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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2009 van de Bezwarencommissie personele 
aangelegenheden Universiteit Twente. 
 
Tot 1 januari 2009 adviseerde een adviescommissie ex artikel 7:13 Algemene wet 
bestuursrecht het College van Bestuur van de Universiteit Twente over te nemen 
beslissingen op bezwaren van werknemers gericht tegen ontslagbesluiten en tegen 
vaststellingsbesluiten van personeelsbeoordelingen. Bezwaren van werknemers 
tegen andersoortige besluiten met rechtspositionele gevolgen vielen niet onder de 
werkingsfeer van deze adviescommissie, maar werden door een interne commissie, 
bestaande uit medewerkers van de concerndirectie Personeel Arbeid en Organisatie, 
behandeld. 
Eind 2008 heeft het College van Bestuur van de Universiteit Twente besloten om de 
behandeling van bezwaarschriften te professionaliseren. Uit een oogpunt van een 
zorgvuldige adviesprocedure en ter voorkoming van iedere schijn van partijdigheid 
werd besloten om met ingang van 1 januari 2009 álle bezwaarschriften van 
werknemers aan de Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit 
Twente voor te leggen ter advisering over de te nemen beslissing op bezwaar. 
 
In dit jaarverslag rapporteert de Bezwarencommissie personele aangelegenheden 
Universiteit Twente (verder: de Bezwarencommissie) over haar werkzaamheden in 
2009. In paragraaf 1 wordt aangegeven hoe de Bezwarencommissie is 
samengesteld. Vervolgens wordt in paragraaf 2 ingegaan op de werkwijze van de 
Bezwarencommissie. Daarna worden in paragraaf 3 de in 2009 behandelde 
bezwaarschriften (geanonimiseerd) gepresenteerd. Hierbij wordt onder meer 
ingegaan op het aantal bezwaarschriften, de herkomst van de werknemers die 
bezwaar maakten, het advies van de Bezwarencommissie, de behandeltermijnen, en 
het verdere verloop van het bezwaar (beslissing op bezwaar van het College van 
Bestuur en eventueel beroep bij de rechtbank). In paragraaf 4 worden op basis van 
dit cijfermateriaal enkele conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. In paragraaf 4 
zal de Bezwarencommissie ook een aantal aandachtspunten van meer algemene 
aard formuleren, en een doorkijk naar 2010 presenteren. 
 
De Bezwarencommissie, vertegenwoordigd door de voorzitter en ondersteund door 
de secretaris, heeft in 2009 een aantal keren overleg gevoerd met de gemachtigde 
van het College van Bestuur, mw. mr. B.H. Willems-Holshof. In verband met zowel 
de procedurele als inhoudelijke afstemming van de bezwaarschriftprocedure stelt de 
Bezwarencommissie deze overleggen zeer op prijs, dit alles uiteraard voor zover het 
de onafhankelijkheid van de Bezwarencommissie niet raakt.  
 
De Bezwarencommissie hoopt in haar jaarverslag 2009 een heldere inkijk te geven in 
de aard, kwantiteit en kwaliteit van haar werk. 
 
 
Rosmalen, 18 maart 2010, 
 
Mw. drs. Y.J. Bouwman-Bakker 
Voorzitter 
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1 Samenstelling Bezwarencommissie 
 
1.1. De Bezwarencommissie 
 
Per 1 januari 2009 is de Bezwarencommissie personele aangelegenheden 
Universiteit Twente in de volgende samenstelling van start gegaan: 
– Mw. drs. Y.J. Bouwman-Bakker, externe voorzitter 
– Mw. mr. Y.M. Denissen-Visscher, lid namens het Overlegorgaan 

Personeelszaken Universiteit Twente (OPUT) 
– Dhr. mr. L.J.M. Ketting, plaatsvervangend lid namens het OPUT 
– Dhr. ing. H.A. Akse, lid namens de werkgever 
– Mw. dr. T.M. van der Geest, plaatsvervangend lid namens de werkgever. 
 
Op 18 maart 2009 heeft het College van Bestuur mw. mr. J. Wesseling-Lubberink 
benoemd tot plaatsvervangend voorzitter. 
 
De plaatsvervangend voorzitter en de plaatsvervangende leden nemen wisselend 
deel aan de behandeling van bezwaren in de Bezwarencommissie. Op deze wijze 
beoogt de Bezwarencommissie de continuïteit, voortgang en kwaliteit van haar werk 
te optimaliseren. 
 
 
1.2 Secretaris 
 
Tot 1 maart 2009 is de Bezwarencommissie ondersteund door dhr. ing. H. Plattje, 
beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van de concerndirectie 
Personeel Arbeid en Organisatie (PA&O). Als onderdeel van de ingezette 
professionalisering van de bezwaarprocedure is besloten een secretaris aan te 
stellen die – hoewel formeel ondergebracht bij de concerndirectie PA&O – in 
functioneel opzicht ressorteert onder de Bezwarencommissie. Per 1 maart 2009 is 
mw. dr. C.G.M. Jenniskens aangesteld als secretaris. Om de continuïteit in de 
ondersteuning door de secretaris te waarborgen is met ingang van 12 juni 2009 
dhr. mr. M. van Doorn (beleidsmedewerker HRM, concerndirectie PA&O) benoemd 
tot plaatsvervangend secretaris. Hij neemt alleen in dringende situaties waar voor 
mw. Jenniskens. In 2009 heeft een dergelijke situatie zich niet voorgedaan. 
 
