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PER AANGETEKENDE POST 

Het college van B&W van Amsterdam 

Postbus 202 

1000 AE AMSTERDAM 

 

Amsterdam, … 2013 

 

Inzake : … 

E-mail : … 

 

 

Geacht college, 

 

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

 

Ik heb op … een aanvraag ingediend. Deze aanvraag ziet op … en is door u geregistreerd onder nummer 

… U diende uiterlijk op … te hebben beslist op mijn aanvraag. U heeft echter nog niet beslist. 

Ik verzoek u en zo nodig sommeer ik u om binnen twee weken na heden alsnog een besluit te nemen op 

mijn aanvraag. Bovendien stel ik u hierbij in gebreke op grond van artikel 4:17 lid 1 Awb.  

 

Ik wijs u erop dat u een dwangsom verschuldigd bent wanneer u niet binnen twee weken alsnog een 

besluit neemt omtrent de aanvraag. Mijn bank- of gironummer waarop u in dat geval de dwangsom kunt 

storten is … ten name van … 

 

 

Hoogachtend, 

  

NAAM 

(ADRES/WOONPLAATS) 

  


