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Regeling commissie bezwaarschriften rechtspositie ambtenaren. 
 
 
I Inleidende bepalingen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze Regeling wordt verstaan onder: 
a Verwerend orgaan: Bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen. 
b Commissie:  commissie van advies voor de bezwaarschriften rechtspositie ambtenaren. 
c Awb: Algemene wet bestuursrecht. 
d Belanghebbende: ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet; 
 
Artikel 2  Reikwijdte 
Deze regeling  is van toepassing op de behandeling van bezwaarschriften met betrekking tot 
de rechtspositie van ambtenaren inclusief zaken die betrekking hebben op 
functiewaardering. Bezwaren in het kader van functiewaardering worden behandeld conform 
het bepaalde in de Regeling Organieke Functiewaardering Den Helder 2005.  
 
Artikel 3 Commissie bezwaarschriften 
1. Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren als bedoeld in 

artikel 1:5 van de Awb.  
2. De commissie is bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend door de 

belanghebbende tegen besluiten waarbij zijn belang als zodanig is betrokken. 
 
Artikel 4 Samenstelling van de commissie 
1 De commissie bestaat uit een voorzitter en tenminste  twee leden. 
2 De voorzitter, en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen. 
3 Het college benoemt eenzelfde  aantal plaatsvervangende leden. 
4 De commissie regelt de vervanging van de voorzitter. 
 
Artikel 5 Secretaris 
1. De secretaris van de commissie is een door het college aangewezen ambtenaar. 
2. Het college wijst tevens één of meer plaatsvervangers van de secretaris aan. 
 
Artikel 6 Zittingsduur 
1 De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op ieder moment ontslag nemen  
2 De aftredende voorzitter en aftredende leden van de commissie blijven hun functie 

vervullen totdat in de opvolging is voorzien. 
3 De leden en de voorzitter zijn onmiddelijk herbenoembaar voor een nieuwe 

zittingsperiode van de commissie. 
 
 
II behandeling bezwaarschriften 
 
Artikel 7 Ingediend bezwaarschrift 
1 Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend. 
2 Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk met de 

overige op het bezwaarschrift betrekking hebbende bescheiden in handen van de 
commissie gesteld.  

3 Bij het bericht van ontvangst, als bedoeld in artikel 6:14 Awb, wordt vermeld dat een 
commissie over het bezwaar zal adviseren. 
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4 Voorafgaande aan het horen dient het bestuursorgaan een schriftelijke reactie in bij de 
commissie als eerste reactie op het bezwaarschrift . Deze schriftelijke reactie wordt 
eveneens toegezonden aan de belanghebbende.  . 

 
Artikel 8 Uitoefening bevoegdheden 
1. De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de 

toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie: 
a 2:1, tweede lid; het bestuursorgaan kan van een gemachtigde een schriftelijke 

machtiging verlangen)  
b 6:6, voor wat betreft het de indiener stellen van een termijn waarbinnen het verzuim in 

de zin van niet voldoen aan de vereisten als gesteld in artikel 6:5 Awb, kan worden 
hersteld; 

c 6:17, voor zover het betreft de verzending van de stukken tijdens de behandeling door 
de commissie; 

d 7:4, lid 2; ter inzage leggen van het bezwaarschrift en alle op de zaak betrekking 
hebbende stukken 

e 7:6 lid 4; geheimhouding met betrekking tot het verhandelde tijdens het horen, voor 
zover dit om gewichtige redenen geboden is. 

f 7:6 lid 2; het ambtshalve of op verzoek afzonderlijk horen van belanghebbenden. 
g 7:8: het horen van een door een belanghebbende meegebrachte getuige en 

deskundigen. 
h 7:9; het horen van een door een belanghebbende meegebrachte getuige en 

deskundigen. 
2. De secretaris kan, in overleg met de voorzitter en na overleg met het verwerende orgaan, 

onderzoeken of het bezwaar in der minne kan worden bijgelegd en daartoe de nodige 
handelingen verrichten. 

 
Artikel 9 Vooronderzoek 
1 De voorzitter van de commissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling 

van het bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te 
doen inwinnen. 

