
**** MEMO (EXTERN) **** 
 

 
Datum : 30 juli 2012 

 

Voor : Leden van de Fusieraad, ter kennisgeving. 

 

Van : Stuurgroep 

 

Betreft : Aanvullende informatie over Verordening behandeling bezwaarschriften, naar aanleiding van 

vragen gesteld door de Fusieraad, door de heer F. Bas, fractievoorzitter D66 gemeente Schagen, d.d. 29 juni 

2012. 

 

 

Antwoord: 

 

Op 3 juli 2012 heeft de Stuurgroep gesproken over vragen die door de Fusieraad zijn gesteld, naar aanleiding 

van de voorgestelde Verordening behandeling bezwaarschriften. In deze memo formuleert de Stuurgroep 

een antwoord op de vragen. 

 

Reden voor instellen van onafhankelijke adviescommissie 

 

De Fusieraad mist in het advies een goede reden om een onafhankelijke adviescommissie in te stellen en 

vraagt om een nadere motivering. De belangrijkste reden die in het advies is aangegeven, is dat de huidige 

drie gemeenten gebruik maken van een onafhankelijke adviescommissie. Nu de drie organisaties bezig zijn 

met harmoniseren van bestaand beleid, in plaats van met de ontwikkeling van nieuw beleid, ligt de keuze 

voor voortzetting van het huidige systeem voor de hand. De Fusieraad vraagt of dit (en het feit dat de meeste 

Nederlandse gemeenten gebruik maken van een onafhankelijke adviescommissie) de enige reden is voor de 

voorgestelde keuze. 

 

Naast het feit dat voortzetting van de huidige werkwijze van de drie organisaties in het kader van  

harmonisatie de meest voor hand liggende keuze is, spreekt de VNG haar voorkeur uit voor het inschakelen 

van een onafhankelijke adviescommissie. Zo’n commissie biedt een aantal voordelen. Een 

bezwaarprocedure is primair bedoeld als rechtsbescherming voor de burger, hoewel de procedure 

oorspronkelijk is ingesteld als middel om een te veelvuldig beroep op de administratieve rechter te 

voorkomen. Een bezwaarschrift leidt ertoe dat het bestuursorgaan wordt gedwongen haar eigen 

besluitvormingsproces nog eens goed te beoordelen. Bij heroverweging door het orgaan dat het primaire 

besluit heeft genomen, bestaat een risico van tunnelvisie. Dat risico wordt doorbroken door een onafhankelijk 

advies. Heroverweging door het oorspronkelijke beslisorgaan kan een burger het gevoel geven dat niet op 

serieuze wijze naar de bezwaren wordt gekeken; dat de wil van het bestuursorgaan wordt ‘doorgedrukt’. Ook 

dat risico wordt voorkomen door gebruik te maken van een onafhankelijke commissie, die het horen van de 

bezwaarde voor haar rekening neemt. Een onafhankelijke commissie wijst op onvolkomenheden en 

gebreken in het besluitvormingsproces. Veelal gaat het om een zorgvuldigheidsgebrek of een 

motiveringsgebrek. Door een onafhankelijk advies uit te brengen wijst een commissie het bestuursorgaan op 

die gebreken. De signalen van een commissie kunnen ertoe leiden dat de bestuurlijke kwaliteit wordt 

bevorderd. 

 

De Fusieraad stelt dat het instellen van een onafhankelijke adviescommissie leidt tot een sterke juridisering 

van de heroverwegingsfase. Een bestuurlijke heroverweging is in de praktijk vaak een juridische 

aangelegenheid, maar in een heroverweging is het inderdaad van belang dat een gehele heroverweging 

plaatsvindt. Naast de toetsing aan de juridische kaders is het van belang dat de bestuurlijke keuzes worden 

beoordeeld. Bij de samenstelling van de adviescommissie worden daarom niet slechts kandidaten met een 

juridische achtergrond geselecteerd, maar wordt ook gezocht naar kandidaten met een bestuurlijke insteek.  

 



Uiteindelijk besluit het bestuursorgaan hoe de beslissing op bezwaar komt te luiden. De onafhankelijke 

commissie brengt een advies uit, maar de beslissingsbevoegdheid en ook de eindverantwoordelijkheid voor 

een zorgvuldig besluit berust bij het bestuursorgaan. 

