
1. (Bij beslag op loon uit de brief aan de werkgever) 

U bent op grond van deze vordering verplicht aan mij af te dragen het bedrag van het loon 
of uitkering dat boven de beslagvrije voet ligt, dit totdat de gehele belastingschuld is vol-
daan. 

  

Op de eerste € ..,.. van het loon mag ik geen beslag leggen. Op het loon boven die € ..,.. 
mag ik wél beslag leggen. Dat loondeel betaalt u elke maand aan mij, totdat u de hele be-
lastingschuld heeft afbetaald. 

 

 

2. 

Na afweging van alle belangen heb ik besloten u geen vergunning te verlenen voor het hou-
den van een collecte in de gemeente Zutphen ten behoeve van Jantje Beton (artikel 5:13 
van de Algemene plaatselijke verordening 2012). 

  

U krijgt geen vergunning voor een collecte voor Jantje Beton in de gemeente Zutphen. De 
reden hiervoor is … 

Of: U mag niet collecteren voor Jantje beton in de gemeente Zutphen. De reden hier-
voor is dat u geen vergunning krijgt. U heeft … 

 

 

3. (Uit: Voorwaarden voor een bouwvergunning) 

Bij werkzaamheden in of aan het pand, bestaat de mogelijkheid dat u onbekende histori-
sche onderdelen van het pand aantreft. In het geval van graafwerkzaamheden en onder-
grondse waarnemingen dient u contact op te nemen met de gemeentelijk archeoloog. In het 
geval van waarnemingen van onbekende historische onderdelen in het bovengrondse werk 
dient u contact op te nemen met de gemeentelijk bouwhistoricus.  

  

Misschien ontdekt u tijdens het werk nieuwe historische onderdelen van het pand.  

 Ontdekt u zoiets onder de grond? Dan belt u met de gemeentelijk archeoloog. Het 
telefoonnummer is: <…> 

 Ontdekt u zoiets bovengronds? Dan belt u met de gemeentelijk bouwhistoricus. Het 
telefoonnummer is: <…> 

 

 

4. (Uit: ‘To do’-brief voor ondertrouw) 

Wanneer een van u (of beiden) in het buitenland is geboren, of het vorige huwelijk is in het 
buitenland ontbonden door echtscheiding of overlijden, dan is het raadzaam om eerst con-
tact op te nemen met de afdeling Burgerzaken van uw woongemeente om te kijken of er 
van u nog aanvullende gegevens, zoals bv een geboorteakte, nodig is voor de ondertrouw.  

  

U heeft voor uw ondertrouw misschien documenten nodig, als 

 Eén van u (of beiden) in het buitenland geboren is;  

 Het vorige huwelijk in het buitenland beëindigd is door echtscheiding of overlijden?  

Vraagt u bij de afdeling Burgerzaken of dat zo is. 

 

 

5. 

Als blijk van waardering voor de uitstekende wijze waarop je gedurende de afgelopen perio-
de het hoofd communicatie hebt vervangen, heb ik besloten om je, conform het gestelde in 
de Bezoldigingsregeling gemeente Zutphen 2006, een gratificatie toe te kennen ten bedra-
ge van € ..,.. netto. 

  

Je krijgt een gratificatie van netto € ..,... Ik waardeer het bijzonder hoe je de afgelopen peri-
ode het hoofd communicatie verving.  

 



6. 

Gelet op artikel 28 van de Dienstenwet en paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet be-
stuursrecht, is de gevraagde vergunning van rechtswege verleend, indien ik onverhoopt niet 
tijdig op uw aanvraag heb beslist. 

  

Heeft u aan het eind van de beslistermijn mijn besluit nog niet gekregen? Dan heeft u recht 
op de vergunning. Dat staat in artikel 28 van de Dienstenwet en paragraaf 4.1.3.3. van de 
Algemene wet bestuursrecht. 

 

 

7. 

Op grond van artikel 4:15, lid 1, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht wordt de 
hiervoor genoemde beslistermijn met ingang van de dag na verzending van deze brief op-
geschort. De beslistermijn wordt opgeschort tot de dag waarop u de aanvraag heeft aange-
vuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 

 

Het duurt langer voordat u mijn besluit krijgt, omdat de beslistermijn hierdoor ook opschuift. 
Die schuift op met het aantal dagen dat ik vanaf nu op uw gegevens moet wachten. Dat 
staat in artikel <…>. 

 

 

8. 

Tegen het besluit dat ik op uw aanvraag zal nemen, kunnen u en degene wiens belang 
rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wet-
houders. 

  

U krijgt mijn besluit over uw vergunningaanvraag in een brief. Belanghebbenden, óók uzelf, 
kunnen daar een bezwaarschrift tegen indienen bij het college van burgemeester en wet-
houders. Dat moet vóór <datum>. 

 

 

9. 
Uw aanvraag om een vergunning van …… betreffende … heb ik ontvangen op 17 mei 2015 
Gelet op artikel 1.2, lid 2, van de Algemene plaatselijke verordening Zutphen 2005 zal ik 
derhalve uiterlijk 1 juli 2015 op uw aanvraag beslissen, tenzij de beslistermijn wordt opge-
schort dan wel verdaagd overeenkomstig artikelen 31 en 32 van de Dienstenwet.  

  

Op 17 mei 2015 vroeg u een vergunning aan voor …… . Ik probeer vóór 1 juli 2015 daar-
over te beslissen. Lukt dat niet? Dan hoort u dat van mij. 

 

 

10. 

Indien u het niet eens bent met de afdoening van deze klacht kunt u daarover een verzoek-
schrift richten tot de Ombudsman, <adres>. Om er zeker van te zijn dat uw verzoekschrift in 
behandeling wordt genomen kunt u dat het beste doen binnen een jaar na ontvangst van 
deze brief.           

  

Bent u het niet eens met mijn oordeel over uw klacht? U kunt dan een verzoekschrift schrij-
ven aan de Ombudsman. Doe dat binnen een jaar na de datum van dit oordeel. Dan weet u 
zeker dat de Ombudsman uw verzoekschrift in behandeling neemt. Het adres is: <adres>. 

 


