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Geachte heer, mevrouw, 
 
Inwoners van Tilburg die bijzondere verdiensten of prestaties leveren voor de samenleving kunnen in 
aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. De kandidaten moeten zich gedurende een lange tijd 
geheel belangeloos en intensief hebben ingezet voor de samenleving. Met deze brief wil ik u attenderen op de 
mogelijkheid voor het voordragen van kandidaten voor een koninklijke onderscheiding. Voor de Lintjesregen 
van 2017 moeten voorstellen uiterlijk 1 juli 2016 bij mij zijn ingediend. 
 
Ook vanuit een hoofdfunctie (betaalde baan) kan iemand bijzondere, maatschappelijke verdiensten hebben, 
waardoor hij of zij in aanmerking kan komen voor een lintje. Ik stel een goede spreiding op prijs van 
onderscheidingen en richt mij ook speciaal tot de Tilburgse ondernemers. Wellicht kent u iemand binnen uw 
eigen of een andere onderneming die in aanmerking kan komen voor een lintje. Het moet dan gaan om iemand 
die met kop en schouders uitsteekt boven zijn of haar collega's. Een persoon die duidelijk meer doet dan in een 
soortgelijke functie verwacht mag worden. Verder moeten de verdiensten een maatschappelijke uitstraling 
hebben buiten de organisatie. De nationaliteit speelt geen enkele rol voor een Koninklijke onderscheiding. Het 
gaat om verdiensten voor de samenleving.  
 
Niet alleen bij de Lintjesregen, maar ook bij een bijzondere gelegenheid in de loop van het jaar kunnen 
Koninklijke onderscheidingen worden toegekend (bijvoorbeeld bij een jubileum of bij het neerleggen van een 
functie). De criteria zijn in beide gevallen hetzelfde. Wel worden aan een 'bijzondere gelegenheid' speciale 
eisen gesteld. Voor een bijzondere gelegenheid moeten aanvragen ten minste zes maanden vóór de eventuele 
datum van uitreiking bij mij worden ingediend. 
 
Meer informatie over de mogelijkheden om iemand voor een Koninklijke onderscheiding voor te stellen, vindt u 
op www.lintjes.nl. U kunt hier ook het formulier downloaden om een kandidaat voor te dragen. 
 
Hebt u vragen, dat kunt u contact opnemen met Sylvie de Leeuw, Kabinet en Representatie, van de gemeente 
Tilburg via telefoonnummer 013 - 542 92 98 of via email: onderscheidingen@tilburg.nl. Uw medewerking 
wordt zeer op prijs gesteld. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mr. P.G.A. Noordanus 
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