 

Overwegingen mandaat aan de voorzitter van de adviescommissie 

 

Artikel 2:1, tweede lid van de Awb. Het bestuursorgaan kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging 

verlangen. Deze bevoegdheid kan worden gemandateerd aan de voorzitter van de adviescommissie. De 

Stuurgroep heeft ervoor gekozen om deze bevoegdheid niet te mandateren, omdat het opvragen van een 

schriftelijke machtiging al eerder in het besluitvormingsproces aan de orde komt, dan tijdens het horen. Als 

een bezwaarde zich laat vertegenwoordigen (anders dan door een advocaat) in de bezwaarprocedure, is het 

in eerste instantie het bestuursorgaan dat zich ervan dient te gewissen dat de vertegenwoordiger gemachtigd 

is. Dat doet het bestuursorgaan zodra het bezwaarschrift is ontvangen, nog voordat de hoorzitting is gepland. 

Het is dan niet meer nodig dat de voorzitter van de adviescommissie over een mandaat beschikt om een 

machtiging op te vragen. Als het bestuursorgaan geen schriftelijke machtiging heeft gevraagd, kan de 

adviescommissie daartoe adviseren, als zij reden heeft om te twijfelen aan de vertegenwoordiging.  

 

Artikel 6:6 van de Awb, wat betreft het de indiener stellen van een termijn. De indiener van een 

bezwaarschrift moet de mogelijkheid worden geboden een verzuim te herstellen. Daarbij gaat het om 

aanvulling van de gegevens die zijn opgesomd in artikel 6:5 van de Awb en om eventuele overige bij wet 

gestelde eisen aan het bezwaar. Het is primair de taak van het bestuursorgaan dat het bezwaarschrift 

ontvangt, om te toetsen of het bezwaarschrift voldoet aan alle wettelijke eisen. Als dat niet zo is, stelt het 

bestuursorgaan de bezwaarde een termijn om het verzuim te herstellen. Mocht bezwaarde het verzuim niet 

herstellen binnen de gestelde termijn, kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard.  

 

Net als bij de toetsing of een vertegenwoordiger beschikt over een schriftelijke machtiging, is het toetsen op 

ontvankelijkheidscriteria de eerste stap die het bestuursorgaan moet nemen. Pas als aan de formele eisen 

van bezwaar is voldaan, wordt het bezwaar voor de inhoudelijke behandeling voorgelegd aan de 

adviescommissie. Het is niet nodig om de voorzitter van de adviescommissie een mandaat te verlenen voor 

de toepassing van artikel 6:6 van de Awb, omdat eventuele gebreken al in het eerste stadium van de 

bezwaarprocedure zijn hersteld.  

 

Besluiten tot het niet-ontvankelijk verklaren van een bezwaarschrift is een besluit in de zin van de Awb, dat 

ter advisering aan de commissie wordt voorgelegd. De Verordening behandeling bezwaarschriften geeft de 

voorzitter van de adviescommissie de mogelijkheid om te beslissen over de toepassing van artikel 7:3 van de 

Awb (artikel 8, tweede en derde lid van de Verordening behandeling bezwaarschriften). In dat artikel is 

bepaald dat van het horen van een belanghebbende kan worden afgezien, als het bezwaarschrift kennelijk 

niet-ontvankelijk is. Als het bestuursorgaan dus van mening is dat een bezwaarschrift kennelijk niet-

ontvankelijk is vanwege een gebrek als bedoeld in artikel 6:6 van de Awb, vraagt het bestuursorgaan de 

adviescommissie om advies. De voorzitter beoordeelt of kan worden afgezien van het horen van een 

belanghebbende en vervolgens geeft de commissie een advies over de ontvankelijkheid van het bezwaar. 

Het bestuursorgaan beslist. 

 

Artikel 7:6 van de Awb. Belanghebbenden worden in elkaars aanwezigheid gehoord. Dat is belangrijk in 

verband met de openbaarheid en transparantie van het besluitvormingsproces. Om gewichtige redenen kan 

ervoor worden gekozen om belanghebbenden afzonderlijk te horen. Een besluit hiertoe moet niet lichtvoetig 

worden genomen, en het is van belang dat er op z’n minst overleg tussen de partijen plaatsvindt. Daarom is 

ervoor gekozen om de bevoegdheid tot het nemen van de beslissing niet te mandateren aan de voorzitter 

van de adviescommissie. Om bijvoorbeeld privacygevoelige informatie te beschermen zijn andere 

waarborgen in het proces opgenomen. Zo is in de Verordening behandeling bezwaarschriften een 

mogelijkheid opgenomen om een hoorzitting besloten te houden (artikel 12 van de verordening). De Awb 

biedt de mogelijkheid om te besluiten om de stukken die op het bezwaar betrekking hebben, niet ter inzage te 

leggen voor belanghebbenden, in verband met geheimhouding om gewichtige redenen (artikel 7:4 van de 

Awb). Als een belanghebbende ernstige bezwaren heeft tegen het delen van informatie in aanwezigheid van 

andere belanghebbenden, kan de voorzitter ook nog besluiten om gebruik te maken van zijn bevoegdheid uit 



hoofde van artikel 7 van de Verordening behandeling bezwaarschriften. Daarin is bepaald dat hij bevoegd is 

rechtstreeks alle gewenste informatie in te winnen. Volgens de toelichting van de verordening betekent dat 

ook dat hij in contact mag treden met de bezwaarde om nadere informatie in te winnen. Artikel 14 van de 

verordening biedt de voorzitter ook de mogelijkheid om na afloop van de hoorzitting nadere informatie in te 

winnen.  

