Voorblad KMT

Datum vergadering:
15 december 2014

Onderwerp:

Externe Adviescommissie bezwaren personele besluiten

Status:
Haal door of verwijder wat niet
van toepassing is.

Ter bespreking / ter besluitvorming / ter informatie

Meegezonden documenten
Benoem het document(en) en voeg
deze toe (inclusief versienummer).

Eigenaar/verantwoordelijke
Wie is verantwoordelijk voor het
document dat ter besluitvorming
wordt ingebracht?

Gevraagde beslissing
Geef aan welk besluit(en) het KMT
moet nemen. Geef elk besluit een
nummer (1,2,3 etc.).

Toelichting
In de toelichting schrijf je een korte
samenvatting en geef je aan waarom
het KMT de gevraagde beslissing
moet nemen. Je benoemt de
aanleiding, probleem, oplossing en
te verwachten resultaten aan.

Agendapunt:
5f

1. Brief SRE stopzetten bezwarencommissie
2. Voorstel betreffende bezwarencommissie BBN
3. Regeling bezwarenprocedure rechtspositie
District/afdeling/team:
Bedrijfsvoering/P&O
Steller: Marien Willemsen

Paraaf Districtscommandant
of afdelingshoofd:

Het KMT gevraagd om:
1. kennis te nemen van het besluit van de SRE om te stoppen met de
behandeling van bezwaarschriften;
2. gelet op het bepaalde in hoofdstuk 27 Regeling bezwarenprocedure
rechtspositie van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant-Noord
over te gaan tot instelling van een externe adviescommissie voor de
behandeling van personele bezwaarschriften;
3. te benoemen als leden van de externe adviescommissie voor de
behandeling van personele bezwaarschriften: de heer T.B. Jacobs
(lid), de heer P.M.H.F. Stallenberg(lid) en de heer J.H.C.M. Goorden
(voorzitter);
4. de OR/het GO en het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio te
informeren over deze voorstellen en het door het KMT genomen
besluit;
Inleiding
In het KMT van 1 december 2014 is het agendapunt 5d: Adviescommissie
bezwaren personele besluiten aangehouden omdat het KMT nader
geïnformeerd wil worden over het proces dat is doorlopen om tot de
selectie van deze leden voor de adviescommissie te komen. Verder wordt
aangegeven welk profiel is gebruikt bij de keuze van de commissieleden
en in welke mate de kandidaten passen binnen het profiel.
Voorgeschiedenis
In de Algemene wet bestuursrecht en in de Regeling bezwarenprocedure
rechtspositie van de BBN is bepaald op welke wijze de BBN
bezwaarschriften dient te behandelen die worden ingediend door
medewerkers van de BBN. Onderdeel van de procedure is de advisering
op het bezwaar door een externe adviescommissie. Bij de regionalisering
van de Brandweer Brabant Noord is een bezwarencommissie ingesteld
voor de behandeling van de bezwaren van medewerkers in het kader van
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de regionalisering. Het ging toen met name om een bezwarencommissie
die personele bezwaren die werden ingediend i.v.m. de plaatsing binnen
de nieuwe organisatie kom behandelen. Op 29 juni 2011 heeft het AB
besloten tot het instellen van een externe bezwarencommissie.
Voor deze advisering over de bezwaarschriften heeft de BBN een contract
met het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE).
Proces voor instellen van de commissie
Per 1 januari 2015 gaat de SRE op in de Metropool Regio Eindhoven en
dan wordt de bezwarencommissie van de SRE opgeheven. Dus is het
noodzakelijk om een besluit te nemen over de advisering na 1 januari
2015. Daartoe is in eerste instantie beoordeeld of aansluiting mogelijk is
bij een bezwarencommissie van een andere organisatie. Aansluiting bij
een andere externe bezwarencommissie heeft een aantal nadelen. Zo is
er geen garantie dat de commissieleden beschikken over de specifieke
kennis en ervaring met de rechtspositie van de brandweerorganisatie.
Ander nadeel is dat de hoorzittingen van de commissie niet in alle gevallen
binnen onze eigen regio zijn, wat kan leiden tot extra kosten als gevolg
van de reisafstand en reistijden. Tenslotte is er het aspect van de kosten
die door een andere commissie in rekening worden gebracht. P.M.: Bij de
bezwarencommissie van de SRE zijn de hoorzittingen in Eindhoven en
bedragen de kosten ca. € 2.000,-- per hoorzitting). Conclusie is dat het
benoemen van eigen commissieleden en de hoorzittingen organiseren in
een eigen ruimte leidt tot een besparing en tot meer flexibiliteit bij de
behandeling van de bezwaren. Vervolgens is een profiel opgesteld voor de
