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Stap 1
De gemeente 
begeleidt u
• Contact opnemen
 Neem contact op met de gemeente waar de  
 persoon woont, voor wie u een lintje wilt 
 aanvragen
• Inschatting
 De gemeente schat in of de verdiensten  
 bijzonder genoeg kunnen zijn voor een lintje
• Gesprek
 Als de verdiensten bijzonder genoeg zijn  
 begint u met een gesprek in het gemeente- 
 huis. U krijgt van de gemeente een aanvraag-  
 en een ondersteuningsformulier

 Let op
• U probeert ongemerkt uit te vinden  
 of de persoon die een lintje verdient,  
 dat lintje niet zou weigeren
• De richtlijn voor een lintje is dat iemand  
 zich tenminste 15 jaar aaneen belangeloos 
 heeft ingezet voor de samenleving
• Per verdienste is 1 ondersteuningsbrief nodig
• Vragen? Bel gerust de gemeente
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Stap 2
U zoekt ondersteuning 
bij uw aanvraag
• Overzicht
 Zet de verdiensten die de aanvraag ondersteunen op een rijtje.  
 Noteer hierbij ook meteen de namen en contactgegevens van  
 de bestuurders of vrijwilligers bij organisaties, werk en/of familie
• Benaderen
 Benader de contactpersonen vertrouwelijk met de vraag of ze 
 uw aanvraag willen ondersteunen. Stuur hen daarna het  
 ondersteuningsformulier en leg uit welke informatie u nodig  
 heeft. Vraag ook of de ondersteuners andere organisaties of  
 familie kennen die uw aanvraag kunnen ondersteunen
• Herinneren
 Bel of mail de ondersteuners als u de ondersteuning 
 niet of niet compleet krijgt 
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Stap 3
U stuurt uw 
aanvraag op
• Verzamelen en controleren
 Verzamel alle ingevulde ondersteunings-
 formulieren en controleer het aanvraagformulier
• Versturen
 U stuurt de aanvraag en alle ondersteuningen naar de  
 gemeente
• Uw klus is klaar! 
 De burgemeester, de Commissaris van de Koning, het  
 Kapittel voor de Civiele Orden schrijven een advies bij 
 uw aanvraag. De minister neemt een Koninklijk Besluit. 
 De koning ondertekent dat. De burgemeester krijgt  
 bericht. U hoort of uw familielid, buurman of -vrouw,  
 kennis of collega een lintje krijgt. Spannend!
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Iemand kan een lintje krijgen 
tijdens 2 momenten:

• De Lintjesregen, meestal op de dag voor  
 Koningsdag. Uw aanvraag meldt u voor 15 juni 
 bij de gemeente en stuurt u voor 15 juli in.
• Bijzondere Gelegenheid, bijvoorbeeld een  
 jubileum. Uw aanvraag meldt u 6 maanden  
 daarvoor bij de gemeente. U overlegt over de  
 instuurdatum.

Heeft u vragen over een Koninklijke onderscheiding 
voor een inwoner van de gemeente Lochem? 
Belt u dan naar (0573) 28 92 22 of mailt u naar 
bestuurssecretariaat@lochem.nl. 
Succes met uw aanvraag!
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Een lintje 
aanvragen
voor 
iemand?

U kent een familielid, kennis, buurman 

of -vrouw, collega in uw omgeving die 

met heel zijn hart veel goeds doet voor 

de samenleving. Meer dan je normaal 

gesproken van iemand zou mogen 

verwachten. Denk bijvoorbeeld aan 

bestuurswerk, vrijwilligerswerk, 

bijzondere prestaties binnen het 

werk of mantelzorg. U denkt: die zou 

nou echt een lintje verdienen. 

Maar hoe pakt u dat aan? 

Dat is makkelijker 
dan u denkt!


