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Geachte heer/mevrouw,


Op 26 September 2018 ontving ik uw bezwaarschrift tegen mijn beschikking van

17 augustus 2018. Om uw bezwaarschrift in behandeling te kunnen nemen,

verzoek ik u mij een motivering van uw bezwaarschrift te verstrekken. Uit het

bezwaarschrift blijkt namelijk niet waarom u het niet eens bent met de beslissing.


Hersteltermijn


U wordt in de gelegenheid gesteld om de motivering binnen vier weken te

verstrekken. Deze termijn is eenmalig en wordt in beginsel niet verlengd. Indien u

van deze herstelmogelijkheid geen of onvoldoende gebruik maakt, wordt uw

bezwaarschrift (kennelijk) niet-ontvankelijk verklaard.


Beslistermijn


In beginsel moeten wij binnen zes weken beslissen op uw bezwaarschrift. Dit

wordt gerekend vanaf het einde van de termijn voor het indienen van uw

bezwaarschrift. De termijn om te beslissen kan om diverse redenen worden

opgeschort. Dit kan bijvoorbeeld als een bezwaarschrift niet gemotiveerd of niet

ondertekend is, of indien niet duidelijk is tegen welk besluit bezwaar wordt

gemaakt. Deze opschorting is gelijk aan het deel van de beslistermijn dat u nodig

hebt om het bovengenoemde gebrek te herstellen. De opschorting eindigt zodra u

het gebrek herstelt of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt verstrijkt.


Pagina l van 2




Tot slot


Hebt u vragen, kijkt u dan op de website van Rijksdienst voor Ondernemend

Nederland: httDs://mi1n.rvo.nl/bezwaar. Of neem telefonisch contact met ons

op: 088 042 42 42 (lokaai tarief)-

Afdellng Juridlschc Zskcn

Datum


28 maart 2019


Wilt u bij schriftelijke en telefonische contacten onze referentie vermelden?


Onze referentie


494-28757


Met vriendelijke groet.


De teammanager JIuridische Zaken Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


Deze brief is met zorg opgesteld, maar vanwege het printen via een geautomatiseerd

systeem niet ondertekend.
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