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Toelichting op de Verordening gemeentelijke onderscheidingen 
 
Algemeen 
 
Op dit moment kent de gemeente Voorst drie gemeentelijke onderscheidingen.  
Onderscheidingen dienen los gezien te worden van geschenken die de gemeente Voorst 
aanbiedt bij bepaalde gelegenheden.  
In het verlenen van een onderscheiding ligt besloten het oordeel over een persoon ten opzichte 
van anderen en dan in die zin dat deze persoon ten opzichte van anderen in een bepaald opzicht 
uitmunt.  
Voor het geven van geschenken ligt het aanknopingspunt in feitelijke gebeurtenissen 
(bijvoorbeeld jubileum, afscheid, bezoek) die niet te maken hebben met kwaliteitsoordelen over 
personen ten opzichte van anderen.  
Uiteraard is het mogelijk dat een onderscheiding en geschenk samen gaan. Bij iemands 
pensionering krijgt deze een geschenk, maar als hij meer dan anderen in zijn taakuitoefening 
heeft uitgemunt, kan hij daarnaast ook een onderscheiding krijgen.  
De huidige drie gemeentelijke onderscheidingen zijn: 
a. Erepenning Voorst; 
b. Ereblijk "'t Formulier"; 
c. Gulden Keper. 
 
De Erepenning Voorst is bij gemeentelijke verordening geïntroduceerd in 1969. 
Het Ereblijk "'t Formulier" is bij gemeentelijke verordening geïntroduceerd in 1985. 
De Gulden Keper is in de vorm van een reglement bij raadsbesluit geïntroduceerd in 1997 en is 
thans beperkt tot het terrein van de cultuur. 
De achtergrond van de nieuwe Verordening gemeentelijke onderscheidingen is tweeledig. 
Vormgeving aan deregulering en aan het dualisme. Met de nieuwe verordening wordt beoogd alle 
gemeentelijke onderscheidingen in onderlinge samenhang in één regeling onder te brengen, 
vorm te geven aan het dualisme doordat de raad hierin de kaders voor de gemeentelijke 
onderscheidingen aangeeft, het college de besluiten tot toekenning neemt en allerlei 
uitvoeringsinstructies niet meer in de regeling zijn opgenomen. Om een goede onderlinge 
samenhang te krijgen zijn ook enkele beperkte verschuivingen in de tot dusver gehanteerde 
criteria aangebracht, waaronder het scheppen van de mogelijkheid om de Gulden Keper niet 
alleen uit te reiken bij culturele prestaties, maar ook bij sportprestaties of andere algemeen 
maatschappelijke activiteiten. 
 
Artikelsgewijs 
 
Artikel 1 
Dit artikel geeft aan welke gemeentelijke onderscheidingen er zijn. Het is geen gesloten stelsel. 
De raad kan altijd besluiten onderscheidingen toe te voegen of te schrappen.  
De onderscheidingen a en b (Erepenning Voorst en Ereblijk "'t Formulier" zijn van algemene aard 
en gerangschikt in volgorde van belangrijkheid. 
Afhankelijk van de aard van de inzet, de mate van de waardering en erkentelijkheid, de 
kwalificatie van de verdienstelijkheid en de tijdsperiode dat sprake is geweest van de inzet voor 
de gemeente Voorst en haar ingezetenen kan men in aanmerking komen voor een van deze twee 
onderscheidingen. In de onderstaande tabel is gepoogd een en ander schematisch weer te 
geven.  
Overigens is, afgezien van het tijdsaspect dat met name een drempelfunctie heeft, een subjectief 
element in de beoordeling niet te vermijden. 
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Bij die beoordeling is het wenselijk ook aandacht te besteden aan persoonsgebonden factoren 
die van een dermate relevantie zijn dat de gemeente Voorst er, ondanks de inzet, waardering en 
erkentelijkheid, verdienstelijkheid en langdurigheid, door in diskrediet zou kunnen worden 
gebracht indien tot een onderscheiding zou worden overgegaan. Een dergelijke situatie kan zich 
bijvoorbeeld voordoen bij het hebben van een strafblad. 
Onderscheiding c (de Gulden Keper) is beperkt tot het terrein van de cultuur, sport of andere 
algemeen maatschappelijke activiteiten. Dat wil overigens niet zeggen dat personen die zich op 
het gebied van cultuur, sport of andere algemeen maatschappelijke activiteiten verdienstelijk 
hebben gemaakt alleen voor deze onderscheiding in aanmerking kunnen komen. Ook de twee 
algemene onderscheidingen staan voor hen open. 
 
Artikel 2 
Dit artikel geeft in het eerste lid een omschrijving van de fysieke kenmerken van de 
onderscheiding Erepenning Voorst. De inscriptie zal verband houden met de naam van de 
onderscheiden persoon en de aard en periode van diens verdiensten.  
Het tweede lid geeft de toetsingskaders aan voor de toekenning. De relevante criteria zijn "zeer 
bijzondere gevallen", "grote waardering en erkentelijkheid", "zeer langdurig" en "uitzonderlijk 
verdienstelijk". Het criterium "zeer langdurig" is daarbij het meest eenvoudig te objectiveren, 
waarbij gedacht wordt aan een termijn van ten minste twintig jaar. De aard van de diverse criteria 
in onderlinge samenhang bezien zal met zich meebrengen dat toekenning meestal plaats vindt bij 
een afscheid. 
 
