Bezwaarkaart
De overheid kan schriftelijk over uw rechten en plichten beslissen. Afhankelijk
van het soort beslissing heet dat volgens de wet een beslissing, besluit of
beschikking. Bent u het niet eens met een beslissing, besluit of beschikking?
Dan kunt u hiertegen bezwaar maken door binnen zes weken een bezwaarschrift
in te dienen bij de overheid. Maar is bezwaar voor u wel de juiste weg naar een
oplossing voor uw probleem of zijn er mogelijkheden die geschikter zijn?
Deze bezwaarkaart kan u helpen bij het maken van een juiste afweging.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?
Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten,
kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken
van uw afweging:
cc
Neem contact op met de overheid om te verkennen of het indienen van een
bezwaar voor u de geschikte aanpak is.
cc
Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u
betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
cc
Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
cc
Heeft u zich op een of andere manier gestoord aan de wijze waarop bij de
besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan? Zo ja, wat wilt u met die
onvrede doen?
cc
Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor
meer informatie nodig?
cc
Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
cc
Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u
van de overheid?
cc
Weet u of u met een bezwaar dit doel ook kunt bereiken?
cc
Als u in bezwaar wilt gaan, wat is dan de uiterste datum voor het indienen van
uw bezwaarschrift? Aan welke eisen moet het bezwaarschrift voldoen?
cc
Begin niet onnodig een bezwaarprocedure. Deze kost tijd en geld en uit de praktijk
blijkt dat burgers vaak slechte ervaringen hebben met bezwaarprocedures.

Als u twijfelt of een bezwaarprocedure voor u zinvol is, kunt u ook
contact opnemen met Het Juridisch Loket via het telefoonnummer
0900 - 8020 (10 cent per minuut) of hun website bezoeken:
www.juridischloket.nl. Besluit u bezwaar te maken, dan vindt u een
voorbeeldbrief hiervoor op onze website
www.nationaleombudsman.nl/hulp-bij-bezwaar-en-beroep

Wat kunt u doen na het indienen
van een bezwaarschrift?
U heeft een bezwaarschrift ingediend. De ervaring leert dat een bezwaar
procedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als burger met het bezwaar wilt
bereiken. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen na te
gaan of de aanpak voor u adequaat is:
cc
Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en
beantwoordt het doel van deze procedure aan hetgeen u wilt bereiken?
cc
Heeft u op dit moment vragen of behoefte aan informatie?
cc
Kunt u uw doel op een andere, wellicht minder omslachtige wijze
bereiken?
cc
Sta open voor overleg over de te volgen procedure en de mogelijkheden
die de overheid u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.
cc
Als u uw bezwaar intrekt, let er dan op dat de overheid voldoende
duidelijk vastlegt welke afspraken zijn gemaakt en deze ook nakomt.
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