
   

 

Reglement op de Orde van de Gouden Rakker 
 
Hoofdstuk I 
Toekenningscriteria 
 
Artikel 1 

1. De Orde van de Gouden Rakker strekt tot onderscheiding van personen of verenigingen wegens 
bijzondere verdiensten jegens het carnaval in de Zwaluwse gemeenschap, ofwel het Biesboschrakkersrijk. 
 
2. Van verdiensten als bedoeld in artikel 1, lid 1, is sprake, indien: 
a. iemand een verantwoordelijkheid heeft gedragen of een bekwaamheid heeft getoond die aanmerkelijk 
groter is dan Carnavalsstichting De Biesboschrakkers en de Zwaluwse gemeenschap van de persoon of 
vereniging mocht verwachten; 
 
b. iemand op uitstekende wijze werkzaamheden heeft verricht waarbij het carnaval in de Zwaluwse 
gemeenschap in zeer belangrijke mate is gebaat, en in het bijzonder indien de maatschappelijke waardering 
daarvoor niet op andere wijze tot uitdrukking is gekomen; 
 
c. iemand zich een langdurige periode belangeloos heeft ingezet ten gunste van het carnaval in de Zwaluwse 
gemeenschap of 
 
d. iemand zich beschikbaar heeft gesteld als ‘Vriend van Carnaval, optie 2’ en daarmee het carnaval in de 
Zwaluwse gemeenschap actief ondersteunt. 

 
Artikel 2 

1. In het geval een toekenning van een onderscheiding geschiedt voor de criteria als benoemd onder artikel 
1, lid 2, onderdelen a., b., en c., dan wordt een onderscheiding toegekend in de eerste graad (Officier). 
 
2. In het geval een toekenning van een onderscheiding geschiedt voor de criteria als benoemd onder artikel 
1, lid 2, onderdeel d., dan wordt in eerste instantie een onderscheiding toegekend in de derde graad (Lid). 
Bij de tiende toekenning van de onderscheiding in de derde graad (Lid) volgt een bevordering naar de 
tweede graad (Ridder). Bij de elfde toekenning van de onderscheiding in de tweede graad (Ridder) volgt een 
bevordering naar de eerste graad (Officier). 

 
Hoofdstuk II 
Onderscheidingstekens 
 
Artikel 3 

In artikel 4 en 6 wordt onder versiersel en lint verstaan het versiersel en het lint, zoals omschreven in artikel 
7 van het besluit van 6 december 2015, houdende de instelling van de Orde van de Gouden Rakker. 
 

Artikel 4 
De uit te reiken onderscheidingstekens zijn voor de onderscheiden graden van: 
a. Officier 
Het versiersel uitgevoerd in glanzend goud, is door middel van een ring verbonden aan een lint. Dit lint is 37 
millimeter breed en heeft een lengte van 50 millimeter. Het lint heeft zeven verticale banen in de kleuren 
blauw, geel, blauw, geel, blauw, geel en blauw in breedtes van respectievelijk 11, 3, 3, 3, 3, 3 en 11 
millimeter. Het geheel wordt op borsthoogte gedragen op de linkerzijde van de kleding.  
 
 
 
 
 



   

 

b. Ridder 
Het versiersel, doch zonder kroon, uitgevoerd in glanzend zilver, is door middel van een ring verbonden aan 
een lint. Dit lint is 37 millimeter breed en heeft een lengte van 50 millimeter. Het lint heeft drie verticale 
banen in de kleuren blauw, geel en blauw in breedtes van respectievelijk 17, 3 en 17 millimeter. Het geheel 
wordt op borsthoogte gedragen op de linkerzijde van de kleding.   
 
c. Lid 
Het versiersel, doch zonder kroon, uitgevoerd in glanzend brons, is door middel van een ring verbonden aan 
een lint. Dit lint is 37 millimeter breed en heeft een lengte van 50 millimeter. Het lint heeft drie verticale 
banen in de kleuren blauw, geel en blauw in breedtes van respectievelijk 17, 3 en 17 millimeter. Het geheel 
wordt op borsthoogte gedragen op de linkerzijde van de kleding.  
 

Artikel 5 
Het is toegestaan om slechts één onderscheidingsteken tegelijk te dragen. Dit dient te allen tijden de 
onderscheiding van de hoogst toegekende graad te zijn. 

 
Artikel 6 

Functieonderscheidingsteken Kanselier 
Het versiersel, doch zonder kroon, uitgevoerd in mat brons, is door middel van een gesp verbonden aan een 
halslint. Dit lint is 37 millimeter breed en heeft een lengte van 430 millimeter met aan beide uiteinden een 
zwart strikkoord, ieder met een lengte van 190 millimeter. Het lint heeft drie verticale banen in de kleuren 
blauw, geel en blauw in breedtes van respectievelijk 17, 3 en 17 millimeter. Het geheel wordt om de hals 
gedragen.  
 

Hoofdstuk III 
Procedure 
 
Artikel 7 

1. Een voorstel tot toekenning van een onderscheiding wordt gericht aan het bestuur van Carnavalsstichting 
De Biesboschrakkers. De Kanselier der Orde van de Gouden Rakker wordt op de hoogte gebracht van het 
voorstel. 
 
2. Het voorstel wordt in beraad genomen door het bestuur van Carnavalsstichting De Biesboschrakkers en 
die zal besluiten of het voorstel gehonoreerd wordt, daarbij zal gebruik worden gemaakt van de 
toekenningscriteria als gesteld in artikel 1, lid 2. 
 