De administratieve ondersteuning van de secretaris en de Bezwarencommissie wordt 
verzorgd door het secretariaat van de concerndirectie PA&O. Mw. M.J.M. Assink-
Wiggers is hierbij het vaste aanspreekpunt. 
 
 
2 Werkwijze Bezwarencommissie 
 
2.1 Regeling Bezwarencommissie 
 
Op 16 maart 2009 heeft het College van Bestuur de Regeling Bezwarencommissie 
personele aangelegenheden Universiteit Twente vastgesteld. In deze regeling wordt 
onder meer de samenstelling van de Bezwarencommissie, het indienen van 
bezwaarschriften, het horen van werknemer en vertegenwoordiger van het College, 
en de advisering door de Bezwarencommissie geregeld. Voor zover in deze regeling 
niet is voorzien geldt het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb). 
De regeling is gepubliceerd op de UT-website1. In de ontvangstbevestiging van een 
                                                
1 http://www.utwente.nl/pao/info_voor/medewerkers/div/regeling_bezwarencommissie.pdf 

http://www.utwente.nl/pao/info_voor/medewerkers/div/regeling_bezwarencommissie.pdf
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bezwaarschrift wordt de werknemer die bezwaar maakt gewezen op deze 
webpagina. 
 
 
2.2 Werkprocesbeschrijving 
 
De in 2.1 genoemde Regeling en de relevante bepalingen uit de Awb vormen de 
uitgangspunten voor de werkwijze van de Bezwarencommissie. In 2009 hebben de 
voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en secretaris de werkwijze van de 
Bezwarencommissie verder uitgewerkt in een werkprocesbeschrijving. De 
Bezwarencommissie wil op deze manier de uniformiteit, kwaliteit en transparantie 
van haar werk bevorderen. 
In deze werkprocesbeschrijving wordt het proces vanaf het indienen van het 
bezwaarschrift tot het verzenden van het advies aan het College van Bestuur in elf 
stappen uiteengezet. Per stap wordt aangegeven welke activiteit(en) behoort 
(behoren) bij de betreffende stap, wie deze activiteiten uitvoert (uitvoeren), wat de 
activiteiten precies inhouden, welke bepalingen uit de Awb relevant (kunnen) zijn, en 
welke formats voor documenten worden gebruikt. 
Bij iedere stap is aangegeven wanneer deze stap in de tijd gezien dient plaats te 
vinden. Bij het opstellen van dit tijdschema is aansluiting gezocht bij de op 1 oktober 
2009 in werking getreden Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen. Op grond van deze 
wet dient het College van Bestuur binnen 12 weken te beslissen op bezwaar. Het 
College van Bestuur kan de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen. Verder 
uitstel is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. 
De Bezwarencommissie heeft de werkprocesbeschrijving vastgesteld in haar 
vergadering van 30 november 2009. In 2010 zal de werkprocesbeschrijving ter 
informatie aan het College van Bestuur worden gezonden. 
 
 
2.3 Overleg voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en secretaris 
 
In 2009 hebben de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en secretaris op 28 mei, 
21 september en 19 november overleg gevoerd over diverse aspecten betreffende 
de werkwijze van de Bezwarencommissie. De nadruk lag hierbij op het uitwerken van 
de werkprocesbeschrijving (zie 2.2), maar ook onderwerpen als het gebruik van de 
Nederlandse en vreemde talen in bezwaarschriftprocedures, de vergoedingen voor 
de voorzitters en de leden, en doel en inhoud van de plenaire vergaderingen werden 
besproken. 
 
 
2.4 Plenaire vergaderingen 
 
In 2009 is de voltallige Bezwarencommissie twee keer bij elkaar geweest. Een eerste 
kennismaking met alle leden en secretaris vond plaats op 30 maart 2009. Op 30 
november 2009 vond de tweede plenaire vergadering plaats. Doel van deze plenaire 
bijeenkomsten is het uitwisselen van ervaringen en het verder professionaliseren van 
de werkwijze van de Bezwarencommissie. In de vergadering van 30 november 2009 
is besloten dat deze plenaire bijeenkomsten halfjaarlijks zullen plaatsvinden, waarbij 
in de maartvergadering het jaarverslag over het voorgaande jaar centraal staat en in 
de oktobervergadering een inhoudelijk thema wordt besproken. Als mogelijke 
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thema’s zijn genoemd de organisatie van de Universiteit Twente, aspecten van het 
ambtenarenrecht, en de afhandeling van klachten door de Klachtencommissie.2 
 
 
2.5 Professionalisering 
 
Alle leden van de Bezwarencommissie beschikken over een exemplaar van de 
bundel Tekst en Commentaar Algemene wet bestuursrecht. Uiteraard is hen ook de 
CAO Nederlandse Universiteiten ter beschikking gesteld. Tevens worden 
handleidingen over de bezwaarschriftprocedure gebruikt. 
De secretaris heeft in april 2009 een eendaagse cursus over de Awb-
bezwaarschriftprocedure gevolgd (bij OSR Opleidingen) en in november 2009 een 
driedaagse cursus over de Algemene wet bestuursrecht (bij de Bestuursacademie 
Nederland). 
 
