
   
 
  
 
 
VERZOEKSCHRIFT VAN BURGER 
 
Gegevens aanvrager 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Straat: …………………………………………………………………………………………………….. Nr.: ……………. Bus: ………….. 
 
Postcode: …………………………………………….. Gemeente: ………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Verzoekschrift gericht aan: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Onderwerp verzoekschrift 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum:                                                                                                                      Handtekening: 
 
 
 
Te bezorgen aan: Gemeente Berlaar, Markt 1, 2590 Berlaar of via mail naar info@berlaar.be 

mailto:info@berlaar.be


 
UITTREKSEL UIT HET GEMEENTELIJK PARTICIPATIEREGLEMENT 
 
Artikel 15 
 
De gemeenteraad voert een beleid op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de 
burgers of van de doelgroepen, met inbegrip van een regeling over het recht van de 
inwoners om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten. 
Artikel 16 
 
§1. Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen 
ondertekend, schriftelijk bij de organen van het lokaal bestuur in te dienen. Een verzoek is 
een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag 
duidelijk zijn. De organen van de gemeente zijn de raden, het college van burgemeester en 
schepenen, het vast bureau, de voorzitter van de raden, het bijzonder comité van de sociale 
dienst, de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst, de burgemeester, de 
algemeen directeur en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt. 
 
§2. De verzoekschriften worden aan het orgaan gericht tot wiens bevoegdheid de inhoud 
van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt 
dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling. 
 
§3. Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de 
gemeente behoort, zijn onontvankelijk. 
 
Verzoekschriften die duidelijk tot de bevoegdheid van het OCMW behoren worden 
overgemaakt aan het bevoegde orgaan van het OCMW. De indiener wordt daarvan op de 
hoogte gebracht. 
 
§4. Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als: 
1. de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd 
2. het een loutere mening is en geen concreet verzoek 
3. de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd 
ingediend 
4. het taalgebruik ervan beledigend is 
Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt de beoordeling. Het kan de indiener om 
een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de 
ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