2 De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen 
advies of inlichtingen inwinnen en dezen zonodig uitnodigen daartoe op de zitting te 
verschijnen. Indien daaraan kosten verbonden zijn is vooraf machtiging van het college 
vereist. 

 
Artikel 10 Hoorzitting 
1 De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de 

belanghebbende en het verwerende orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door 
de commissie te laten horen. 

2 De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 Awb. 
3 Indien de voorzitter op grond van het in het tweede lid genoemde besluit van het horen af 

te zien, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbende en het verwerende orgaan. 
 
Artikel 11 Uitnodiging zitting 
1 De voorzitter nodigt de belanghebbende en het verwerende orgaan tenminste twee 

weken voor de zitting schriftelijk uit.  
2 Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbende of het verwerende 

orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te 
wijzigen. 

3 De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip 
van de zitting aan de belanghebbende en het verwerende orgaan medegedeeld. 

4 De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te 
staan van de termijnen als genoemd in het eerste, tweede en derde lid. 
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5 Indien hetgeen ter zitting aangevoerd is daar aanleiding toe geeft, kan de voorzitter uit 
eigen beweging of op verlangen van de commissie de directe en/of indirecte 
leidinggevende  van de belanghebbende horen. De belanghebbende en/of diens 
gemachtigde en het verwerende orgaan worden in de gelegenheid gesteld daarbij 
aanwezig te zijn. De secretaris maakt van het horen een verslag. 

 
Artikel 12 Quorum 
Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, 
waaronder in ieder geval de voorzitter dan wel zijn plaatsvervanger aanwezig is. 
. 
 
Artikel 13 Niet deelneming aan de behandeling 
De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een 
bezwaarschrift, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. 
 
Artikel 14 Openbaarheid zitting 
De zitting van de commissie vindt achter gesloten deuren plaats. 
 
Artikel 15 Schriftelijke verslaglegging 
1 Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 Awb en artikel 11 vijfde lid van deze verordening 

vermeldt de namen van de aanwezigen, met daarbij een vermelding van hun 
hoedanigheid. 

2 Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat 
verder ter zitting is voorgevallen. 

3 Indien de belanghebbende en/of het bestuursorgaan respectievelijk hun gemachtigden 
niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hier melding van. 

4 Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag 
worden gehecht. 

5 Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie. 
 
Artikel 16 Nader onderzoek 
1 Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader 

onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen 
van de commissie dit onderzoek houden. 

2 De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de 
commissie, de belanghebbende en het verwerende orgaan toegezonden. 

3 De leden van de commissie, de belanghebbende en het verwerende orgaan kunnen 
binnen een week na verzending van de in het eerste lid bedoelde nadere informatie aan 
de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe 
hoorzitting. De voorzitter beslist op een dergelijk verzoek. 

4 Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in deze 
verordening, die betrekking hebben op de hoorzitting zoveel mogelijk van 
overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 17 Raadkamer en advies 
1 De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te 

brengen advies. 
2 a. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.  

b. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. 
c. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die 

minderheid dat verlangt. 
3 Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het 

bezwaarschrift. 
4 Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend. 
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Artikel 18 Uitbrengen advies 
1 Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 15 en 

eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, tijdig uitgebracht aan het 
bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.  

2 Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van tien weken als 
bedoeld in artikel 7:10, eerste lid Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgend het 
uitbrengen van het advies door de commissie en het nemen van een beslissing verzoekt 
hij het in het eerste lid bedoelde bestuursorgaan de beslissing tijdig te verdagen. 

3 Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbende een 
afschrift. 

 
 
III Slotbepalingen 
 
Artikel 19 Onvoorziene gevallen 
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college en, als de zaak tijdens een 
vergadering geen uitstel toelaat, beslist de voorzitter. 
 
Artikel 20 intrekking oude regeling 
Het besluit d.d. 14 maart 1994, waarbij de wethouder Personeelszaken gemachtigd is om 
namens het College bezwaarden te horen, wordt ingetrokken per datum inwerkingtreding 
van deze verordening. 
 
Artikel 21 Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de datum van haar bekendmaking. 
De regeling zal worden bekendgemaakt door middel van publicatie in het personeelsblad van 
de gemeente Den Helder. 
 