 
3 Bezwaarschriften 2009 
 
In de Bijlagen 1 en 2 wordt (geanonimiseerd) gedetailleerde informatie over de in 
2009 in behandeling genomen bezwaarschriften gepresenteerd. In deze paragraaf 
wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften, de aard van de bestreden besluiten 
en de herkomst van de werknemers, de door de Bezwarencommissie in 2009 
uitgebrachte adviezen, de behandel- en beslistermijnen, en het verdere verloop van 
de bezwaarschriftprocedure. 
 
 
3.1 Aantal bezwaarschriften 
 
De Bezwarencommissie heeft in 2009 in totaal 25 bezwaarschriften ontvangen ter 
behandeling. Vier bezwaarschriften dateerden uit 2008, de overige 21 
bezwaarschriften zijn in de loop van 2009 ingediend. 
 
De meeste bezwaarschriften zijn door (of namens) een individuele werknemer 
ingediend en richten zich tegen één besluit. In 2009 deden zich enkele 
uitzonderingen op deze algemene regel voor. Eén bezwaarschrift is namens 7 
werknemers ingediend en was gericht tegen 7 besluiten die elk de onderscheiden 
werknemer betroffen. Daarnaast werd in een uit 2008 daterend bezwaarschrift door 
een werknemer tegen drie verschillende besluiten bezwaar gemaakt. Het totaal 
aantal besluiten waartegen bezwaar werd gemaakt komt daarmee op 33 (zie ook 
tabel 2). 
 
Ten aanzien van een tweetal bezwaarschriften is de bezwaarschriftprocedure op 
verzoek van de bezwaarde opgeschort. Op 31 december 2009 was de procedure 
niet hervat noch was het bezwaar formeel ingetrokken. 
 
Een vijftal bezwaarschriften werd voordat een hoorzitting plaatsvond ingetrokken. 
 
De resterende 18 bezwaarschriften zijn door de Bezwarencommissie daadwerkelijk 
in behandeling genomen. Tien van deze 18 bezwaarschriften zijn in 2009 ter zitting 
behandeld. Hoewel op grond van artikel 7:13 derde lid Awb de Bezwarencommissie 

                                                
2 De leden van de Bezwarencommissie vormen tevens met ingang van 1 januari 2009 de 
Klachtencommissie Universiteit Twente. De Klachtencommissie rapporteert in een eigen jaarverslag 
over de door haar in 2009 verrichte werkzaamheden. 
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het horen kan opdragen aan de voorzitter (of aan een lid dat niet werkzaam is aan de 
UT), heeft de Bezwarencommissie in al deze zittingen plenair gehoord, onder meer 
met het oog op een zorgvuldige oordeelsvorming door de Bezwarencommissie. 
In één zaak zagen partijen af van het recht te worden gehoord, in drie andere 
gevallen zag de Bezwarencommissie af van het horen van partijen (omdat de 
bezwaren naar het oordeel van de Bezwarencommissie kennelijk niet-ontvankelijk 
waren). In vier gevallen was de behandeling van de bezwaarschriften nog maar net 
begonnen en had er op 31 december 2009 nog geen hoorzitting plaatsgevonden. 
 
In tabel 1 wordt bovenstaande informatie samengevat weergegeven. 
 
 
Tabel 1: Status van de in 2009 in behandeling genomen bezwaarschriften 
 
Status Aantal  
Opschorting 2  
Intrekking 5  

Zitting vond plaats in 2009 10 
Van zitting afgezien 4 

In behandeling 18 

Te houden zitting in 2010 4 
totaal 25  18 
 
 
3.2 Aard van de bestreden besluiten en herkomst bezwaarden 
 
Drie bezwaarschriften hadden betrekking op besluiten de betreffende werknemer te 
ontslaan. De overige bezwaarschriften richtten zich op besluiten met uiteenlopende 
rechtspositionele gevolgen. In veel gevallen hebben deze besluiten directe nadelige 
financiële gevolgen voor de betrokken werknemer; in enkele zaken heeft het 
bestreden besluit vooralsnog geen financiële consequenties, maar voelen 
werknemers zich anderszins door het besluit in hun arbeidsvoorwaarden en/of 
loopbaanmogelijkheden beperkt. In de 25 bezwaarschriften werd tegen in totaal 33 
verschillende besluiten bezwaar gemaakt. 
 
De werknemers die in 2009 bezwaar hebben gemaakt zijn afkomstig uit diverse 
organisatorische eenheden binnen de UT. 
 
Bovenstaande informatie wordt weergegeven in tabel 2. 
 
