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Betreft: bezwaar tegen besluit Kenmerk: ( Zaaknummer ) D.d. (Dagtekening besluitbrief) 

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen uw bovengenoemd besluit toekenning schadevergoeding. 

Redenen: 

1. U heeft op mijn aanvraag een algemene korting wegens eigenrisico toegepast van 20% in 

plaats van voorheen 5%, zonder deze verhoogde eigenrisico toepassing op mijn claim en 

bedrijfs omstandigheid deugdelijk te onderbouwen. Deze werkwijze is strijdig met de 

uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland van 16 maart 2020. In dit vonnis is algemene 

toepassing van een verhoogd eigen risico van 5% naar 20% afgewezen, op grond van 

onvoldoende motivering waarom het eigenrisico in dit jaar hoger moet zijn dan voorheen in 

dezelfde omstandigheden het geval was, en de ondeugdelijke onderbouwing vanuit het 

bevoegd gezag waarom toch een hoger eigen risico van 20% voor mijn rekening moet blijven. 

Hantering van algemeen toepassen van een verhoogd eigen risico zo als in mijn geval 

besloten is, is afgewezen als zijnde een overheidsbesluit in strijd met zorgvuldige afweging en 

motivaties zo als vereist in art 7:12 eerste lid van de AWB waarom dit een terechte prikkel is 

en werkzaam zou zijn voor betere , effectieve schade bestrijding . Het vonnis van de 

Rechtbank is geldig tot er in beroep een andere werkelijkheid ontstaat. Derhalve is uw 

besluit hierover onwettig. 

Ik verzoek in deze om toepassing van het voorheen geldend, algemeen gebruikelijk, en landelijk 

toegepast algemeen eigenrisico van 5% op mijn getaxeerde schades en om het verschil met het 

besloten bedrag waarop in strijd met de uitspraak 20% is toegepast, alsnog aan mij uit te betalen. 

2. Ik verzoek tevens, op grond van bezwaar tegen uw te laat gestuurd besluit en uitbetaling, 

om vergoeding van verschuldigde wettelijke rente à 2% per maand wegens te laat besluiten 

en betalen van de door u aan mij toegekende en toekomende tegemoetkoming van de 

schade. 

De reden van dit verzoek is als volgt: Ik heb een verzoek tegemoetkoming faunaschade bij u 

ingediend op D.d. ( Aanvraagdatum ) inzake : schade voorjaarsgras. * 

Omstreeks ( Opdrachtdatum ) heeft taxatie plaatsgevonden en op ( Opleverdatum ) is de schade 



afgetaxeerd en door de taxateur aan u doorgegeven. Ik heb hiertegen geen bezwaar gemaakt. Nu 

ontvang ik op (Dagtekening besluitbrief) pas uw besluit waarna het toegekend bedrag op mijn 

rekening wordt gestort. U heeft als richtlijn voor uw functioneren in dezen een doorlooptijd van 10  

weken na vaststelling taxatie in uw behandeling procedure staan. U heeft zich eenzijdig niet aan deze 

redelijk te verwachten afhandelingstermijn gehouden, terwijl er uwerzijds van overmacht geen 

sprake was. 

Gerekend vanaf de taxatie vaststelling, inclusief de doorlooptijd, tot en met de datum van uw 

besluit (en betaling) bent u ………….. dagen of te wel ……. Weken en dus …,… Maand** jegens mij in 

gebreke en verzuim geweest aan uw eigen standaard van behandelingsprocedure te voldoen. 

Daarmee heeft u mij onrechtmatig behandeld en benadeeld, aangezien u eerder wel degelijk in staat 

bleek vereiste toetsingen op adequaat gebruik te doorlopen en binnen deze behandeltermijn mij uw 

besluit te sturen en de tegemoetkoming te betalen. 

Ik verzoek, op grond van dit bezwaar tegen uw te laat gestuurd besluit met betaling, om 

vergoeding van de in deze gevallen verschuldigde wettelijke rente a 2% per maand wegens te laat 

besluiten en betalen zijnde …,….. maand** maal 2% van het mij toekomend bedrag à € ………,….. in 

totaal zijnde € ………,…. aan verschuldigde creditrente alsnog op mijn rekening over te maken. Indien 

u 

in gebreke blijft deze wettelijke rente voor uw verwijtbaar handelen en besluiten, en daardoor te 

laat betalen van het mij verschuldigd bedrag aan mij te vergoeden , stel ik u bij deze in gebreken en 

verzuim en behoud mij ter invordering alle rechten voor. 

In afwachting van uw besluit en nabetaling, 

Hoogachtend, 

……………………………………………………..(Volledige naam en adres bedrijf, datum Kenmerk) 

 

* invullen welke schade het betreft. 

** aantal maanden in één cijfer achter de komma: b.v. 2,5mnd 


