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Betreft: bezwaar tegen besluit, Kenmerk:       D.d. 

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen uw bovengenoemd besluit toekenning schade vergoeding. 

Reden:  
Ik heb een verzoek tegemoetkoming faunaschade bij u ingediend op D.d. 
 inzake:  Omstreeks  heeft taxatie plaatsgevonden en op  

 is de schade afgetaxeerd en door de taxateur aan u doorgegeven. Ik heb hiertegen 
geen bezwaar gemaakt. Nu ontvang ik pas op  Uw besluit, waarna het 
toegekend bedrag op mijn rekening wordt gestort. U heeft als richtlijn voor uw functioneren in 
deze 

een gemiddelde doorlooptijd van 10 weken na vaststelling taxatie staan in uw behandeling 
procedure. 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 10 week standaard doorlooptijd, tot de datum van uw besluit en betaling 

bent u           dagen of te wel          weken en dus        Maanden jegens mij in gebreke en verzuim 
geweest aan uw eigen standaard behandelingsprocedure te voldoen. Daarmee heeft u mij 
verwijtbaar onrechtmatig behandeld en benadeeld, aangezien u eerder wel degelijk in staat bleek 
vereiste toetsingen op adequaat gebruik te doorlopen , en binnen uw behandeltermijn mij uw besluit 
te sturen en de verschuldigde tegemoetkoming uit te betalen. 

Ik verzoek, op grond van dit bezwaar tegen uw onrechtmatig te laat genomen besluit met betaling, 
om vergoeding van in deze gevallen verschuldigde wettelijke rente a 2% per maand over het 

uitkeringsbedrag wegens te laat besluiten en betalen, zijnde  maand maal 2% van het mij 
toekomend bedrag à €        totaal €  aan creditrente. 
Indien u in gebreke blijft wettelijke creditrente wegens uw verzuim 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 nabetaling,  
Hoogachtend,  
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