BEZWAARSCHRIFTPROCEDURE VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

ARTIKEL 1
1. De Vrije Universiteit Amsterdam heeft een geschillenadviescommissie die advies uitbrengt aan het
College van Bestuur over bezwaren tegen besluiten, anders dan bedoeld in artikel 7.61 WHW.
2. Onder besluit wordt verstaan een schriftelijk besluit, gegeven door of namens het College van Bestuur.
3. Met een besluit wordt gelijkgesteld:
a. de schriftelijke weigering een besluit te nemen;
b. het niet tijdig nemen van een besluit.
4. Onder betrokkene wordt verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is
betrokken.
5. Indien sprake is van onverwijlde spoed kan de voorzitter van de geschillenadviescommissie
desgevraagd bepalen dat de geschillenadviescommissie zo spoedig mogelijk advies uitbrengt aan het
College van Bestuur. Het College van Bestuur neemt dan binnen vier weken na ontvangst van het
bezwaarschrift een beslissing.
ARTIKEL 2
1. Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij het College van
Bestuur.
2. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat:
a. naam en adres van de betrokkene;
b. dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
3. Bij het bezwaarschrift wordt een afschrift van het bestreden besluit gevoegd, tenzij bezwaar wordt
ingediend vanwege het niet tijdig nemen van een besluit.
ARTIKEL 3
Indien niet is voldaan aan artikel 2 lid 2, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard, mits de
betrokkene in de gelegenheid is gesteld het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde
termijn.
ARTIKEL 4
1. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken.
2. De termijn vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit aan betrokkene.
3. Het bezwaarschrift is tijdig ingediend, indien het voor het einde van de termijn is ontvangen of,
bij verzending per post, indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet
later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.
4. Indien het bezwaar is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit, is het niet aan een
termijn gebonden. Het bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien het bezwaarschrift
onredelijk laat is ingediend.
ARTIKEL 5
1. Het College van Bestuur bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk en geeft daarvan
zo nodig kennis aan degene die namens het college het bestreden besluit heeft genomen.
2. Het bezwaar schorst niet de werking van het bestreden besluit.
ARTIKEL 6
1. Het bezwaar kan schriftelijk worden ingetrokken.
2. Tijdens het horen kan de indiener het bezwaar ook mondeling intrekken.

ARTIKEL 7
Een besluit waartegen bezwaar is gemaakt, kan, ondanks schending van een vormvoorschrift, door het
College van Bestuur in stand worden gelaten, indien blijkt dat de betrokkene daardoor niet is benadeeld.
ARTIKEL 8
1. Alvorens op het bezwaar te beslissen vergaart het College van Bestuur de nodige kennis omtrent
de relevante feiten en de af te wegen belangen, en stelt het de betrokkene in de gelegenheid te worden
gehoord.
2. Van het horen kan worden afgezien, indien:
a. het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is;
b. het bezwaar kennelijk ongegrond is;
c. de betrokkene heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord;
d. het bezwaar volledig wordt ingewilligd en andere betrokkenen daardoor niet in hun belangen
kunnen worden geschaad.
ARTIKEL 9
1. Bij de uitnodiging voor het horen worden de betrokkene de op de zaak betrekking hebbende stukken in
afschrift toegezonden, voor zover deze niet reeds in zijn bezit zijn.
2. De uitnodiging wordt de betrokkene ten minste tien dagen tevoren toegezonden.
3. Tot vijf dagen voor het horen kunnen door de betrokkene nadere stukken worden ingediend.
4. Gedurende vijf dagen voor het horen zijn het bezwaarschrift en de daarop betrekking hebbende
stukken ter inzage voor betrokkenen.
ARTIKEL 10
1. De betrokkene kan zich door een raadsman doen bijstaan of door een gemachtigde doen
vertegenwoordigen.
2. Op verzoek van de betrokkene kunnen door hem meegebrachte getuigen en deskundigen worden
gehoord.
3. Indien sprake is van een krachtens volmacht genomen besluit worden de betrokkene en de gemachtigde
in elkaars aanwezigheid gehoord.
ARTIKEL 11
1. Het horen geschiedt namens het College van Bestuur door de geschillenadviescommissie, tenzij het een
besluit betreft als bedoeld in het tweede lid.
2. In geval van een besluit met betrekking tot de selectie, genomen krachtens artikel 6.7 of 7.57 e van de
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) geschiedt het horen namens het
College van Bestuur door een daartoe ingerichte adviescommissie.
3. De adviescommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden. Het College van Bestuur kan
een vervangende voorzitter en vervangende leden aanwijzen. De voorzitter van de adviescommissie maakt
geen deel uit van en is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur.
4. Het advies van de commissie wordt schriftelijk uitgebracht en bevat een verslag van het horen.
ARTIKEL 12
1. Het horen geschiedt in het openbaar.
2. Wanneer na het horen aan het College van Bestuur feiten of omstandigheden bekend worden die
voor het op het bezwaar te nemen besluit van belang kunnen zijn, wordt dit aan de betrokkene
medegedeeld en wordt hij in de gelegenheid gesteld daarover te worden gehoord, dan wel in de
gelegenheid gesteld schriftelijk zijn zienswijze te geven.
ARTIKEL 13

1. Het College van Bestuur besluit binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift.
2. De termijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de betrokkene is verzocht een verzuim als
bedoeld in artikel 3 te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarbij
gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
3. Het College van Bestuur kan het besluit ten hoogste vier weken uitstellen. Van het uitstel wordt
schriftelijk mededeling gedaan aan de betrokkene.
4. Verder uitstel is mogelijk indien de betrokkene daarmee instemt.
ARTIKEL 14
1. Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt een heroverweging van het bestreden besluit plaats.
2. Voor zover de heroverweging daartoe aanleiding geeft, trekt het College van Bestuur het bestreden
besluit in en neemt het voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit.
3. Indien het besluit op het bezwaar afwijkt van het advies van de commissie, bedoeld in artikel 11 lid
4, wordt in het besluit de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies met het besluit
meegezonden.
ARTIKEL 15
1. Het besluit op het bezwaar dient te berusten op een deugdelijke motivering, die bij de
bekendmaking van het besluit wordt vermeld.
2. Het besluit wordt bekendgemaakt door toezending of uitreiking aan degenen tot wie het is gericht.
3. Op het besluit wordt aangegeven binnen welke termijn en bij welk orgaan beroep kan worden
ingesteld.
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