Tabel 2: Aantallen bezwaarschriften en bestreden besluiten naar organisatorische 
eenheid 
 
Eenheid # bezwaar-

schriften 
# bestreden 

besluiten 
Catering UT 7 7 
Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica 6 6 
Faculteit Technische Natuurwetenschappen 3 3 
Faculteit Management en Bestuur 2 4 
Faculteit Construerende Technische Wetenschappen 2 2 
Student & Onderwijs Service Centrum 1 1 
Facilitair Bedrijf 1 7 
Eenheid Secretaris 1 1 
Concerndirectie Financiële en Economische Zaken 1 1 
Concerndirectie Strategie & Communicatie 1 1 
totaal 25 33 
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3.3 Nederlandse taal in bezwaarschriftprocedures 
 
Op twee zittingen is gebruik gemaakt van een tolk ten behoeve van de werknemer. 
Naar aanleiding van de eerste zaak waarin de Bezwarencommissie geconfronteerd 
werd met een dossier dat grotendeels in de Engelse taal was gesteld en waarbij de 
bezwaarde in de veronderstelling verkeerde dat de zitting in het Engels zou worden 
gehouden, heeft de Bezwarencommissie besloten dat, uitgaande van artikel 2:6 Awb, 
hoorzittingen altijd in de Nederlandse taal zullen plaatsvinden. Dit overigens ook naar 
analogie van gerechtelijke procedures en in overeenstemming met de behandeling 
van bezwaarschriften bij andere Nederlandse universiteiten. 
De partij die de Nederlandse taal niet machtig is dient zelf een tolk te regelen en de 
eventuele kosten daarvan te dragen. 
Daarnaast heeft de Bezwarencommissie besloten dat haar advies en het 
bijgevoegde verslag van de hoorzitting in de Nederlandse taal worden gesteld. Ten 
slotte is bepaald – aansluitend op het bepaalde in artikel 6:5 derde lid Awb – dat de 
indiener van in een vreemde taal gesteld bewaarschrift en overige (in- en uitgaande) 
stukken zorg draagt voor vertaling hiervan in de Nederlandse taal, indien een goede 
behandeling van een bezwaar naar het oordeel van de Bezwarencommissie daartoe 
noodzaakt. 
 
 
3.4 Uitgebrachte adviezen van de Bezwarencommissie 
 
Zoals gezegd heeft de Bezwarencommissie in 2009 18 bezwaarschriften 
daadwerkelijk in behandeling genomen. Ten aanzien van 9 bezwaarschriften had de 
Bezwarencommissie op 31 december 2009 advies uitgebracht. In deze negen 
bezwaarschriften werden in totaal 17 verschillende besluiten bestreden. In de meeste 
gevallen adviseerde de Bezwarencommissie om de het bezwaar tegen een besluit 
ongegrond te verklaren. Ten aanzien van één bestreden besluit adviseerde de 
Bezwarencommissie het bezwaar gegrond te verklaren. Eén bezwaar tegen een 
besluit werd tijdens de zitting door de bezwaarde ingetrokken. Ten slotte adviseerde 
de Bezwarencommissie om het bezwaar tegen een tweetal besluiten niet 
ontvankelijk te verklaren. 
 
Tabel 3: In 2009 uitgebrachte adviezen van de Bezwarencommissie 
 
Advies Bezwarencommissie # bestreden besluiten 
Niet-ontvankelijk 2 
Ongegrond 13 
Gegrond 1 
(Ter zitting bezwaar ingetrokken door bezwaarde) (1) 
totaal 16 (17) 
 
 
3.5 Termijnen 
 
3.5.1 Het wettelijke kader 
 
Tot 1 oktober 2009 gold dat het bestuursorgaan (het College van Bestuur) binnen 10 
weken na ontvangst van een bezwaarschrift diende te beslissen op bezwaar. Het 
bestuursorgaan kon deze beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Het 
gevolg van een termijnoverschrijding was dat beroep tegen het uitblijven van de 
beslissing op bezwaar kon worden ingesteld bij de (bestuurs)rechter. Aan een 
termijnoverschrijding waren geen financiële sancties voor het bestuursorgaan 
verbonden. 
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Dit laatste is veranderd met de inwerkingtreding per 1 oktober 2009 van de Wet 
Dwangsom bij niet tijdig beslissen. Artikel 7:10 Awb, waarin de beslistermijnen zijn 
geregeld, is met deze wetswijziging aangepast. Het bestuursorgaan moet nu binnen 
12 weken – gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van 
een bezwaarschrift is verstreken – beslissen op bezwaar. De beslissing kan met ten 
hoogste 6 weken worden verdaagd. Verder uitstel is alleen onder bepaalde 
voorwaarden mogelijk. 
Bij het uitblijven van een beslissing verbeurt het bestuursorgaan – na een schriftelijke 
ingebrekestelling door een belanghebbende – een dwangsom voor elke dag dat het 
in gebreke is. Deze dwangsom kan oplopen tot maximaal Euro 1260,=. 
 
Voor het College van Bestuur is het derhalve zaak tijdig te kunnen beslissen op 
bezwaren. Alvorens die beslissing op bezwaar kan worden genomen dient de 
Bezwarencommissie een advies uit te brengen aan het College over de te nemen 
beslissing. Het is daarom van groot belang dat de Bezwarencommissie zo spoedig 
mogelijk na ontvangst van een bezwaarschrift de bezwaarschriftprocedure start, de 
stukken ten behoeve van het dossier verzamelt, een hoorzitting plant en na de zitting 
haar advies uitbrengt. In de in 2.2 genoemde werkprocesbeschrijving is een 
tijdschema opgenomen waarbij het College van Bestuur in beginsel binnen de 
gestelde termijn van 12 weken kan beslissen op bezwaar. Het opgenomen schema 
luistert echter nauw en omstandigheden, met name agendaproblemen bij de leden 
van de Bezwarencommissie en/of  partijen en hun gemachtigden, kunnen vertraging 
en derhalve uitstel veroorzaken. 
 
