
 

 

 

 

Tips voor het indienen van een bezwaarschrift:  

• Stuur met uw bezwaarschrift een kopie mee van het besluit waar u het niet mee eens 

bent. Zo is voor iedereen duidelijk om welk besluit het gaat. 

• Noemt u in uw bezwaarschrift meerdere bezwaren, geef dan elk bezwaar een nummer 

(1, 2, 3, etc.). Dat is voor u zelf en voor de gemeente overzichtelijk. 

• Weet u niet zeker hoeveel tijd u nog heeft om een bezwaarschrift in te dienen, neem 

dan contact op met de gemeente. 

• Wacht nooit tot de laatste dag met indienen van een bezwaarschrift. Als er dan iets fout 

gaat, loopt u het risico dat uw bezwaarschrift niet meer wordt behandeld. 

• Bent u te laat met uw bezwaarschrift, geef dan aan waarom u te laat bent. 

• Maak altijd een kopie van uw bezwaarschrift. Bewaar alle brieven die met het bezwaar 

te maken hebben in een map. U kunt dan alles gemakkelijk terugvinden. 

 

Tips voor het indienen van een beroepschrift: 

• Noemt u in uw beroepschrift meerdere gronden waarom u het niet met de beslissing op 

bezwaar eens bent, geef dan elke grond een nummer (1, 2, 3, etc.). Dat is voor u zelf, 

de rechtbank en de gemeente overzichtelijk. 

• Weet u niet zeker hoeveel tijd u nog hebt om een beroepschrift in te dienen, neem dan 

contact op met de gemeente of de rechtbank. 

• Wacht nooit tot de laatste dag met indienen van een beroepschrift. Als er dan iets fout 

gaat, loopt u het risico dat uw beroepschrift niet meer wordt behandeld. 

• Bent u te laat met uw beroepschrift, geef dan aan waarom u te laat bent. 

• Maak altijd een kopie van uw beroepschrift. Bewaar alle brieven die met het beroep te 

maken hebben in een map. U kunt dan alles gemakkelijk terugvinden. 

  