Artikel 22 Citeertitel  
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling commissie bezwaarschriften rechtspositie 
ambtenaren. 
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TOELICHTING 
 
 
Inleiding 
De aanleiding voor de totstandkoming van deze Regeling commissie bezwaarschriften 
rechtspositie ambtenaren was de behoefte om te komen tot een efficiëntere behandeling van 
bezwaarschriften met kortere doorlooptijden en met voldoende deskundigheid. Dit heeft 
geleid tot een aantal veranderingen in de manier waarop bezwaarschriften worden 
behandeld. De belangrijkste verandering is dat in plaats van met één externe commissie die 
alle bezwaarschriften behandelt, gewerkt zal gaan worden met meerdere commissies: een 
reguliere commissie en een commissie rechtspositie.  
  
De reguliere commissie is een externe adviescommissie die in beginsel alle 
bezwaarschriften behandelt die niet door de commissie rechtspositie worden behandeld.  
De commissie rechtspositie behandelt bezwaarschriften tegen besluiten inzake de 
rechtspositie van ambtenaren werkzaam bij de gemeente Den Helder. Dit is een externe 
adviescommissie zoals bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).  
 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In dit artikel zijn slechts de begripsbepalingen opgenomen die niet in de Awb voorkomen. Zo 
ontbreekt een beschrijving van het begrip bestuursorgaan. In de Regeling is de term 
‘verwerend orgaan’ gebruikt. Hieronder wordt dan verstaan ‘het bestuursorgaan dat het 
bestreden besluit heeft genomen’. Als verwerend orgaan wordt aangemerkt het College van 
burgemeester en wethouders. 
In dit artikel worden voorts de termen reguliere commissie, commissie rechtspositie en 
interne commissie geïntroduceerd.  
 
 
Artikel 2 Reikwijdte 
Dit artikel geeft aan ten aanzien van welke bezwaarschriften de commissie bevoegd is. De 
commissie rechtspositie behandelt bezwaarschriften tegen besluiten inzake de rechtspositie 
van ambtenaren die werkzaam zijn bij de gemeente Den Helder.  
 
 
Artikel 3 
Geen nadere toelichting 
 
 
Artikel 4 Samenstelling van de commissie 
Het eerste lid verwijst naar de adviescommissie zoals bedoeld in artikel 7:13 Awb.  
De commissie bestaat uit een voorzitter en tenminste 2 leden. Daarnaast benoemt het 
College een gelijk aantal  plaatsvervangende leden 
 
 
Artikel 5 Secretaris 
Hoewel in de Awb nergens over een secretaris wordt gesproken, is het gebruikelijk dat een 
externe adviescommissie beschikt over een secretaris ter ondersteuning van de 
werkzaamheden. De secretaris maakt geen deel uit van de reguliere commissie of de 
commissie rechtspositie. 
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Artikel 6 Zittingsduur 
Het lidmaatschap van de commissie eindigt automatisch bij het aftreden van de 
gemeenteraad. Na de installatie en beëdiging van een nieuwe gemeenteraad, benoemt het 
nieuwe college op zo kort mogelijke termijn de voorzitter en de leden van de nieuwe 
reguliere commissie en de commissie rechtspositie. In de nieuwe commissies kunnen 
dezelfde personen zitting nemen als die in de oude commissies zaten.  
 
 
Artikel 7 Ingediende bezwaarschrift 
Dit artikel spreekt voor zich. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt uitgebreid 
aandacht geschonken aan de wijze waarop een bezwaarschrift ingediend moet worden en 
de daarmee samenhangende ontvankelijkheidvragen. Zo bedraagt bijvoorbeeld de termijn 
voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van 
de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Voor het 
einde van de termijn is bij verzending van het bezwaarschrift het poststempel van de 
postdienst beslissend. Indien het bezwaarschrift niet per post is verstuurd, maar bijvoorbeeld 
bij de gemeente wordt afgegeven, dan is de datum van ontvangst, daarop gestempeld door 
een medewerker van de gemeente, beslissend. Een per fax verzonden bezwaarschrift dient 
voor 24.00 uur van de laatste dag van de termijn te zijn ingediend. Op grond van 
jurisprudentie moet het faxen zijn aangevangen voor 24.00 uur. Het risico van storingen in 
zowel de zendende als de ontvangende faxapparatuur is voor de verzender. Een 
bezwaarschrift verzenden per e-mail is- naar de huidige stand van wetgeving- vooralsnog 
niet mogelijk. 
 
