
 

 

 
 

Informatie over de aanvraag     
van een Koninklijke Onderscheiding 
 

 

 
Belangrijk om te weten 
Allereerst is het van belang dat u zeker weet dat de voor te dragen kandidaat een eventuele Koninklijke 

Onderscheiding niet weigert. 

Mocht de besluitvorming van de Minister negatief uitvallen (dus niet decorabel) dan zal de aanvrager  

hiervan door de burgemeester/de kabinetsmedewerker op de hoogte worden gesteld. Over het advies  

kan niet worden gecorrespondeerd. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de te decoreren 

persoon staat voorop. 

 

Criteria 
Over het algemeen geldt dat iemand voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking kan komen als 

hij/zij zich circa 15 jaar gemiddeld 6 uur per week verdienstelijk heeft gemaakt (bijvoorbeeld als 

vrijwilliger) voor de samenleving. 

 

Wat dient u in te leveren  

1. Het voorstelformulier.  

Dit formulier kunt u downloaden via www.lintjes.nl en dient u volledig ingevuld digitaal in te leveren  

aan kabinetzaken gemeente Leudal via e-mail aan kabinet@leudal.nl 

 

      Schriftelijk kan ook via gemeente Leudal, Kabinetzaken, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen. 

2. Een brief gericht aan de burgemeester met verzoek om deze persoon voor te dragen voor een 

Koninklijke Onderscheiding. Hierin opnemen de motivering waarom deze persoon wordt 

voorgedragen. Dit (zo mogelijk) op briefpapier met logo van de eventuele vereniging. 

3. Brieven van ondersteuners, op briefpapier van de club/vereniging, waaruit duidelijk blijkt welke 

betekenis deze persoon binnen de vereniging/club heeft. In het voorstelformulier verwerken: 

 De activiteiten waarvoor de persoon zich inzet; 

 De periodes waarin de activiteiten verricht worden; 

 De tijdsbesteding bij elke activiteit; 

 Wanneer er sprake is van meer functies binnen één vereniging, dan per functie de betreffende 

periode vermelden, de tijdsbesteding en een toelichting: 

bijvoorbeeld secretaris van 1984 tot 1996, 3 uur per week met toelichting taken en  

medewerker kantinedienst van 1996 tot 2017, 2 uur per week met toelichting taken; 

 Een korte, algemene, beschrijving van de vereniging/organisatie en bepaalde bijzonderheden die 

van belang kunnen zijn; 

 Het ledental van een vereniging. 

4. Zo mogelijk een foto van de te decoreren persoon. 

5. Indien betrokkene werkzaam is, een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat tegen toekenning 

van een K.O. geen bezwaar bestaat. Het is mogelijk dit over te laten aan de kabinetsambtenaar.      

U dient wel duidelijk aan te geven waar de betreffende persoon werkzaam is (geweest) en zijn/haar 

functie daar. 

 

Advies 

Het is raadzaam om voor indiening van het aanvraagformulier contact op te nemen met kabinetzaken om  

te checken of alles compleet is. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken. 

 

http://www.lintjes.nl/
mailto:kabinet@leudal.nl


 

 

 

 

Moment van uitreiking 
1 Vraagt u om uitreiking bij een Bijzondere Gelegenheid (dus niet tijdens de Algemene Gelegenheid 

n.l. Lintjesregen) dan moet de hoofdactiviteit verband houden met, of linken aan de festiviteit. 

Bijvoorbeeld iemand is 20 jaar voorzitter van een Fanfare dan is het Caeciliafeest een optie. 

2 Heeft een persoon meerdere activiteiten op zijn naam staan (zit bijvoorbeeld in bestuur van de 

voetbalvereniging maar rijdt ook Tafeltje Dek Je en doet ook nog vrijwilligerswerk elders) dan 

wordt verwezen naar de Algemene Gelegenheid (Lintjesregen). De reden hiervan is dat dan de 

hele gemeenschap hiervan kennis kan nemen en niet alleen een bepaalde vereniging. 

 

 

Termijn van indienen voorstel 
- Het is belangrijk dat voorstellen voor de Algemene Gelegenheid (Koningsdag)  vóór 15 juni van 

het jaar hieraan voorafgaand bij de gemeente zijn ingeleverd. De voorstellen moeten namelijk 

compleet vóór 15 augustus door de burgemeester aangeboden worden aan het Kabinet van de 

Gouverneur. 

- Voor uitreiking tijdens een Bijzondere Gelegenheid is het van belang dat de voorstellen uiterlijk 

5 maanden van tevoren worden ingediend bij de gemeente. 

- Indien de betreffende persoon levensbedreigend ziek is, kan een versnelde procedure 

plaatsvinden. 

 

 

Vragen 

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de afdeling Kabinetzaken via tel. (0475) 85 92 18. 

 