commissieleden.
Profiel van de commissieleden
De BBN zoekt een eigen externe adviescommissie die bestaat uit
tenminste drie personen. Van de commissieleden wordt verwacht dat zij
onafhankelijk kunnen oordelen over de zaken die aan hen worden
voorgelegd. Dat betekent dat zij geen enkele persoonlijke binding hebben,
of dat zij een zakelijke relatie hebben met medewerkers of met het
management van de BBN. Dat betekent personen die niet wonen of
werken in de regio Brabant-Noord.
De commissieleden dienen een zeer goede kennis hebben van de
arbeidsvoorwaarden en rechtspositie bij de beroeps- en de vrijwillige
brandweer. Dat betekent dat de commissieleden dienen te beschikken
over kennis van het ambtenarenrecht en in het bijzonder kennis van de
CAR-UWO, en de rechtpositieregelingen voor het brandweerpersoneel.
Vervolgens is het van belang dat de commissieleden beschikken over
ruime ervaring met de behandeling van bezwaarschriften en met het horen
van personeel in dergelijke procedures.
Tot slot is het belangrijk dat er ook voldoende draagvlak is voor de
commissieleden. Dat kan worden bereikt door de commissieleden vooraf
te laten spreken met vertegenwoordiger van de OR en het GO en met de
directie. Maar het is ook van belang dat de commissieleden beschikken
over een achtergrond die voor dat draagvlak kan zorgen. Dat kan worden
bereikt met commissieleden met een gevarieerde achtergrond,
bijvoorbeeld één commissielid vanuit de vakorganisaties, een
commissielid met een werkgeversachtergrond en een commissielid met
een wetenschappelijke achtergrond.
De kandidaat-commissieleden
Met het bovenstaande profiel is binnen het P&O-netwerk gezocht naar drie
personen die naar verwachting het beste binnen het profiel passen Er zijn
drie kandidaat-leden gevonden die bereid zijn om zitting te nemen in de
bezwarencommissie en die beschikken over de gevraagde achtergrond,
kennis en ervaring. Over de commissieleden is met hun toestemming
informatie ingewonnen die leidt tot een positief oordeel. Vervolgens is op
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basis van deze informatie ( het profiel, de gesprek met deze personen, de
CV’s, en de ingewonnen informatie besloten om de volgende kandidaten
voor te dragen voor de commissie:
Dhr. Th. Jacobs:
- heeft een vakbondsachtergrond als oud-bestuurder ABVAKABO;
- woont buiten de regio Brabant-Noord ( in Domburg),
- is gepensioneerden heeft geen zakelijke belangen in de regio;
- heeft veel ervaring met behandeling van bezwaar- en beroepszaken;
- heeft zeer goede kennis van ambtenarenrecht en de CAR-UWO;
- kent de brandweerorganisatie en cultuur goed (is tevens voorzitter van
de externe bezwarencommissie van de VRLN);
Dhr. J. Goorden:
- is ondernemer/directeur van Arsis in Zundert;
- woont buiten de regio Brabant-Noord (in Zundert);
- heeft geen zakelijke belangen in de regio;
- heeft veel ervaring met behandeling van bezwaar- en beroepszaken;
- heeft zeer goede kennis van ambtenarenrecht en de CAR-UWO;
- kent de brandweerorganisatie en cultuur goed (heeft nu een opdracht
op het gebied van bedrijfsvoering bij de veiligheidsregio Zeeland);
Dhr. P Stallenberg:
- is directeur HRM bij de Hogeschool Zuyd in Heerlen;
- woont buiten de regio Brabant-Noord (in Bunde);
- heeft geen zakelijke belangen in de regio;
- heeft een onderwijs en wetenschappelijke achtergrond;
- heeft veel ervaring met behandeling van bezwaar- en beroepszaken;
- heeft zeer goede kennis van ambtenarenrecht en de CAR-UWO;
Vervolg
In de regeling bezwarenprocedure rechtspositie van de BBN is geen
bepaling opgenomen over de advisering van de OR of het GO over de
samenstelling van de externe adviescommissie. Voorgesteld wordt om de
OR/het GO te informeren over het voornemen om een eigen commissie in
te stellen en om de OR- en GO-leden de gelegenheid te geven om met de
deze leden van de commissie kennis te maken. Dat is mogelijk
voorafgaand aan de OR-overlegvergadering van 17 december.
Bovenstaand voorstel brengt geen wijzigingen in de rechtspositieregeling
met zich mee. Besluitvorming over de samenstelling van de commissie is
o.i. voorbehouden aan de Regionaal Commandant. Wij stellen voor om het
DB wel te informeren over deze wijziging.
Personele gevolgen
Zijn er personele gevolgen
verbonden aan dit voorstel. En zo ja,
welke:
Het team P&O tekent voor juistheid
van de vermelde personele
gegevens.