Het aantekenen van de datum van ontvangst wordt in artikel 6:15 Awb uitdrukkelijk 
voorgeschreven indien het bezwaarschrift wordt ingediend bij een onbevoegd 
bestuursorgaan of een onbevoegde administratieve rechter. Dit heeft betekenis voor de 
vraag of het geschrift tijdig bij de bevoegde instantie is ingediend. Ingevolge het derde lid van 
artikel 6:15 Awb dient namelijk de bevoegde instantie het doorgezonden geschrift als tijdig 
ingediend te beschouwen indien de indiening bij de onbevoegde instantie tijdig is geschied, 
tenzij belanghebbende kennelijk misbruik heeft gemaakt van zijn procesrecht. Hiervan is 
bijvoorbeeld sprake als belanghebbende bij herhaling willens en wetens een bezwaarschrift 
bij het verkeerde bestuursorgaan indient. Wanneer het derde lid geen toepassing vindt, is de 
ontvangst bij het bevoegde orgaan beslissend. Er zal dan meestal sprake zijn van 
verwijtbaar handelen van de indiener die daarvoor zelf het risico loopt. In beginsel moet 
doorzending binnen twee weken plaatsvinden.  
 
 
Artikel 8 Uitoefening bevoegdheden. 
De in dit artikel aangehaalde wetsartikelen luiden, voorzover het de behandeling van 
bezwaarschriften betreft, als volgt: 
- artikel 2:1: een bestuursorgaan kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging 

verlangen; 
- artikel 6:6: indien niet voldaan aan artikel 6:5 of aan enig ander bij de wet ingesteld 

vereiste voor het in behandeling nemen van het bezwaar of beroep, kan dit niet-
ontvankelijk worden verklaard, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim 
te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn; 

- artikel 6:17: indien iemand zich laat vertegenwoordigen, zendt het orgaan dat bevoegd is 
op het bezwaar te beslissen, de op de zaak betrekking hebbende stukken in elk geval aan 
de gemachtigde; 

- artikel 7:4, tweede lid: het bestuursorgaan legt het bezwaarschrift en alle verder op de 
zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen gedurende ten minste een 
week voor belanghebbenden ter inzage. 

- artikel 7:6, vierde lid: het bestuursorgaan kan, al dan niet op verzoek van een 
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belanghebbende, toepassing van het derde lid achterwege laten, voorzover 
geheimhouding om gewichtige redenen is geboden. (Het derde lid van dit artikel luidt: 
Wanneer belanghebbenden afzonderlijk zijn gehoord, wordt ieder van hen op de hoogte 
gesteld van het verhandelde tijdens het horen buiten zijn aanwezigheid). 

- artikel 6:17: indien iemand zich laat vertegenwoordigen, zendt het orgaan dat bevoegd is 
op het bezwaar te beslissen, de op de zaak betrekking hebbende stukken in elk geval aan 
de gemachtigde; 

- artikel 7:4, tweede lid: het bestuursorgaan legt het bezwaarschrift en alle verder op de 
zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen gedurende ten minste een 
week voor belanghebbenden ter inzage. 

- artikel 7:6, vierde lid: het bestuursorgaan kan, al dan niet op verzoek van een 
belanghebbende, toepassing van het derde lid achterwege laten, voorzover 
geheimhouding om gewichtige redenen is geboden. (Het derde lid van dit artikel luidt: 
Wanneer belanghebbenden afzonderlijk zijn gehoord, wordt ieder van hen op de hoogte 
gesteld van het verhandelde tijdens het horen buiten zijn aanwezigheid). 

