Orde van Scoutsverdienste
Een blijk van waardering

Reglement van interne orde
Het Onderscheidingsteken van Scoutsverdienste werd in 1951 in het leven geroepen, ter gelegenheid van
de 40e verjaardag van de Belgische Baden-Powell Scoutsfederatie en de 25e verjaardag van de Oud BadenPowell Scouts van België. Het onderscheidingsteken was bedoeld als "blijk van waardering tegenover de
pioniers van het scoutisme in België en al hun opvolgers die de fakkel hebben overgenomen", en werd later
de Orde van Scoutsverdienste.
Op 21 maart 2010 keurden de leden van de Kleine Raad een overeenkomst goed met de Koninklijke
Maatschappij Oud Baden-Powell Scouts van België vzw, waarmee het beheer van de Orde werd
overgedragen aan deze scoutsfederatie.
In 2012 werden nieuwe statuten uitgevaardigd die het doel van de Orde als volgt omschrijven: "De Orde
voert een eretitel van erkentelijkheid in die kan worden uitgereikt aan oud-verdienstelijke scouts, mannen
en vrouwen, die deel hebben uitgemaakt van een erkende scouts- of gidsenvereniging."
De onafhankelijkheid van de Orde van Scoutsverdienste is, net als zijn gehechtheid aan alle scouts-en
gidsenbewegingen van om het even welke strekking, onvergankelijk. De Orde van Scoutsverdienste is
verbonden met de gids- en scoutsactiviteiten die zijn vastgelegd en erkend door de World Association of
Girl Guides & Girl Scouts en de World Organization of the Scout Movement.
De Orde van Scoutsverdienste werkt vrijwillig samen met de Gidsen- en Scoutsbeweging in België (GSB),
volgens de algemene principes die op 19 december 2018 werden vastgelegd in overleg met de leden van de
Kleine Raad van de Orde.
De GSB wil samen met de Orde van Scoutsverdienste het imago van het scoutisme beschermen.
De vijf federaties binnen de GSB hebben een gemotiveerd vetorecht voor de kandidaten die worden
voorgesteld ter benoeming, de personen met een uitzonderlijke verdienste die worden geselecteerd voor een
promotie en de kandidaten die de Kleine Raad voorstelt om te zetelen in de Grote Raad van de Orde. Voor
elke nieuwe promotie of verkiezing voor de Raad bezorgt de Kanselier een lijst met alle kandidaten aan de
verantwoordelijken van de vijf federaties. Zij hebben vervolgens dertig (30) dagen de tijd om een
gemotiveerd advies te formuleren. Gebeurt dat niet binnen deze termijn, dan gaat de Orde ervan uit dat de
betreffende vertegenwoordigers hun akkoord geven. De Orde verbindt zich ertoe een gemotiveerde
weigering van een of meerdere kandidaten door een van de federaties te respecteren. De geformuleerde
redenen voor de weigering blijven vertrouwelijk binnen de Kleine Raad van de Orde van Scoutsverdienste.
De vijf federaties hebben het recht om kandidaturen in te dienen, die vervolgens worden onderzocht volgens
de procedures van de Orde van Scoutsverdienste.
De Orde van Scoutsverdienste is onafhankelijk voor wat betreft zijn interne organisatie en bestaat uit een
Kleine Raad met vier leden: de Grootofficier, de Kanselier en twee Raadgevers. Zij waarborgen de
continuïteit, houden de organisatie op het juiste spoor en waken over het doel van de Orde. Dat houdt in dat
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zij niet kunnen worden ontzet uit hun functie en slechts worden vervangen in geval van overlijden of ontslag
uit eigen initiatief. Een nieuwe kandidatuur kan uitsluitend worden ingediend door de Grote Raad en wordt
onderworpen aan een gemotiveerd vetorecht. De Kleine Raad wordt aangevuld met zes leden die
democratisch worden verkozen. Hun mandaat geldt zes jaar en kan na afloop worden verlengd. De Kleine
Raad van de Orde moet elke drie jaar een moreel rapport voorleggen aan de GSB. Het eerste morele rapport
wordt ingediend tijdens het eerste semester van 2017.
De Orde van Scoutsverdienste informeert de GSB over eventuele openstaande zetels binnen de Grote Raad.
Elke federatie kan een kandidatuur indienen, die vervolgens wordt onderzocht volgens de procedures van
de Orde.
De GSB geeft de Orde van Scoutsverdienste toestemming om de officiële emblemen van de internationale
bewegingen te gebruiken in zijn communicatie, zonder dit gebruik officieel te erkennen.
De Orde van Scoutsverdienste kan zich noch in de media, noch in zijn relaties met andere organisaties
uitspreken in naam van de Belgische scouts- en gidsverenigingen.
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