Incidenteel:

Toelichting:

Medeadvies Team P&O:

Financiën

Grootboekrekening:
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Structureel:

Om hoeveel geld (incl. BTW) gaat
het? Incidentele kosten zijn
eenmalig. Structurele kosten zijn de
jaarlijks terugkerende kosten. De
financiële paragraaf stem je af met
het team Financiën. Het team
Financiën tekent voor juistheid van
de vermelde bedragen.

Kosten:
Incidenteel:

Structureel:

€
(incl. BTW)

€
(incl. BTW)

Dekking:
Incidentele
kosten:
€
(incl. BTW)

Toelichting:

Medeadvies Team Financiën:

ICT & DIV
In hoeverre vraagt doorvoering van
het voorstel om aanpassing van
voorzieningen (apparatuur,
programmatuur etc.) op het gebied
van ICT? Moeten processen worden
aangepast? Zijn er eisen waaraan
vanwege archivering moet worden
voldaan?
Het team ICT –DIV tekent voor de
juistheid van de voorgestelde
aanpassingen.

Toelichting:

Medeadvies Team ICT-DIV:

Beheer & Huisvesting
In hoeverre vraagt doorvoering
van het voorstel om aanpassing
van huisvesting, kantoorinrichting
e.d.)
Het team Beheer & Huisvesting
tekent voor de juistheid van de
voorgestelde aanpassingen.

Toelichting:

Communicatie

Toelichting:

Geef aan hoe de communicatie over
het onderwerp wordt verzorgd.
Communicatie tekent voor de
juistheid van het
communicatieadvies

Medeadvies Team Beheer & Huisvesting:

Medeadvies Communicatie:

Afgestemd met + uitkomst
Vul in met wie en wanneer is
overlegd en met welke uitkomst.

Juridische/Bestuurlijke risico’s
Geef aan welke juridische en/of
bestuurlijke risico’s het voorstel
omvat (bijv. wel/niet voldoen aan
wettelijke bepalingen).

-

Beleids- en juridische control
veiligheidsbureau tekent voor de
integrale voorbereiding van het
voorstel.
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Structurele
kosten:
€
(incl. BTW)

Procedure
Vermeld hier of advies/instemming
van de OR of GO of goedkeuring
door de Veiligheidsdirectie of het
bestuur van de Veiligheidsregio (DB
en/of AB) nodig is.