 
 
Artikel 9 Vooronderzoek 
Het spreekt voor zich dat de voorzitter er zorg voor dient te dragen dat al het noodzakelijke 
wordt gedaan om de behandeling van het bezwaarschrift genoegzaam voor te bereiden. Bij 
het inwinnen van inlichtingen hoeven geen belanghebbenden aanwezig te zijn.  
In lid 2 is aangegeven dat het inschakelen van externe deskundigen bijzondere kosten met 
zich mee kan brengen. Deze kosten komen ten laste van de begroting van de gemeente. 
Aangezien het college belast is met de uitvoering van de begroting, ligt het voor de hand dat 
bijzondere, niet reeds in de begroting voorziene, kosten niet gemaakt kunnen worden zonder 
toestemming van het college. Het mag echter niet zo zijn, dat het college hiermee het werk 
van de commissie hindert en haar onafhankelijke positie aantast. 
 
 
Artikel 10 Hoorzitting 
Artikel 7:3 van de Awb geeft aan in welke gevallen van het horen van belanghebbenden kan 
worden afgezien. Voor een ingediend bezwaarschrift is dat indien: 
a. het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is; 
b. het bezwaar kennelijk ongegrond is; 
c. de belanghebbenden verklaard hebben geen gebruik te willen maken van het recht te      

worden gehoord, of 
d. aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden 

daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad. 
 
 
Artikel 11 Uitnodiging zitting 
De termijn van twee weken, gelegen tussen de oproeping en de zitting zelf, is zo gekozen 
dat de klager en overige belanghebbenden voldoende gelegenheid krijgen om zich behoorlijk 
op de zitting voor te bereiden. Voorts is een regeling opgenomen omtrent het desgevraagd 
wijzigen van het tijdstip van de zitting. Uitstel hoeft overigens niet altijd te worden verleend. 
Betrokkene dient wel tijdig uitsluitsel over zijn verzoek om uitstel te krijgen. Een gemotiveerd 
verzoek om uitstel kan ingewilligd worden, maar dient dan wel te worden beperkt tot een 
eenmalig uitstel omdat anders de afwikkeling van het bezwaarschrift een te grote vertraging 
kan ondervinden.  
 
 
Artikel 12 Quorum 
Hieruit volgt dat voor het houden van een hoorzitting de aanwezigheid van de voorzitter of 
diens plaatsvervanger en twee leden vereist is. 
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Artikelen 13 en 14 
Geen nadere toelichting. 
 
Artikel 15 Schriftelijke verslaglegging 
Het maken van een verslag van de hoorzitting is verplicht gesteld in de Awb. Teneinde de 
uiterste zorgvuldigheid te betrachten en daarmee te waarborgen dat alle betrokken partijen 
kennisnemen van het verslag, is lid 5 opgenomen. De ondertekening door de voorzitter en 
de secretaris geeft aan, dat diegenen die het advies hebben ondertekend, ook kennis 
hebben genomen van het verslag. Het opnemen van het verslag als onderdeel van het 
advies maakt, dat alle partijen aan wie het advies dient te worden gezonden, tevens kennis 
zullen nemen van het verslag. 
 
 
Artikel 16 Nader onderzoek 
Een nader onderzoek kan feiten en omstandigheden aan het licht brengen die op het 
moment van de zitting onbekend waren. Dit kan aanleiding zijn om belanghebbenden en het 
verwerend orgaan opnieuw te horen. De onderhavige bepaling voorziet in de mogelijkheid de 
commissie te verzoeken daartoe een nieuwe zitting te houden.  
 
 
Artikel 17 Raadkamer en advies 
De hoorzitting is niet openbaar, de hier bedoelde beraadslaging vindt achter gesloten deuren 
plaats.  
 
 
Artikel 18 Uitbrengen van het advies 
Voor de duidelijkheid is nog eens bepaald, dat het verslag moet worden meegestuurd en dat 
dit tijdig dient te geschieden met het oog op de termijn waarbinnen het bestuursorgaan een 
beslissing moet nemen. Op grond van de Awb moet het bestuursorgaan binnen tien weken 
na ontvangst van het bezwaarschrift hier een beslissing op nemen. Deze termijn kan 
eventueel  met vier weken worden verlengd. In het kader van de zorgvuldigheid moet een 
belanghebbende van een dergelijke verdaging of opschorting tijdig op de hoogte worden 
gesteld. 
 
 
Artikelen 19 tot en met 22 
Geen nadere toelichting 
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