 

Artikel 7:8 van de Awb. Op verzoek van de belanghebbende kunnen door hem meegebrachte getuigen en 

deskundigen worden gehoord. Dit artikel maakt duidelijk dat een belanghebbende in beginsel getuigen en 

deskundigen kan meenemen naar de hoorzitting. Het is niet zonder meer mogelijk om het horen van een 

getuige of deskundige te weigeren. De voorzitter bewaakt de orde van de hoorzitting, maar is in beginsel 

verplicht iedere belanghebbende het recht te laten uitoefenen om getuigen of deskundigen mee te brengen. 

Een mandaat om hierover een formeel besluit te nemen is onnodig.  

 

Artikel 7:9 van de Awb. Wanneer na het horen aan het bestuursorgaan feiten of omstandigheden bekend 

worden die voor de beslissing van aanmerkelijk belang kunnen zijn, wordt dat aan belanghebbenden 

meegedeeld en worden zij in de gelegenheid gesteld om daarover te worden gehoord. Er ligt geen besluit 

aan ten grondslag om te bepalen of een nieuwe hoorzitting nodig is; bij nieuwe feiten en omstandigheden 

ontstaat van rechtswege een plicht tot opnieuw horen. Een mandaat aan de voorzitter van de 

adviescommissie om hierover te beslissen is niet nodig, nu daarover geen besluit genomen wordt. Er wordt 

simpelweg een nieuwe hoorzitting georganiseerd, tenzij alle belanghebbenden besluiten van dat recht af te 

zien (artikel 7:17, sub c van de Awb).   

 

Toezending dossierstukken, tegelijk met uitnodiging hoorzitting 

De Fusieraad stelt voor om een toevoeging in de Verordening behandeling bezwaarschriften te doen dat de 

dossierstukken tegelijkertijd met uitnodiging van de hoorzitting aan de belanghebbenden worden verzonden. 

De Awb regelt de openbaarheid en toegang tot alle op de zaak betrekking hebbende stukken door te bepalen 

dat ze ter inzage worden gelegd (artikel 7:4 van de Awb). Afschriften van de stukken kunnen op verzoek van 

de belanghebbende worden verstrekt. Het is van belang dat alle partijen zich behoorlijk op de hoorzitting 

kunnen voorbereiden, en de praktijk leert dat alle relevante stukken samen met de uitnodiging voor de 

hoorzitting worden verzonden aan de belanghebbenden, ondanks het feit dat daartoe formeel geen plicht 

bestaat. 

 

Rechtspositionele besluiten 

Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk bezwaarschriften ter advisering aan de commissie worden 

voorgelegd. In een klein aantal, veelal zeer specialistische, gevallen is dat niet wenselijk. De reden dat er 

bijvoorbeeld voor is gekozen om bezwaren naar aanleiding van functiewaardering van medewerkers van de 

gemeente uit te sluiten van advisering door de adviescommissie, is vanwege het gespecialiseerde karakter 

van het waarderingsproces. Vaak wordt het waarderen van functies uitbesteed aan een extern bureau, omdat 

het waarderen van een functie en gespecialiseerd werk is. In dat soort gevallen bestaat een ‘eigen’ 

rechtsbeschermingstraject. Daarnaast is in de HSZ-gemeenten gekozen voor een waarderingssysteem, 

waarbij de functiewaardering vooraf al gekoppeld is aan de functie. Er bestaat geen mogelijkheid om 

afzonderlijk tegen de waardering in bezwaar te komen. Als een medewerker het niet eens is met de 

aanstelling, staat tegen het aanstellingsbesluit uiteraard bezwaar open. Dat bezwaarschrift wordt ter 

advisering voorgelegd aan de commissie.  

 

Artikel 19 van de Verordening behandeling bezwaarschriften: derde en vierde lid identiek 

De leden 3 en 4 van de Verordening behandeling bezwaarschriften zijn niet identiek. In lid 3 wordt namelijk 

gesproken van de verordening behandeling bezwaarschriften van de gemeente Zijpe, terwijl in lid 4 die van 

de gemeente Schagen is genoemd.  

 

Schagen, 27 juli 2012 

 

 

 