Implementatie

Vaststelling KMT
Informeren OR en GO
Informatie DB

Na besluitvorming bekend maken aan de medewerkers via intranet.

Geef kort de stappen aan hoe je het
onderwerp gaat implementeren.

Evaluatie
Geef aan wanneer evaluatie van het
onderwerp plaats gaat vinden en in
welk overleg de uitkomsten van de
evaluatie worden vastgesteld.

Besluit KMT
Het besluit van het KMT wordt na de
vaststelling van de KMT-besluitenlijst
door de secretaris van het KMT
ingevuld.

Toelichting

Het KMT besluit om:
1. kennis te nemen van het besluit van de SRE om te stoppen met de
behandeling van bezwaarschriften;
2. gelet op het bepaalde in hoofdstuk 27 Regeling bezwarenprocedure
rechtspositie van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant-Noord
over te gaan tot het instellen van de Externe adviescommissie voor de
behandeling van personele bezwaarschriften;
3. uitgaande van een positief gesprek met de regionaal commandant
brandweer, de OR en het GO als leden van de externe
adviescommissie voor de behandeling van personele bezwaarschriften
te benoemen: de heer T.B. Jacobs (lid), de heer P.M.H.F. Stallenberg
(lid) en de heer J.H.C.M. Goorden (voorzitter);
4. de OR, het GO en het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio over
de instelling van de externe Adviescommissie voor de behandeling van
personele bezwaarschriften over te gaan te informeren en een
afvaardiging van de OR en het GO in de gelegenheid te stellen een
gesprek te voeren met de voorzitter en leden van de externe
adviescommissie ad 2.
In het voorstel wordt op pagina 2 in de paragraaf De Kandidaatcommissieleden de volgende wijziging in de eerste zin aangebracht:
Met het bovenstaande profiel is binnen het P&O-netwerk gezocht naar drie
personen die naar verwachting het beste binnen het profiel passen.

Aldus vastgesteld in het KMT op 15 december 2014

Secretaris KMT: K. Boot

Paraaf:
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Memo

Aan : KMT
Van: Marien Willemsen/P&O
Datum: 26 november 2014
Onderwerp: bezwarencommissie rechtspositie

Inleiding
In de Algemene wet bestuursrecht en in de Regeling bezwarenprocedure
rechtspositie van de BBN is bepaald op welke wijze de BBN bezwaarschriften dient te
behandelen die worden ingediend door medewerkers van de BBN. In onze lokale
Regeling bezwarenprocedure rechtspositie van de BBN is opgenomen dat er een
externe adviescommissie is die over de bezwaarschriften aan het DB adviseert. Voor
deze advisering over de bezwaarschriften heeft de BBN sinds 2011 een contract met
het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Per 1 januari 2015 gaat de SRE
op in de Metropool Regio Eindhoven. De SRE heeft meegedeeld dat de
bezwarencommissie dan wordt opgeheven. Dus is het noodzakelijk dat het DB een
besluit neemt over de advisering over de bezwarenprocedure rechtspositie na
1 januari 2015.
Huidige situatie
In de afgelopen jaren heeft de bezwarencommissie van de SRE aan het DB
geadviseerd. Voordeel daarvan is dat de gehele advisering over de bezwaarschriften
is uitbesteed. Nadelen zijn er ook. De zittingen van de commissie zijn in Eindhoven
wat leidt tot extra kosten als gevolg van de reistijd en reiskosten. Bij een eigen
adviescommissie kunnen de zittingen worden gehouden in ’s-Hertogenbosch.
Omdat naast de advisering door de commissie, de hele behandeling van de
bezwaarschriften is uitbesteed zijn er kosten die in rekening worden gebracht.
Die kosten bestaan uit de ambtelijke voorbereiding van de zitting, de verzending van
de stukken, het notuleren van de hoorzitting, de opstellen van het advies aan het DB,
en de huur van de vergaderlocatie. Het gaat dan om een bedrag van ca € 1.500 per
zitting van de commissie.
Toekomstige situatie
De BBN moet een keuze gaan maken over de behandeling van de bezwaarschriften
per 1 januari 2015. Daarbij zijn er de volgende mogelijkheden:
1. Aansluiten bij de commissie die opvolger wordt van de SRE;
2. Aansluiten bij de commissie van een andere veiligheidsregio;
3. Eigen bezwarencommissie Brandweer Brabant Noord.