Artikel 3 
De fysieke kenmerken van de onderscheiding Ereblijk "'t Formulier" zijn vermeld in het eerste lid. 
De inscriptie zal verband houden met de naam van de onderscheiden persoon en de aard en 
periode van diens verdiensten. 
Het tweede lid geeft de toetsingskaders aan voor de toekenning aan een persoon. De relevante 
criteria zijn "bijzondere gevallen", "waardering en erkentelijkheid", "langdurig" of "bij een zeer 
bijzondere gebeurtenis" en "meer dan gewoon verdienstelijk". Het verschil met de Erepenning 
Voorst zit dus in de mate van waardering en erkentelijkheid (al dan niet groot), de kwalificatie van 
de verdienstelijkheid (meer dan gewoon of uitzonderlijk) en het aspect tijd (bij de Erepenning altijd 
zeer langdurig, bij het Ereblijk langdurig of bij een zeer bijzondere gebeurtenis). Het criterium 
"langdurig" is daarbij het meest eenvoudig te objectiveren, waarbij gedacht wordt aan een termijn 
van ten minste tien jaar. 
Het derde lid geeft de toetsingskaders aan voor de toekenning aan groepen. De relevante criteria 
zijn "buitengewoon langdurig" of "bij een zeer bijzondere prestatie". Het criterium "buitengewoon 
langdurig" is daarbij het meest eenvoudig te objectiveren, waarbij gedacht wordt aan een termijn 
van ten minste twintig jaar. Bij een zeer bijzondere prestatie valt te denken aan een olympisch of 
wereldkampioenschap. 
Prestaties die al meegeteld hebben voor een Koninklijke onderscheiding worden niet meegeteld 
voor een gemeentelijke onderscheiding.  
Tenzij er sprake is van een zeer bijzondere gebeurtenis/prestatie zal ook deze toekenning 
meestal plaatsvinden bij een afscheid. 
 
Artikel 4 
De fysieke kenmerken van de onderscheiding de Gulden Keper zijn vermeld in het eerste lid. 
Het tweede lid geeft de toetsingskaders aan voor de toekenning. De relevante criteria zijn, naast 
het feit dat deze onderscheiding alleen op het terrein van de cultuur, sport of andere algemeen 
maatschappelijke activiteiten kan worden toegekend, "langdurig" of "bijzondere prestatie" en 
"verdienstelijk". 
Ook kan deze onderscheiding aan groepen in plaats van personen toegekend worden. 
 
Artikel 5 
Dit artikel bepaalt dat het gemeentelijk orgaan dat de onderscheidingen toekent voor de 
Erepenning de raad is. De toekenning van het Ereblijk 't Formulier en de Gulden Keper geschiedt 
door het college. Bij de onderscheiding het Ereblijk 'Formulier is echter voorzien in een 
zogenaamde voorhangprocedure, zodat de raad voordat het college een besluit over toekenning 
neemt in de gelegenheid is wensen of bedenkingen kenbaar kan maken om een zo breed 
mogelijk bestuurlijk draagvlak te hebben voor het waardeoordeel over de uniciteit van personen. 
Gezien de aard van het besluit ligt het voor de hand dat die voorhangprocedure een vertrouwelijk 
karakter zal hebben. De uitreiking van de toegekende onderscheiding geschiedt door de 
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burgemeester om daarmee ook de bijzonderheid van de gebeurtenis te onderstrepen. Een 
uitzondering is gemaakt voor de Gulden Keper. Uitreiking door het lid van het college belast met 
de desbetreffende portefeuille ligt gezien de aard van deze onderscheiding meer voor de hand.  
In het vierde lid is bepaald dat het college een register (het "Gulden Boek der gemeente Voorst") 
van alle toegekende onderscheidingen bijhoudt om de toegankelijkheid van de geschiedenis van 
de gemeentelijke onderscheidingen te vergemakkelijken.  
 
Artikel 6 
Dit artikel regelt de inwerkingtreding, het intrekken van de oude regeling en de citeertitel. 
 
Schema 
 
 aard inzet mate van 

waardering en 
erkentelijkheid 

kwalificatie 
verdienste- 
lijkheid 

tijdsaspect doelgroep 

Erepenning zeer bijzonder grote waardering 
en erkentelijkheid 

uitzonderlijk 
verdienstelijk 

zeer langdurig persoon 

Ereblijk "'t 
Formulier" 

bijzonder waardering en 
erkentelijkheid 

meer dan 
gewoon 
verdienstelijk 

persoon: 
Langdurig of bij 
een zeer 
bijzondere 
gebeurtenis 
groep: 
Buitengewoon 
langdurig of bij 
een zeer 
bijzondere 
prestatie 

persoon 
of groep 

Gulden 
Keper 

voor het culturele 
leven, de 
sportbeoefening of 
andere algemeen 
maatschappelijke 
activiteiten 
 

waardering en 
erkentelijkheid 

verdienstelijk langdurig of 
verrichting 
bijzondere 
prestatie 

persoon of 
groep 
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