Hoewel de Bezwarencommissie ook voor de wetswijziging per 1 oktober 2009 er 
naar streefde bezwaarschriften zo snel mogelijk af te handelen, is het belang hiervan 
na genoemde datum alleen maar groter geworden. Vanzelfsprekend waakt de 
Bezwarencommissie ervoor dat snelheid niet ten koste gaat van zorgvuldigheid en 
kwaliteit.  
 
 
3.5.2 Afhandeling in 2009 
 
Op 31 december 2009 had de Bezwarencommissie ten aanzien van negen 
bezwaarschriften advies uitgebracht. De termijn die de Bezwarencommissie nodig 
had – gerekend vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift tot het 
verzenden van het advies aan het College van Bestuur – varieert van 52 dagen tot 
468 dagen. De lengte van deze termijn wordt mede beïnvloed door drie 
bezwaarschriften die uit 2008 dateren (zie ook Bijlage 2). 
 
De gemiddelde termijn waarbinnen de Bezwarencommissie advies uitbracht 
bedraagt 185 dagen, dat is 26 ½ week. 
 
In 2009 heeft het College van Bestuur in de meeste gevallen binnen 2 tot 4 weken na 
ontvangst van het advies van de Bezwarencommissie de beslissing op bezwaar 
genomen. De gemiddelde totale termijn die het College van Bestuur nodig had om 
een beslissing op bezwaar te nemen was 204 dagen, dat is iets meer dan 29 weken. 
De termijn varieerde in 2009 tussen 9 weken en 5 dagen aan de ene kant en 71 
weken (i.e. 1 jaar + ruim 4 maanden) aan de andere kant. 
 
Uit onderstaande tabel blijkt dat de termijnen (uiteraard) ook worden beïnvloed door 
het verlenen van uitstel aan de bezwaarde voor het aanleveren van de nadere 
gronden van het bezwaar. Voor de goede orde zij vermeld dat de termijn waarbinnen 
het College van Bestuur moet beslissen op bezwaar in dergelijke gevallen wordt 
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opgeschort met de periode die de bezwaarde wordt gegeven om deze nadere 
gronden in te dienen (artikel 7:10 tweede lid, Awb3). 
 
Tabel 4: Tijdsverloop van bezwaarschriftprocedure in 2009 
 

Uitstel 
nadere 

gronden 

Termijn Bezwarencommissie: 
Advies is verstuurd op: 

Termijn College van Bestuur: 
Beslissing op bezwaar is verstuurd op: 

Datum 
ontvangst 
bezwaar-
schrift 

Nee / Ja Datum # dagen na 
ontvangst 

bezwaarschrift 

Datum # dagen na 
ontvangst 

bezwaarschrift 

# weken 

07-10-20094 Nee 14-12-2009 68 16-12-2000 68 9 wk + 5 d. 
16-03-2009 Nee 07-05-2009 52 04-06-2009 80 11 wk+ 3 d. 
23-12-2008 Nee 23-03-2009 90 01-04-2009 99 14 wk + 1 d. 
31-03-2009 Ja 29-06-2009 90 08-07-2009 99 14 wk + 1 d. 
02-07-2009 Ja 14-12-2009 165 16-12-2009 167 23 wk + 6 d. 
16-06-2009 Ja 16-11-2009 153 03-12-2009 170 24 wk. + 2 d. 
24-10-2008 Ja 23-03-2009 150 18-05-2009 206 29 wk. + 3 d. 
01-07-2008 Ja 07-09-2009 433 25-09-2009 451 64 wk + 3 d.. 
01-07-2008 Ja 12-10-2009 468 10-11-2009 497 71 wk. 
 
 
3.6 Verdere verloop bezwaarschriftprocedure 
 
Met het uitbrengen van het advies aan het College van Bestuur zit het werk voor de 
Bezwarencommissie er op. De Bezwarencommissie ontvangt vervolgens de 
beslissing op bezwaar van het College van Bestuur in afschrift. In 2009 zijn alle 
adviezen van de Bezwarencommissie door het College van Bestuur overgenomen; 
bij 1 bezwaar heeft het College het advies overgenomen met een tweetal (overigens 
niet-substantiële) wijzigingen. 
Drie werknemers zijn in beroep gegaan tegen de beslissing op bezwaar. Dit betekent 
dat in 2009 met betrekking tot 3 van de in totaal 16 bestreden besluiten (19%) een 
beroepszaak is aangespannen door een werknemer. 
Het College van Bestuur informeert de Bezwarencommissie over het verdere verloop 
van de beroepsprocedure door de uitspraken van Rechtbank dan wel Centrale Raad 
van Beroep aan de Bezwarencommissie te verstrekken. 
 
 
4 De bezwaren nader bekeken 
 
4.1 Enkele conclusies 
 
Bij de start van de Bezwarencommissie op 1 januari 2009 was de inschatting dat de 
Bezwarencommissie jaarlijks over zo’n 16 bezwaarschriften advies zou dienen uit te 
brengen. Uit de cijfers gepresenteerd in de voorgaande paragraaf blijkt dat deze 
inschatting behoorlijk accuraat was: in 2009 heeft de Bezwarencommissie 18 
bezwaarschriften in behandeling genomen, terwijl daarnaast de behandeling van 
twee bezwaarschriften tot nader order is opgeschort. 
 

