgevoerd 
(persoonsbeschrijving). Per organisatie/instelling moet een dergelijke 
ondersteunende brief worden overlegd, waarbij geldt: hoe meer relevante 
brieven, hoe meer blijk van maatschappelijk draagvlak. 

Als de kandidaat nog in loondienst is, moet ook een schrijven van de werkgever 
aangeleverd worden, waarin deze aangeeft geen bezwaar te hebben tegen de 
aanvraag. De voorsteller moet een brief gericht aan de burgemeester opstellen 
met hierin opgenomen alle verdiensten, werkzaamheden, uren en namen van 
de verenigingen etc. waarvoor de kandidaat betaald/onbetaald vrijwilligerswerk 
(heeft) verricht. 

Als duidelijk is dat het voorstel haalbaar is, zit de taak voor de voorsteller er 
voorlopig op. De gemeente start een procedure op. Alle stukken worden 
verzameld en, voorzien van een advies van de burgemeester, doorgestuurd naar 
de provincie Limburg. Het kabinet van de provincie beoordeelt alle Limburgse 
aanvragen. Soms stelt de provincie tijdens de behandeling van de aanvraag nog 
een aantal aanvullende vragen.

Als de aanvraag akkoord wordt bevonden dan wordt deze, voorzien van een posi-
tief advies van de Commissaris van de Koning, doorgestuurd naar de Kanselarij der 
Nederlandse Orden. Indien vervolgens ook het Kapittel het voorstel onderschrijft, 
wordt de aanvraag doorgeleid naar het ministerie, waarna de Koning de aanvraag 
zal ondertekenen en de versierselen naar de gemeente gestuurd worden. 

Gedurende voornoemde procedure doet de gemeente geen enkele mededeling 
over de honorering van de aanvraag. Mocht blijken dat de kandidaat (nu) niet 
kan worden gedecoreerd, zal er beslist geen informatie verstrekt worden over de 
redenen die hieraan ten grondslag liggen. 
Enkele weken voor de geplande uitreiking wordt de aanvrager in kennis gesteld 
van het resultaat. De gemeente zal vervolgens, in afstemming met de aanvrager, 
de organisatie van de uitreiking bespreken (locatie, fotograaf, persbericht, 
uitnodigingen etc.).

U zult begrijpen dat de procedure zeer omvangrijk is en dat wij hier slechts een 
summiere beschrijving hebben gegeven van de procedure. Voor meer informatie 
kunt u ook de website www.lintjes.nl of www.koninklijkhuis.nl raadplegen. 
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie.



Algemene informatie lintjes

Mensen of organisaties die een belangrijke rol in de samenleving vervullen of 
hebben vervuld kunnen in aanmerking komen voor verschillende Koninklijke 
Onderscheidingen. In Nederland kennen we twee civiele ridderorden: de Orde 
van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. 
Deze onderscheidingen worden ook wel lintjes genoemd. Ze worden 
toegekend aan mensen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de samenleving. 

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een lintje? 
Je kunt in aanmerking komen voor een lintje als er sprake is van persoonlijke 
bijzondere verdiensten voor de samenleving (maatschappelijke verdiensten). 
Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde 
hoofdfunctie of een combinatie van beide. 

Verdiensten in het vrijwilligerswerk 
Vrijwilligers die zich gedurende vijftien jaar of langer onbaatzuchtig hebben 
ingezet voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, 
kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid, kunnen een 
lintje verdienen. Denk daarbij onder meer aan de activiteitenbegeleider in het 
verzorgingshuis of de coach van de sportclub. Maar ook aan de organisator 
van evenementen, de bezorger van het clubblad en iemand die jarenlang een 
bestuursfunctie vervult. 

Diverse soorten Koninklijke Onderscheidingen voor 
personen en verenigingen/ondernemingen

De Orde van Oranje-Nassau 
Personen met persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving kunnen 
worden benoemd in de Orde van Oranje-Nassau. Die bijzondere verdiensten 
kunnen tot uitdrukking komen in de betaalde hoofdfunctie, het vrijwilligerswerk 
of een combinatie van beide. De Orde van Oranje Nassau bestaat uit zes graden: 
Lid, Ridder, Officier, Commandeur, Grootofficier en Ridder Grootkruis. 

