REKEST TEGEMOETKOMING EIGEN HUISHOUDING VOOR 24 NOVEMBER 2014
In het rekest moet je duidelijk aangeven vanaf welke datum gelegen voor 24 november 2014 je
aanspraak maakt op de tegemoetkomingen en je moet als bewijs een uittreksel uit de Gemeentelijke
Basisadministratie (of een overzicht van uw verblijfadressen via mijnoverheid.nl) meesturen dat
betrekking heeft op de door jou opgegeven periode.
De onderstaande rekesttekst kun je plaatsen in het daartoe bestemde rekestformulier. Het rekest
kun je na aanvulling van de ontbrekende gegevens zoals naam en voornamen enzovoorts, en na
datering en ondertekening, via de hiërarchische lijn indienen bij je commandant. Uit het rekest moet
duidelijk de datum van indiening blijken. Zorg dat je een bewijs ontvangt met betrekking tot de
indiening van het rekest.
Ik verzoek u mij in aanmerking te brengen voor de tegemoetkomingen die verbonden zijn aan het
voeren van een eigen huishouding over de periode van (hier invullen vanaf welke datum u
aanspraak maakt op de tegemoetkomingen) tot 24 november 2014.
Op het rekest moet binnen acht weken na ontvangst door Defensie een beslissing worden genomen.
Houd er rekening mee dat het kan voorkomen dat een beslissing per e-mail of zelfs mondeling wordt
genomen.
We verzoeken je ons direct te informeren als je de beslissing op je rekest (per e-mail, mondeling,
schriftelijk of op een andere wijze) hebt ontvangen. Dit om –indien nodig – tijdig bezwaar tegen die
beslissing te kunnen instellen.
Wanneer Defensie niet na acht weken een beslissing heeft genomen, dan kun je Defensie in gebreke
stellen door middel van het formulier ingebrekestelling dat te vinden is op
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-enpublicaties/formulieren/2008/11/11/formulier-ingebrekestelling/formulieringebrekestelling.pdf.
Defensie heeft na ontvangst van de ingebrekestelling twee weken de tijd om alsnog een besluit te
nemen. Blijft een besluit binnen de gestelde termijn uit dan ‘begint de dwangsom te lopen’. Na 42
dagen is het maximum van de dwangsom bereikt.
Zodra er twee weken na de ontvangst van uw ingebrekestelling door Defensie zijn verstreken kan
door de AFMP beroep ingesteld worden. Zorg dat je een bewijs ontvangt met betrekking tot de
verzending van de ingebrekestelling. Let wel: een te vroeg ingediende ingebrekestelling is ongeldig
en zal niet tot de toekenning van een dwangsom kunnen leiden.

