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Onderwerp: Besluit over uw aanvraag voor schuldhulpverlening 
 
 
Beste <meneer/mevrouw + achternaam>, 
 

U vroeg op <datum> schuldhulpverlening aan. In deze brief leest u ons besluit.  

Wat is ons besluit 
Wij nemen uw aanvraag voor schuldhulpverlening niet in behandeling. Dit betekent dat we uw 
aanvraag niet inhoudelijk beoordelen.  

Wat is de reden van ons besluit 
We vroegen u op <datum> om <benoem concreet welke gegevens ontbreken> op te sturen. U stuurde 
deze informatie niet op. Wij kunnen niet beoordelen of we u kunnen helpen bij uw schulden. Daarom 
behandelen wij uw aanvraag niet verder. 
  

Wat als u wel hulp wilt  
Wilt u toch hulp bij het oplossen van uw schulden? Stuur ons dan een nieuwe aanvraag. Dit doet u via 
DigiD of vul het formulier in op onze website <website>.   
 
Bezwaar maken 
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u voor <datum> bezwaar maken. In de bijlage bij deze 
brief staat hoe u dit moet doen. 

Heeft u vragen  
Bel dan naar <telefoonnummer>. Of mail naar <e-mailadres>. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.  
  
Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders van <naam gemeente>,  
  
 
 
<Naam medewerker> 
<Functie medewerker> 

  
  

<Naam gemeente> 
<Adres> 

<Postcode + plaats> 
 

Datum brief: <datum> 
Kenmerk: <kenmerk> 
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BIJLAGE 
 
Bezwaar maken 
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Neem voordat u dit doet contact op 
met de afdeling schulden. Dan hoeft u misschien geen bezwaarschrift te schrijven. Komt u er samen niet 
uit? Stuur dan voor <datum> uw bezwaar:  
 
<Naam gemeente> 
<Postbusnummer of antwoordnummer> 
<Postcode + plaats> 
 
U kunt uw bezwaar ook via onze website indienen. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Kijk op <website> 
en zoek op ‘bezwaar maken’.  
 
Bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk. 
 
Inhoud van uw bezwaar 
In uw bezwaar moet het volgende staan: 

- Uw naam en adres. 
- De datum waarop u het bezwaar schrijft. 
- De omschrijving en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt. 
- De reden(en) van uw bezwaar. 
- Uw handtekening. Als u via het formulier op de website bezwaar maakt, dan geldt uw 

DigiD als handtekening. 
  
Het is belangrijk dat u in uw bezwaar duidelijk uitlegt waarom u het niet eens bent met ons besluit.  
 
Voorlopige voorziening bij rechtbank  
Het besluit geldt ook tijdens de periode waarin wij uw bezwaar behandelen. Heeft u niet de tijd om te 
wachten op onze reactie op uw bezwaar? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de 
bestuursrechter.  
 
Let op: Hieraan zijn kosten verbonden. Ook moet u uitleggen dat er spoed bij is. En dat een uitspraak 
nodig is om voor u een onomkeerbare situatie te voorkomen. Het gaat dan om een situatie die niet 
teruggedraaid kan worden. Na betaling van griffiekosten beoordeelt de bestuursrechter of het besluit 
geschorst (tijdelijk niet uitgevoerd) wordt.  
 
Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl onder de zoekterm ‘voorlopige voorziening’.   
 
Waar staat dit in de regels 

• Artikel 7 lid 1 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 
• <Gemeentelijke regels toevoegen als die van toepassing zijn> 
• Artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht 
• Artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht 

  
U vindt deze regels vinden lokaleregelgeving.overheid.nl en wetten.overheid.nl.  

http://lokaleregelgeving.overheid.nl/
http://www.wetten.overheid.nl/