Optie 1: Aansluiten bij de commissie die opvolger wordt van de SRE
De SRE wordt opgeheven op 1 januari 2015. Maar de Veiligheidsregio Brabant
Zuidoost en de GGD Brabant Zuidoost nemen samen de Bezwarencommissie van de
SRE over. Beide organisaties gaan verder met dezelfde leden van de commissie die al
bekend zijn bij onze organisatie. Ze zoeken nog wel een andere ambtelijk secretaris
voor de commissie, want de secretaris van de SRE komt niet mee naar de nieuwe
commissie. Ze willen de diensten van de commissie ook gaan aanbieden aan
gemeenten in de regio Eindhoven. De BBN zou daar ook gebruik van kunnen gaan
maken. Ze gaan uit van een tarief dat ongeveer gelijk zal liggen aan het huidige
tarief van de commissie. Het nieuwe tarief wordt dan circa € 1.500,-- ex BTW per
zitting van de commissie. Daar komt nog de huur van de locatie bij, want die is nu
niet in de tariefstelling opgenomen. De commissie houdt de zittingen in Eindhoven.
Nadelen van deze optie zijn de hoge kosten, die zittingen in Eindhoven en het
gegeven dat de BBN geen zeggenschap heeft over de samenstelling van de
commissie. Aansluiting bij de bezwarencommissie van de VR Brabant Zuidoost heeft
als voordeel dat de hele advisering wordt uitbesteed. Het is ook een voordeel als we
al dezelfde commissie gebruiken als de VRBZO als het in de toekomst tot een
samenvoeging van beide Veiligheidsregio’s zou komen. Nadelen zijn: de kosten voor
de behandeling van een bezwaar zijn hoog; de zittingen in Eindhoven zijn niet
praktisch voor ons, want meer reistijd en meer reiskosten.
Optie 2: Aansluiten bij de commissie van een andere veiligheidsregio;
De nieuwe werkwijze van de VR Brabant Zuid Oost is hiervoor al beschreven.
De VR Limburg Noord en de VR Midden West Brabant hebben beiden een eigen
externe adviescommissie. Daarbij houdt de commissie de hoorzitting en adviseert de
commissie aan het DB van de veiligheidsregio. De hele verdere afhandeling en de
ondersteuning van de commissie is de eigen verantwoordelijkheid van de VR.
Daardoor blijven de kosten voor de commissie beperkt tot het presentiegeld en de
reiskostenvergoeding van de commissieleden. Aansluiting bij die regio’s is wellicht
mogelijk, maar er zijn dan geen voordelen ten opzichte van de onderstaande optie
het instellen van een eigen commissie.
Optie 3: Eigen bezwarencommissie Brandweer Brabant Noord;
Het is ook mogelijk om een eigen commissie in te stellen. Voordelen daar van zijn:
- de BBN kan zelf bepalen wie worden benoemd en heeft daarmee zelf een
bepalende stem in de kwaliteit en deskundigheid van de commissie;
- de BBN kan zelf bepalen op welke locatie en op welke datum de hoorzitting wordt
gehouden, dat heeft een positieve invloed de kosten en op het tijdsbeslag van de
betrokkenen;
- de BBN kan zelf de voorbereiding en de administratieve afhandeling van de
bezwarenprocedure verzorgen. Dat heeft een positieve invloed op de kosten en
op de behandelingstermijn van de bezwaren.

