Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te
benoemen tot ... Als deze zin wordt uitgesproken
is het zover: iemand ontvangt een lintje, oftewel:
een Koninklijke onderscheiding.
Een lintje aanvragen, hoe werkt dat?
Wilt u een aanvraag voor iemand indienen? Neem dan eerst
contact op met het kabinet van de burgemeester in de
woongemeente van de kandidaat. In Leudal kan dit via de
mail kabinet@leudal.nl of telefonisch 0475-85 90 00.
De kabinetsmedewerker kan in grote lijnen aangeven of de kandidaat voldoet aan de criteria.
Als voorbereiding op dit gesprek is het fijn als u alle (vrijwilligers-)activiteiten in kaart brengt.
Bijvoorbeeld op het gebied van sport, muziek, kunst, op maatschappelijk gebied of als
mantelzorger. Het kan ook gaan om het geheel van zijn/haar bijzondere inzet. Benoem ook de
periodes waarin iemand zich verdienstelijk heeft gemaakt. En het is ook belangrijk dat u zeker
weet dat een kandidaat een eventuele onderscheiding niet zal weigeren.
Procedure
Dan begint de aanvraagprocedure. U vult het voorstelformulier in op www.lintjes.nl. Lukt dit
niet, dan kunt u het formulier downloaden en invullen. Vergeet niet het formulier te
ondertekenen.
De verdiensten moeten niet alleen zo exact mogelijk worden omschreven en toegelicht op het
voorstelformulier, maar ook in brieven van mensen of verenigingen die de aanvraag
ondersteunen. Als er sprake is van meerdere functies binnen één vereniging, dan dient u per
functie de betreffende periode en tijdsbesteding te vermelden en de toelichting in te vullen. Ook
het ledenaantal en de uitstraling (lokaal/provinciaal/landelijk) is van belang.
U stuurt het complete en ondertekende voorstelformulier, een motivatie brief gericht aan de
burgemeester, de ondersteuningen en een foto van betrokkene digitaal naar kabinet@leudal.nl.
Per post kan ook via gemeente Leudal, afdeling Kabinet, postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen.
Na het indienen kan de kabinetsmedewerker contact met u opnemen voor eventuele
aanvullingen.
Tijdpad
Aanvragen voor de lintjesregen 2022 moeten uiterlijk 15 juni 2021 bij de gemeente zijn
ingediend.
Voor een andere passende uitreik gelegenheid moet het voorstel uiterlijk 5 maanden voor de
uitreikingsdatum zijn ingediend. De kabinetsmedewerker kan u adviseren over wat als passend
wordt ervaren.
Uitsluitend voor het geval van een levensbedreigende ziekte van de voorgedragen kandidaat
bestaat er een spoedprocedure.
Toegekend
En dan begint het lange wachten. Enne ... mondje dicht, want zo’n lintje is en blijft natuurlijk
een verrassing!
Mocht het lintje niet worden toegekend, dan stelt de kabinetsmedewerker u hiervan op de
hoogte zonder opgaaf van redenen. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
betrokkene staat altijd voorop.

