
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

      1

1.1 Nummer bevoegd gezag 

1.2 Naam bevoegd gezag

1.3 Straat en huisnummer

1.4 Postcode en plaats

      2
2.1  Achternaam

2.2  Voorletters

2.3  Telefoon

2.4  E-mail 

      3

3.1 BRIN-nummer

3.2 Naam school

3.3 Straat en huisnummer

3.4 Postcode en plaats

      

Gegevens bevoegd gezag

 
|
 
|
 

 

Gegevens contactpersoon 
|

|

|

Gegevens school

 
|
 
|
 

Ingebrekestelling
Dit formulier
Met dit formulier kunt u DUO in gebreke stellen. Dit kunt u 
doen als DUO niet binnen de wettelijke of redelijke termijn 
een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift heeft 
genomen. 

Opsturen 
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 30205
2500 GE Den Haag 
 
Meer informatie 
duo.nl/zakelijk
ICO/PO (070) 757 51 11
ICO/VO (070) 757 51 22
ICO/BHV (070) 757 51 33
(werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur)

59002-005



2 van 2

      4

4.1  De ingebrekestelling heeft 
betrekking op een

4.2 Datum aanvraag of bezwaar

4.3  Onderwerp aanvraag of  
bezwaar en toelichting

4.4  Kenmerk en onderwerp DUO. 
Deze gegevens vindt u op uw 
ontvangstbevestiging.

      5

5.1  Achternaam

5.2  Voorletters

5.3  Telefoon

5.4  E-mail

5.5 Plaats

5.6 Datum

5.7 Handtekening

Gegevens aanvraag of bezwaar

  Aanvraag    Bezwaar 

|
               

|   

         

Ondertekening

Op   heb ik een aanvraag of bezwaar bij u ingediend. 

Ik wil u erop wijzen dat de (wettelijke) termijn voor het beslissen op mijn aanvraag of bezwaar op    

 is verstreken. 

|

|

|

|

|

2 van 2

Overschrijding beslistermijn
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Melding 

Toelichting

Algemeen
Zonder ondertekening wordt dit formulier niet in behandeling genomen.

U kunt DUO in gebreke stellen op basis van de Wet dwangsom en beroep 
bij niet tijdig beslissen. Met een ingebrekestelling laat u DUO weten dat 
de organisatie niet voldoet aan haar verplichtingen door niet binnen de 
wettelijke of redelijke termijn een beslissing op uw aanvraag of be-
zwaarschrift te nemen. Als DUO twee weken na uw ingebrekestelling dan 
nog geen besluit heeft genomen, dan heeft u automatisch recht op een 
bestuurlijke dwangsom en kunt u een besluit afdwingen via de rechter. 
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