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Verzoekschrift aan een orgaan  
van het lokaal bestuur 

 
Wat is een verzoekschrift? 
 
Een verzoek is een voorstel en/of vraag aan een orgaan van de gemeente of het OCMW. Uit de 
tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. Het onderwerp moet handelen over een 
bevoegdheid van het lokaal bestuur. 
 
Iedereen heeft het recht om verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk 
in te dienen. 
 
De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, 
de burgemeester, de algemeen directeur en de financieel directeur. 
 
De organen van het OCMW zijn de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau, de 
voorzitter van het vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst, de algemeen directeur 
en de financieel directeur. 
 
De procedure 
 

Om een verzoekschrift geldig in te dienen moet het onderstaande formulier worden gebruikt en 
gericht aan het college van burgemeester (voor een orgaan van de gemeente) of het vast bureau 
(voor een orgaan van het OCMW). 
 
Het volledig ingevulde formulier moet, samen met de benodigde handtekeningen, per 
aangetekende brief en/of tegen ontvangstbewijs worden ingediend. 
 
Het college van burgemeester / vast bureau beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag. 
 
Het betrokken orgaan verstrekt binnen drie maanden, na indiening van een ontvankelijk 
verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker. 
 
Gegevens van de verzoeker 

NAAM + voornaam  

Geboortedatum  

Straat en huisnummer  

Postcode + woonplaats  

Tel. en/of gsm-nummer  

E-mailadres  
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Details van de aanvraag 
Dit verzoek is gericht aan ……………………………………………………………………………... (vul 
het orgaan aan). 

Het verzoek:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Voeg eventueel een gemotiveerde nota toe. 

 

De verzoeker: 

 

 

 

(datum + handtekening) 

Eventuele medeondertekenaars (naam + handtekening): 

 

 

 

 

 

Uw persoonsgegevens worden door het lokaal bestuur van Tielt-Winge ingezameld en verwerkt conform de richtlijnen 

van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Meer info: https://www.tielt-winge.be/privacy 

 