Afweging van de drie opties
Het aansluiten bij een andere regio betekent meer reistijd en ook meer kosten omdat
de hoorzitting van de commissie niet in de eigen regio wordt gehouden. Bij de
aansluiting bij een andere regio is er ook minder invloed, want de afhandeling
(zowel procedureel als inhoudelijk) wordt dan uitbesteed aan een andere organisatie.
Tenslotte is er geen invloed meer op de samenstelling van de commissie aangezien
de commissieleden worden benoemd door de organisatie die de behandeling van de
bezwaarschriften overneemt.
Eigen bezwarencommissie voor de BBN heeft als voordeel dat de zittingen gehouden
kunnen worden in het eigen kantoor in Den Bosch. Dus geen extra reiskosten en
reistijd. Ook geen extra kosten voor huur kantoorruimte. De totale kosten per zitting
komen dan ook op ongeveer € 750,-- ex BTW voor vergoeding van de
commissieleden. Ook een voordeel is dat het DB zelf de commissieleden kan
benoemen. Wel zal de BBN zelf moeten zorgen voor een ambtelijk secretaris van de
commissie. Als één van de eigen medewerkers die taak op zich neemt dan kan dat
zonder meerkosten voor de organisatie.
Leden van de commissie
Als het KMT besluit een eigen commissie in te stellen dan zullen drie externe leden
moeten worden gezocht die bereid zijn om zitting te nemen in de commissie. Er zijn
al drie kandidaten gevonden die beschikken over de vereiste kwaliteiten.
Allen beschikken over de gevraagde kennis en ervaring.
- Dhr. Th. Jacobs is lid van de bezwarencommissie van de veiligheidsregio Limburg
Noord,
- dhr. J. Goorden is interim-manager bedrijfsvoering van de veiligheidsregio
Zeeland
- dhr. P. Stallenberg is HR-directeur van de Hogeschool Zuyd in Heerlen.
Betrokken beschikken over een goede kennis van de gemeentelijke rechtspositie en
van de specifieke arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen bij de brandweer. Verder
wonen en werken dei commissieleden niet binnen het gebied van de BBN, wat
belangrijk is i.v.m. een mogelijke belangentegenstelling.
Vervolg
- Het DB is bevoegd om de leden van de commissie te benoemen.
- Voorafgaand aan de benoeming door het DB worden de OR en het GO te geïnformeerd over
het voornemen om de commissieleden te benoemen.
- De commissieleden worden voorafgaand aan hun benoeming uitgenodigd voor een gesprek
met de directeur, het hoofd bedrijfsvoering en de coördinator HRM. Ook zullen worden ze
uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst met de OR- en de GO-leden.
- Als wordt besloten tot het benoemen van een eigen commissie dan zal er nog een
vervolgnotitie komen met daarin opgenomen:
- de afspraken over de werkwijze van de commissie;
- de vergoeding van de commissieleden voor hoorzitting en reiskosten;
- de procesbeschrijving van de afhandeling van de bezwaarschriften;
- de ondersteuning van de commissie bij de afhandeling van de bezwaarschriften;
- jaarlijkse rapportage van de commissie aan het DB over hun werkzaamheden.
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27. REGELING BEZWARENPROCEDURE RECHTSPOSITIE

Begripsomschrijvingen
Artikel 27:1:1:1
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. de wet
: de Algemene Wet Bestuursrecht;
b. belanghebbenden : 1.
de medewerker die op grond van artikel 2.4 van de Car/Uwo
werkzaam is of werkzaam is geweest bij Brandweer Brabant
Noord, alsmede diens nagelaten betrekking of rechtsverkrijgenden,
wier belang rechtstreeks bij een besluit of een daarmee krachtens
artikel 2 gelijkgestelde gedraging is betrokken;
2.
het bestuursorgaan dat het omstreden besluit heeft genomen of
diens vertegenwoordiger;
c. bestuursorgaan
: het dagelijks bestuur van Brandweer Brabant Noord;
d. de commissie
: de adviescommissie zoals bedoeld in artikel 27:3:1:1.
e. besluit
: een schriftelijke beslissing inhoudende een rechtsgevolg inzake de
rechtspositie van een medewerker als bedoeld in lid b sub 1 van dit
artikel, genomen door of namens het bestuursorgaan.