                                                
3 Artikel 7:10 Awb is met ingang van 1 oktober 2009 gewijzigd, maar het tweede lid waarin de 
opschorting van de beslistermijn wordt geregeld is identiek gebleven. 
4 Dit bezwaarschrift valt – als enige in tabel 4 – onder de werking van de gewijzigde bepaling in artikel 
7:10 eerste lid Awb. Dit betekent dat de beslistermijn aanvangt gerekend vanaf de dag na die waarop de 
termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Het betreffende bezwaarschrift was 
gericht tegen een besluit van 28 augustus 2009. Dit betekent dat de bezwaartermijn verstreek op 9 
oktober 2010 en de beslistermijn begon op 10 oktober 2009.  
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Wat de herkomst van de werknemers betreft wier bezwaar in 2009 in behandeling 
werd genomen is niet een duidelijke trend te signaleren. Het enige opmerkelijke is 
dat 7 werknemers van de eenheid CATU bezwaar hebben gemaakt. Deze bezwaren 
waren in grote lijnen identiek. Twee werknemers van de eenheid CATU hebben hun 
bezwaar doorgezet, vijf andere werknemers zijn in nader overleg tot een alternatieve 
oplossing van het geschil gekomen en hebben hun bezwaar ingetrokken. De overige 
bezwaren zijn afkomstig van werknemers werkzaam in diverse faculteiten en andere 
eenheden. Te vermelden valt dat vanuit de Faculteit Gedragswetenschappen in 2009 
geen bezwaarschriften door medewerkers zijn ingediend. 
 
In 2009 waren 3 bezwaarschriften gericht tegen een ontslagbesluit, de overige 22 
bezwaarschriften waren gericht tegen andersoortige personeelsbesluiten. 
 
In het merendeel van de zaken adviseerde de Bezwarencommissie het bezwaar 
ongegrond te verklaren. Met betrekking tot één bezwaar adviseerde de 
Bezwarencommissie het bezwaar gegrond te verklaren. In een tweetal 
bezwaarzaken werd geadviseerd de betreffende bezwaren niet-ontvankelijk te 
verklaren. 
 
Het College van Bestuur heeft in alle gevallen besloten overeenkomstig de adviezen 
van de Bezwarencommissie. In drie gevallen hebben de betreffende werknemers 
vervolgens beroep ingesteld tegen de beslissing op bezwaar. Op 27 januari 2010 is 
het beroep van een van hen door de rechtbank ongegrond verklaard; in de andere 
twee zaken loopt het beroep nog. 
 
In 2009 heeft de Bezwarencommissie enkele bezwaarschriften in behandeling 
genomen die een lange voorgeschiedenis bleken te hebben. In deze zaken is de 
uiteindelijke beslissing op bezwaar ruim meer dan 1 jaar later genomen. In geval van 
uitstel voor het indienen van de nadere gronden heeft ook de beslissing op bezwaar 
langer op zich laten wachten. 
 
 
4.2 Aandachtspunten voor de Bezwarencommissie 
 
De Bezwarencommissie heeft in 2009 getracht haar werkzaamheden zo zorgvuldig 
en systematisch mogelijk vorm te geven. De leden van de Bezwarencommissie 
waren, op één lid na, nieuw benoemd in hun functie. Uiteraard kon de 
Bezwarencommissie bogen op de ervaring die binnen de Universiteit Twente 
aanwezig was met de werkwijze van de voormalige Adviescommissie (en waarvan 
één lid ook zitting heeft in de nieuwe Bezwarencommissie). Anderzijds was er de 
uitdrukkelijke wens van het College van Bestuur om de advisering ten aanzien van 
bezwaren te professionaliseren en op meer afstand van het bestuur te plaatsen. De 
werkprocesbeschrijving die eind november 2009 door de Bezwarencommissie is 
vastgesteld vormt een belangrijke stap in deze professionaliseringsslag, en vormt de 
leidraad voor de werkzaamheden van de Bezwarencommissie. Deze 
werkprocesbeschrijving zal worden aangepast en uitgebreid als de ervaringen en/of 
nieuwe wet- en regelgeving daartoe aanleiding geven. Een volgende stap is het 
definitief vaststellen in 2010 van formats voor diverse documenten, waaronder die 
voor de uit te brengen adviezen. Adviezen zullen daarmee, nog meer dan in 2009 al 
het geval was, een uniforme opzet krijgen. 
 
De Bezwarencommissie wil de termijn waarbinnen zij het College van Bestuur 
adviseert over te nemen beslissingen op bezwaar goed bewaken. De ervaringen 
opgedaan in 2009 zijn daarbij goed bruikbaar. Over het algemeen is de 
Bezwarencommissie tevreden over de wijze waarop en de termijn waarbinnen 
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bezwaarschriften zijn behandeld. Commissieleden, voor wie het lidmaatschap van de 
Bezwarencommissie geen hoofdfunctie is, zijn goed bereikbaar voor overleg, zijn 
flexibel in hun agenda, en reageren tijdig op verzoeken en andere vragen van de 
secretaris en/of de voorzitter van een bepaalde zaak. In 2010 zal nog strakker dan 
voorheen door secretaris en voorzitter worden gelet op de voortgang van 
bezwaarschriftprocedures. Afgesproken is dat de secretaris de gemachtigde van het 
College van Bestuur per omgaande zal informeren als de voortgang van de 
bezwaarschriftprocedure vertraging oploopt, aangezien het College van Bestuur 
verantwoordelijk is voor een eventuele verdaging van de termijn. 
 