3. Het bestuur van Carnavalsstichting De Biesboschrakkers kan ook op eigen initiatief beslissen om een 
persoon of vereniging een onderscheiding toe te kennen, door ook daarbij gebruik te maken van de 
toekenningscriteria als gesteld in artikel 1, lid 2.  
 
4. Mocht het bestuur van Carnavalsstichting De Biesboschrakkers om bepaalde redenen het voorstel voor 
het toekennen van een onderscheiding afwijzen, dan zullen zij dit, tijdens een commissievergadering, 
voorleggen aan alle commissieleden binnen Carnavalsstichting De Biesboschrakkers om het voorstel 
gezamenlijk voor een tweede maal te toetsen, door gebruik te maken van de toekenningscriteria als gesteld 
in artikel 1, lid 2. 
 
5. Als het bestuur van Carnavalsstichting De Biesboschrakkers het voorstel na toetsing direct accepteert als 
in lid 2; op eigen initiatief, als in lid 3, of indirect, als in lid 4, dan zullen zij de Kanselier der Orde van de 
Gouden Rakker hiervan op de hoogte stellen. Die zal dan het onderscheidingsteken met toebehoren ter 
beschikking stellen voor een uitreiking. 
 
6. De onderscheiding zal op een door het bestuur van Carnavalsstichting De Biesboschrakkers vastgesteld 
moment uitgereikt worden. 

 



   

 

Artikel 8 
1. De onderscheiding wordt uitgereikt door de Prins van het Biesboschrakkersrijk (eventueel met hulp van 
de hofdames). 
 
2. Indien de Prins van het Biesboschrakkersrijk niet in staat is om de onderscheiding uit te reiken, dan zal de 
voorzitter van Carnavalsstichting De Biesboschrakkers deze taak op zich nemen. 
 
3. Mocht ook de voorzitter van Carnavalsstichting De Biesboschrakkers niet in staat zijn om de toegekende 
onderscheiding uit te reiken, dan zal door het bestuur van Carnavalsstichting De Biesboschrakkers een 
persoon worden aangesteld die de onderscheiding in naam van het bestuur van Carnavalsstichting De 
Biesboschrakkers zal uitreiken. 

 
Hoofdstuk IV 
Slotbepalingen 
 
Artikel 9 

Dit reglement alsmede de nota van toelichting zijn openbaar en kunnen op verzoek worden ingezien bij de 
Kanselier der Orde van de Gouden Rakker. 

 
 
Nota van toelichting 
 
Artikel 1 
In deze bepaling zijn opgenomen de criteria op grond waarvan een onderscheiding kan worden toegekend. 
Het kan voorkomen dat bepaalde prestaties onder meerdere criteria kunnen vallen. In dat geval dient bedacht 
te worden dat deze criteria accenten geven op grond waarvan de beoordeling plaatsvindt.  
Bij onderdeel a. ligt het accent op de uitzonderlijke prestatie(s) van de betrokkene tijdens het uitvoeren van 
de tot zich genomen taken binnen de stichting.  
Onderdeel b. benadrukt de mate waarin het carnaval van de Zwaluwse gemeenschap door de verdiensten is 
gebaat, waarbij als aanvullend criterium betrokken kan worden dat de Zwaluwse gemeenschap haar 
waardering niet op andere wijze tot uitdrukking heeft gebracht.  
Onderdeel c. benadrukt de langdurige trouwe inzet die de betrokkene belangeloos heeft getoond richting de 
stichting en daarmee het carnaval in de Zwaluwse gemeenschap.  
En onderdeel d. ten slotte benadrukt de financiële ondersteuning die de betrokkene biedt aan de stichting 
door middel van het zichzelf beschikbaar te stellen aan de stichting als ‘Vriend van Carnaval’. 
 
Artikel 2 
In deze bepaling wordt toegelicht welke graad van de onderscheiding wordt toegekend bij de criteria als 
benoemd onder artikel 1, lid 2. 
 
Artikelen 3, 4 en 5 
In deze bepalingen worden de drie graden en de daarbij behorende versierselen en draagwijze toegelicht. 
 
Artikel 6 
In deze bepaling wordt het functieonderscheidingsteken voor de Kanselier en draagwijze toegelicht. 
 
Artikel 7 
Deze bepaling vormt de kern van de toekenningsprocedure. De in dit artikel opgenomen procedure geldt voor 
alle toekenningsvoorstellen. Op die wijze wordt ook de democratische werkwijze van het toekenningsproces 
tot uitdrukking gebracht. Dit artikel bevat de verplichting van het bestuur om alle ontvangen voorstellen in 
beraad te nemen en te toetsen door gebruik te maken van de toekenningscriteria als gesteld in artikel 1, lid 2. 
 
 



   

 

Artikel 8 
In deze bepaling wordt de uitreikingsprocedure toegelicht. Tevens wordt beschreven dat de uitreiking alleen 
geschiedt door de hoogste functionarissen binnen de stichting, of door leden van de stichting die in naam van 
deze hoge functionarissen handelen. Deze bepaling is opgenomen om de grote waardering van de stichting 
ten opzichte van de betrokkene te tonen en te benadrukken. 
 
Artikel 9 
Deze bepaling toont de transparante en democratische houding van de stichting door alle documenten 
aangaande deze Orde openbaar te maken. 
 
 
Lage Zwaluwe, 6 december 2015 
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