Voorbeeldbrief – Gemeentelijke instellingen zijn bestuursorganen
1. Voorbeeldbrief – gemeente:
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
T.a.v. B&W
Naam gemeente
Postbus
Postcode en woonplaats
Plaats, datum
Betreft: bezwaar tegen _______

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij verzoek ik u om uw beslissing _______ te hierzien. Het gaat om het _______.
Naam:
_______
BSN nummer:
_______
Adres en woonplaats: _______
Geboortedatum:
_______
Telefoonnummer:
_______
Vanwege het … heb ik/heeft mijn kind recht op …, ….
Ik verzoek u daarom op uw beslissing terug te komen.
Graag zie ik dat dit verzoek en de eventuele bezwaren daarop afgehandeld zullen worden volgens de
op 1-10-2009 in werking getreden Wet Dwangsom en Beroep en de daarin gestelde termijnen.
Uiteraard zal ik bij bezwaar en beroep een claim leggen op de in deze bij wet vastgestelde
vergoedingen.
In afwachting van uw reactie.
Hoogeachtend,
Naam
Bijlagen:

Toelichting:
Heeft u na vier weken nog geen antwoord ontvangen, verstuurd u opnieuw een brief waarbij u de
gemeente in gebreke stelt wegens het niet nemen van een besluit. Mocht u twee weken na de in
gebreke stelling nog steeds geen antwoord hebben, kunt u ervan uitgaan dat het bestuursorgaan wel
een besluit heeft genomen (volgens de AwB is geen besluit ook een besluit). U kunt dan naar de
rechtbank van uw arrondissement. Let wel: dit zijn de rechtbanken en niet de kantonrechters. Hier
kunt u vinden onder welke rechtbank u valt.
Vervolgens schrijft u een brief aan de griffier van de rechtbank, hierin verteld u dat de gemeente heeft
geweigerd om uw besluit goed te keuren, of dat de gemeente geen besluit heeft genomen en u
verzoekt de rechtbank om een uitspraak. In de meeste zaken heeft u geen advocaat nodig en zijn
bestuursrechters zeer gericht op waarheidsvinding, in tegenstelling tot kinderrechters. Let wel: tijdens
de zittingsbepaling loopt uw dwangsom door, dit kan oplopen tot ongeveer 1200 euro in eerste
aanleg.

2. Voorbeeldbrief – de rechtbank:
Beroepschrift (bestuursrecht)
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Naam rechtbank
Adres
Postcode en plaats
Woonplaats, datum
Betreft: beroepschrift

Geachte, heer, mevrouw,
Op datum heb ik tegen het besluit van datum van de beschikking bezwaar aangetekend. Bij besluit
van datum: besluit op bezwaar met kenmerk nummer van het besluit heeft naam overheidsorgaan
mijn bezwaren ongegrond verklaard. Omdat ik mij niet kan verenigen met de beslissing op bezwaar
teken ik hierbij beroep aan tegen dat besluit.
Een afschrift van mijn bezwaarschrift en de beslissing op bezwaar voef ik als bijlage bij dit
beroepschrift. De inhoud van mijn bezwaarschrift kunt u beschouwen als herhaald en ingelast. Ter
aanvulling over ik de volgende beroepsgronden aan:

Omschrijf hier volledig en nauwkeuring de gronden aan: zorg ervoor dat alles met zoveel mogelijk
bewijs wordt ondersteund (door bij te voegen als bijlagen). Geef aan waarom u het niet eens bent
met bepaalde dingen (e.g. de gemeente heeft zich niet aan een bepaald termijn gehouden).
Op de grond van het bovenstaande verzoek ik u het bestreden besluit te vernietigen en naam
overheidsorgaan van de gemeente naam te gelasten de door mij gemaakte proceskosten te
vergoeden.
Hoogachtend,

Handtekening
Naam