Eind 2009 werd de Bezwarencommissie geconfronteerd met de omstandigheid dat 
met betrekking tot een bezwaar geen voltallige Bezwarencommissie kon worden 
samengesteld vanwege schijn van belangenverstrengeling. Inmiddels is in dit ene 
concrete geval een ad hoc oplossing gevonden. De situatie dat een lid dat namens 
de werkgever in de Bezwarencommissie zitting heeft vanuit een oogpunt van (de 
schijn van) belangenverstrengeling een zaak niet kan behandelen heeft zich in 2009 
vaker voorgedaan. In deze gevallen heeft ‘automatisch’ het andere lid dat namens de 
werkgever zitting heeft in de Bezwarencommissie deze bezwaren behandeld. Dit 
heeft echter wel een onevenredig beslag op de beschikbare tijd van het betreffende 
lid gelegd. Daarnaast wordt de slagvaardigheid van de Bezwarencommissie beperkt 
als een of meer dezelfde leden in een kort tijdsbestek over meerdere bezwaren 
moeten adviseren. Inmiddels is met het College van Bestuur de afspraak gemaakt 
dat in 2010 een extra (derde) lid namens de werkgever zal worden benoemd. 
 
 
4.3 Aandachtspunten voor het College van Bestuur 
 
De Bezwarencommissie ziet aanleiding het College van Bestuur erop te wijzen dat 
vanuit een oogpunt van zorgvuldig personeelsbeleid het van uitermate groot belang 
is dat afspraken die leidinggevenden maken met hun medewerkers (onder meer ten 
aanzien van te verwachten prestaties, aanwezigheid, en te vervullen taken) zo helder 
en zo volledig mogelijk gedocumenteerd, bewaakt en tijdig geëvalueerd worden. In 
enkele in 2009 behandelde bezwaarschriften waren dergelijke – schriftelijk 
vastgelegde – afspraken nagenoeg afwezig, voor meerdere uitleg vatbaar, of bij de 
werknemer blijkbaar onbekend. 
 
Daarnaast wil de Bezwarencommissie wijzen op het belang dat personeelsadviseurs 
goed op de hoogte zijn van alle relevante wettelijke en arbeidsvoorwaardelijke 
regelingen, en op basis van deze kennis leidinggevenden adequaat en tijdig 
adviseren over te nemen besluiten met rechtspositionele gevolgen. 
 
Ten slotte wil de Bezwarencommissie het College van Bestuur nadrukkelijk wijzen op 
het belang van een goede bewaking van de beslistermijnen, nu met de 
inwerkingtreding op 1 oktober 2009 van de Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen 
het College geconfronteerd kan worden met een dwangsom als een beslissing op 
bezwaar niet binnen de wettelijk gestelde termijn wordt genomen. 
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4.4 Doorkijk naar 2010 
 
De Bezwarencommissie heeft via het UT-Nieuws kennis genomen van de 
bezuinigingsvoorstellen van het College van Bestuur. Het is niet onwaarschijnlijk dat 
deze bezuinigingen ook personele consequenties zullen hebben in 2010 en/of in 
latere jaren. Als een afgeleide daarvan kan ook het aantal bezwaren dat de 
Bezwarencommissie op jaarbasis behandelt groeien. 



Bijlage 1 
 

Overzicht van bezwaarschriften die de Bezwarencommissie 
in 2009 in behandeling heeft genomen 

 
Stand van zaken per 31-12-2009 



Overzicht van bezwaarschriften die de Bezwarencommissie in 2009 in behandeling heeft genomen 
Stand van zaken per 31-12-2009 

 
Nr. Faculteit of 

dienst 
Bezwaar gericht tegen besluit: HZ Intrekking Opschor-

ting 
Advies Cie Beslissing op 

bezwaar 
Beroep bij 
rechtbank 

1 MB (1) Stopzetting bezoldiging 
(2) Afwijzing verzoek ouderschapsverlof 
(3) Niet volgen ontslagprocedure 

Ja Ja (3)  1: Gegrond 
2: Ongegrond 

Advies Cie is 
overgenomen 

Ja 

2 MB Geen financiële vergoeding voor 
gegeven onderwijs 

Nee   Ongegrond Advies Cie is 
overgenomen 

Nee 

3 S&C Ontslag Ja   Niet ontvankelijk Advies Cie is 
overgenomen 

Nee 

4 FEZ Ontslag Ja   Ongegrond Advies Cie is 
overgenomen 

Ja 

5 CATU Onderdeel detacheringsovereenkomst Nee   Niet ontvankelijk Advies Cie is 
overgenomen 

Nee 

6 FB Stopzetting BHV-gratificatie Ja   Ongegrond Advies Cie is 
overgenomen 

Nee 

7 EWI Beëindiging proefplaatsing en 
herplaatsingsonderzoek 

n.t.b.  Ja, op 
verzoek van 
bezwaarde 

   

8 EWI Aanwijzing als herplaatsingskandidaat Ja   Ongegrond Advies Cie is 
vergenomen 

Ja 

9 CATU Weigering onderdeel 
detacheringsovereenkomst aan te 
passen 

Ja   Nog niet vastgesteld   

10 CATU Weigering onderdeel 
detacheringsovereenkomst aan te 
passen 

n.v.t. Ja  n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

11 CATU Weigering onderdeel 
detacheringsovereenkomst aan te 
passen 

n.v.t. Ja  n.v.t. n.v.t. n.v.t. 