Bezwaarschrift
Artikel 27:2:1:1
1. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij het Dagelijks Bestuur van Brandweer Brabant-Noord.
Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.
2. Bij het bericht van ontvangst, als bedoeld in artikel 6:14 van de wet wordt vermeld dat de
adviescommissie als bedoeld in artikel 27:3:1:1 van deze regeling over het bezwaar zal
adviseren.
3. Het bezwaarschrift met de daarbij overlegde stukken wordt door P&O zo spoedig mogelijk in
vijfvoud in handen van de adviescommissie gesteld. Het verweerschrift wordt later door de
werkgever nagestuurd.

Externe adviescommissie
Artikel 27:3:1:1
1. Er is een externe adviescommissie zoals bedoeld in artikel 7:13 van de wet voor de
voorbereiding van de beslissing op bezwaren.
2. Het bestuursorgaan van de organisatie beslist op de bij hem ingediende bezwaren na advies
van de adviescommissie.
3. Het horen zoals bedoeld in artikel 7:2 van de wet geschiedt door de adviescommissie.

Inlichtingen en advies
Artikel 27:4:1:1
1. De voorzitter van de commissie kan ten behoeve van de voorbereiding van het advies
rechtstreeks inlichtingen inwinnen of doen inwinnen.
2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verzoek van de adviescommissie bij deskundigen
advies inwinnen en dezen zo nodig uitnodigen daartoe in de zitting te verschijnen.
Indien aan het inwinnen van advies kosten zijn verbonden, is daarvoor vooraf machtiging van
het dagelijks bestuur van de organisatie vereist.
3. De adviescommissie krijgt voorts de bevoegdheden overgedragen als bedoeld in de
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artikelen 7:6 (horen in elkaars aanwezigheid, tenzij) en 7:9 (nieuwe feiten of omstandigheden)
van de wet.

Zitting
Artikel 27:5:1:1
1. De voorzitter en secretaris van de adviescommissie bepalen plaats en tijdstip van de zitting,
waarin de belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld zich door de adviescommissie
te doen horen.
2. De bijeenkomsten van de adviescommissie zijn in beginsel besloten.

Quorum
Artikel 27:6:1:1
Voor het houden van de zitting is het vereist dat de meerderheid van het aantal leden van de
commissie, waaronder de voorzitter van de commissie, aanwezig is, tenzij de commissie gebruik
heeft gemaakt van de mogelijkheid om het horen op te dragen aan de voorzitter of een lid dat geen
deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Verslaglegging zitting
Artikel 27:7:1:1
1. Het verslag van het horen, zoals bedoeld in artikel 7:7 van de wet, vermeldt de namen van alle
aanwezigen alsmede hun hoedanigheid.
2. Het verslag vermeldt voorts kort hetgeen tijdens de zitting is gezegd en voorgevallen.
3. Het verslag verwijst naar de in de zitting overlegde bescheiden, die aan het verslag zijn
gehecht.
4. Het verslag wordt gemaakt door de secretaris en ondertekend door de voorzitter en de
secretaris van de adviescommissie.

Advies van de commissie
Artikel 27:8:1:1
1. De adviescommissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.
Van minderheidsstandpunten wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat
verlangt.
2. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel aan het bestuursorgaan van de organisatie
voor de te nemen beslissing op het bezwaar.
3. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de adviescommissie ondertekend.

Verdaging beslissing
Artikel 27:9:1:1
Indien naar het oordeel van de voorzitter van de adviescommissie de termijn van twaalf weken, als
bedoeld in artikel 7:10 van de wet, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van
advies door de adviescommissie en het nemen van een beslissing op het bezwaar door het
bestuursorgaan van de organisatie, verzoekt hij het bestuursorgaan tijdig de beslissing op het
bezwaar te verdagen.

