
 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
  
Overwegende: 
 
- dat de provincie Noord-Brabant in 1973, onderscheidenlijk in 1988,  heeft besloten tot invoering 

van provinciale onderscheidingen; 
- dat Gedeputeerde Staten, daartoe gemachtigd door Provinciale Staten, beslissen op voordrachten 

voor provinciale onderscheidingen; 
- dat bij de invoering van deze onderscheidingen wel de gronden zijn vastgelegd om voor 

toekenning van deze onderscheidingen in aanmerking te komen, maar dat op dat moment geen 
criteria zijn vastgesteld voor het doen van aanvragen om voor toekenning in aanmerking te 
komen; 

- dat inmiddels wel behoefte is gebleken aan het vastleggen van de criteria waaraan aanvragen 
dienen te voldoen 

Besluiten:  

tot vaststelling van het navolgende Reglement voor toekenning van Brabantse onderscheidingen: 
 

Artikel 1 
Gedeputeerde Staten kunnen, al dan niet op voordracht van derden, als blijk van waardering een 
provinciale onderscheiding toekennen. 
 
Artikel 2 
Als blijk van waardering kan worden toegekend de Provinciepenning, ingesteld in 1973, aan personen 
die zich op meerdere terreinen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Brabantse 
samenleving. De Provinciepenning  wordt aangemerkt als het ereburgerschap van Brabant.  
 
Artikel 3 
Tevens kan als blijk van waardering worden toegekend, de Hertog Jan, bestaande uit een bronzen 
beeltenis, ingesteld in 1988, aan personen die zich gedurende langere tijd hebben ingezet op één 
maatschappelijk terrein in de provincie.  
 
Artikel 4 

  1. Om in aanmerking te kunnen komen voor een van de provinciale onderscheidingen moet aan de    
navolgende -aanvullende- voorwaarden zijn voldaan: 
Betrokkene dient: 

- op organisatorische en/of bestuurlijke wijze gedurende meerdere jaren verdienstelijk te zijn 
geweest voor de Brabantse samenleving, of  

- werkzaamheden te hebben verricht die van bijzondere waarde zijn voor de Brabantse 
samenleving en 

- van onbesproken gedrag te zijn.  
2. Geen onderscheiding wordt toegekend in gevallen waarin waardering en erkentelijkheid voor de 

verdiensten reeds in een andere vorm tot uiting zijn of worden gebracht. 
 
Artikel 5 
In bijzondere gevallen is het college van Gedeputeerde Staten bevoegd van de hierboven genoemde 
criteria af te wijken.  
 



Artikel 6 
1. Eenieder kan een voordracht voor een provinciale onderscheiding indienen. 
2. De voordracht dient ten minste twee maanden voorafgaande aan de beoogde uitreikingsdatum te 

zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten. 
3. De voordracht dient te zijn voorzien van een uitvoerige beschrijving van de verdiensten en van een 

curriculum vitae.  
 
Artikel 7 
1. De uitreiking van provinciale onderscheidingen vindt alleen plaats bij een gelegenheid die direct in 

verband staat met de verdiensten. 
2. De ontvanger ontvangt naast de onderscheiding een oorkonde waarin de uitzonderlijke verdienste 

vermeld staan, alsmede de datum van het besluit tot verlening. 
 
Artikel 8 
1. Aan een persoon kan niet meer dan één provinciale onderscheiding worden toegekend.  
2. De provinciale onderscheidingen worden niet postuum toegekend. 
 
Artikel 9 
Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2006. 
 
's-Hertogenbosch, 21 februari 2006. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

,  voorzitter

, secretaris
 
 
 
 