 
Nr. Faculteit of 

dienst 
Bezwaar gericht tegen besluit: HZ Intrekking Opschor-

ting 
Advies Cie Beslissing op 

bezwaar 
Beroep bij 
rechtbank 

12 CATU Weigering onderdeel 
detacheringsovereenkomst aan te 
passen 

Ja   Nog niet vastgesteld   

13 CATU Weigering onderdeel 
detacheringsovereenkomst aan te 
passen 

n.v.t. Ja  n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

14 
 

S&O Tijdelijk betaald verlof n.v.t. Ja  n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

15 EWI Negatieve beoordeling Ja   Ongegrond Advies Cie is 
overgenomen 

Nog niet 
bekend  

16 CTW Weigering vergoeding te geven voor 
werkzaamheden verricht na ontslag 

Ja   Nog niet vastgesteld   

17 FB Wijziging takenpakket   Ja, op 
verzoek van 
bezwaarde 

   

18i EWI Ontslag Ja   Ongegrond Advies Cie is (met 2 
niet-substantiële 
wijzigingen) 
overgenomen 

Nog niet 
bekend 

19 CATU Weigering onderdeel 
detacheringsovereenkomst aan te 
passen 

n.v.t. Ja  n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

20 
 

TNW Stopzetten onderzoeksfinanciering Nee   Nog niet vastgesteld   

21 
 

TNW Stopzetten onderzoeksfinanciering Nee   Nog niet vastgesteld   

22t EWI Plaatsing in nieuwe eenheid en andere 
leidinggevende 

n.t.b.   Nog niet vastgesteld   

23 EWI Plaatsing in nieuwe eenheid en andere 
leidinggevende 

n.t.b.   Nog niet vastgesteld   

24 CTW Medewerker mag geen colleges meer 
verzorgen 

n.t.b.   Nog niet vastgesteld   

25  
 

TNW Opheffen leerstoel en functie n.t.b.   Nog niet vastgesteld   
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Overzicht van termijnen in 2009 
 

Stand van zaken per 31-12-2009 



Overzicht van termijnen in 2009 
Stand van zaken per 31-12-2009 

 
Nr. Datum ontvangst 

bezwaarschrift 
Datum ontvangst 

aanvullend 
bezwaarschrift 

HZ Datum advies 
Bezwarencommissie 

Datum beslissing 
op bezwaar CvB 

Totale termijn 
in dagen * 

1 01-07-2008 01-12-2008 13-07-2009 07-09-2009 25-09-2009 451 
2 01-07-2008 01-12-2008 n.v.t. 12-10-2009 10-11-2009 497 
3 24-10-2008 01-12-2009 09-01-2009 23-03-2009 18-05-2009 206 
4 23-12-2008  10-02-2009 23-03-2009 01-04-2009 99 
5 16-03-2009  n.v.t. 07-05-2009 04-06-2009 80 
6 31-03-2009 28-04-2009 26-05-2009 29-06-2009 08-07-2009 99 
7 29-05-2009   Opschorting   
8 16-06-2009 09-07-2009 13-10-2009 16-11-2009 03-12-2009 170 
9 17-06-2009 30-09-2009 08-12-2009 Nog niet vastgesteld   
10 17-06-2009  n.v.t. Intrekking bezwaar n.v.t.  
11 17-06-2009  n.v.t. Intrekking bezwaar n.v.t.  
12 17-06-2009 30-09-2009 08-12-2009 Nog niet vastgesteld   
13 17-06-2009  n.v.t. Intrekking bezwaar n.v.t.  
14 25-06-2009  n. v.t. Intrekking bezwaar n.v.t.  
15 02-07-2009 06-08-2009 19-11-2009 14-12-2009 16-12-2009 167 
16 22-07-2009  25-11-2009 Nog niet vastgesteld   
17 08-09-2009 10-09-2009  Opschorting   
18 07-10-2009  19-11-2009 14-12-2009 16-12-2009 68 
19 13-10-2009  n.v.t. Intrekking bezwaar n.v.t.  
20 13-10-2009  n.v.t. Nog niet vastgesteld   
21 27-10-2009  n.v.t Nog niet vastgesteld   
22t 04-12-2009  n.t.b. Nog niet vastgesteld   
23 10-12-2009  n.t.b. Nog niet vastgesteld   
24 17-12-2009 03-02-2010 n.t.b. Nog niet vastgesteld   
25 21-12-2009  n.t.b. Nog niet vastgesteld   
 
* gerekend vanaf “datum ontvangst bezwaarschrift” tot “datum beslissing op bezwaar CvB, m.u.v. bezwaarschrift nr. 18 waarbij de beslistermijn aanving op de 
dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift was verstreken (i.e 10 oktober 2009) 