De Orde van de Nederlandse Leeuw 
Personen met persoonlijke, bijzondere verdiensten van zeer uitzonderlijke aard 

worden benoemd in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Het gaat dan vooral 
om topprestaties in de wetenschap of de kunst en cultuur. De Orde van de 
Nederlandse Leeuw is zeer exclusief. De Orde van de Nederlandse Leeuw bestaat 
uit drie graden: Ridder, Commandeur en Ridder Grootkruis. 

De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon 
Personen met bijzondere verdiensten voor de samenleving die zijn gebaseerd op 
moed, beleid én zelfopoffering kunnen in aanmerking komen voor de Erepenning 
voor Menslievend Hulpbetoon. Deze onderscheiding kent drie graden: brons, 
zilver en goud.

Koninklijke Erepenning voor verenigingen en instellingen 
Deze onderscheiding kan worden aangevraagd door verenigingen die minstens 
vijftig jaar bestaan of voor een aansluitend kroonjaar: 75 jaar, 100 jaar en ga zo 
maar door. Uitgesloten zijn: zorginstellingen, de dienstverlenende sector en 
onderwijsinstellingen.

Predicaat Hofleverancier voor ondernemingen 
De Koning kan het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de 
toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ toekennen aan kleine 
en middelgrote ondernemingen die een vooraanstaande plaats innemen 
in hun regio en daarnaast honderd, honderdvijfentwintig (of een veelvoud 
van vijfentwintig) jaar bestaan. De bestuurders van het bedrijf moeten van 
onbesproken gedrag zijn, evenals de onderneming zelf. Ook moet de 
ontstaansgeschiedenis van het bedrijf duidelijk zijn.

Onderscheidingen van de gemeente Beek

Gemeentelijke onderscheidingen worden door de gemeente toegekend en 
hebben een eigen afwegingskader. De gemeente zal een voorstel voor een 
gemeentelijke onderscheiding tevens beoordelen op de haalbaarheid van 
een Koninklijke Onderscheiding. Gezien het zelfstandige karakter van de 
gemeentelijke onderscheidingen betekent dit niet dat, indien een Koninklijke 
Onderscheiding niet haalbaar is gebleken, de gedecoreerde automatisch 
in aanmerking komt voor een gemeentelijke onderscheiding. Of men voor 
een gemeentelijke onderscheiding in aanmerking komt, wordt per geval 
bekeken.

De gemeente Beek kent de volgende onderscheidingen:

 Ereburgerschap (bevoegdheid raad) 
  Personen die bijzondere verdiensten van exceptionele aard voor de 

samenleving van Beek hebben geleverd, kunnen in aanmerking komen 
voor het ereburgerschap. 

 Erepenning (bevoegdheid college) 
  Personen die een brede inzet en verantwoordelijkheid met een 

aanzienlijke uitstraling in én buiten de Beekse samenleving hebben 
geleverd, kunnen in aanmerking komen voor een Erepenning. 

 Beeker Teken van Verdienste (bevoegdheid college) 
  Personen die bijzondere verdiensten, die overwegend van lokale aard 

zijn,  voor de samenleving geleverd hebben, kunnen in aanmerking 
komen voor een Beeker Teken van Verdienste. 

 Waarderingsteken voor verenigingen/ instellingen 
 (bevoegdheid college) 
  Verenigingen en instellingen die langdurig (minimaal honderd jaar) 

prestaties en bijzondere verdiensten hebben geleverd van muzikale, 
artistieke, sportieve of culturele aard, die van zeer bijzondere waarde 
zijn voor de Beekse gemeenschap of prestaties hebben geleverd van 
een uitzonderlijk hoog niveau, kunnen in aanmerking komen voor een 
Waarderingsteken voor verenigingen/instellingen.

 Opname in Gulden Boek van Beek 
  Naast de gemeentelijke onderscheidingen, kent de gemeente Beek een 

bijschrijving in het Gulden Boek.
  Men kan in aanmerking komen voor opname in het Gulden Boek 

als er sprake is van een zeer bijzondere gebeurtenis in Beek die een 
aantekening in dit boek rechtvaardigt.

Lees verder op de achterzijde.


