
 
 

 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
COMMISSIE VAN BEZWAAR VERWIJDERING 

 

 
 

R O C  W E S T - B R A B A N T  
 
 
 

M I D D E L B A A R  B E R O E P S O N D E R W IJ S   
 

en  
 

EDUCATIE 
 

 
 

(opleidingen vallend onder de WEB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versie 22.01.2013 
 



 
 

 
 

H U I S H O U D E L I J K  R E G L E M E N T  
C O M M I S S I E  V A N  B E Z W A A R  V E R W I J D E R I N G  

 
R O C  W E S T - B R A B A N T  

 
 
 
 
INHOUDSOPGAVE 
 
 
1. Samenstelling commissie van bezwaar verwijdering    pag. 3 

 
 

2. Vergoeding leden commissie van bezwaar      pag. 3 
 
 

3. Werkgebied van de commissie van bezwaar      pag. 3 
 
 

4. Werkzaamheden commissie van bezwaar       pag.  3 
 
 

5. Aanmelding van het bezwaar        pag. 3 
 
 

6. Behandeling van het bezwaar        pag. 4 
 
 

7. Bekend maken van het besluit aan belanghebbenden    pag. 4 
 
 

8. Afhandeling van het besluit binnen de instituten     pag. 4 
 
 
 
 
 



 

1. Samenstelling commissie van bezwaar verwijdering 
De commissie van bezwaar verwijdering is een onafhankelijke commissie die zo is samengesteld dat 
voor elk lid van de commissie van bezwaar een plaatsvervanger is aangewezen, zodat zij altijd volle-
dig kan functioneren. De samenstelling is als volgt: 
 
Commissie van bezwaar: 
Voorzitter  
Plv. Voorzitter  
Lid cie.   
Plv Lid cie.  
Lid cie.   
Plv. lid cie.  
Secretaris  
 
2. Vergoeding leden commissie van bezwaar verwijdering 
De leden van de commissie van bezwaar verwijdering ontvangen voor het bijwonen van vergaderin-
gen en/of hoorzittingen vacatiegeld alsmede een reiskostenvergoeding. Vacatiegelden zullen worden 
uitgekeerd conform de Regeling vacatiegelden van het ROC West-Brabant. De reiskostenvergoeding 
is gebaseerd op de belastingvrije vergoeding. Het ROC West-Brabant is verplicht deze vergoedingen 
op te geven aan de belastingdienst. 
 
3. Werkgebied van de commissie van bezwaar verwijdering 
De commissie van bezwaar verwijdering behandelt de bezwaarschriften inzake verwijdering van deel-
nemers die zich hebben ingeschreven voor een beroepsopleiding of een opleiding educatie bij het 
ROC West-Brabant. 
 
 
4. Werkzaamheden commissie van bezwaar verwijdering 
De afhandeling van het bezwaarschrift kent een viertal fasen, te weten: 
A. Indiening van het bezwaar; 
B. Behandeling van het bezwaar; 
C. Bekend maken van het besluit aan belanghebbende(n); 
D. Afhandeling van het besluit binnen de instelling. 
 
 
5. Indiening van het bezwaar (A) 
 De deelnemer stuurt zijn of haar bezwaar aangetekend naar het adres van het instituut waar hij/zij 

zich heeft aangemeld dan wel waar hij/zij de opleiding volgt en richt het bezwaar aan de directeur 
van het betreffende instituut met een afschrift aan de secretaris van commissie van bezwaar ver-
wijdering (Trivium 76 te Etten-Leur/Postbus 699 4870 AR Etten-Leur).  

 Het secretariaat van de directeur neemt het bezwaar in ontvangst, zet de datum van ontvangst op 
het bezwaarschrift en geeft het een inschrijvingsnummer en schrijft het in. 

 Aan de deelnemer wordt een bevestiging van ontvangst van het bezwaarschrift gezonden met de 
mededeling dat het dossier naar de commissie van bezwaar verwijdering wordt gestuurd. 

 De directeur van het betreffende instituut stelt de secretaris van de commissie van bezwaar verwij-
dering of diens plaatsvervanger op de hoogte binnen een tijdsbestek van maximaal twee werkda-
gen1 en levert daarbij een compleet dossier aan. 

 De secretaris van de commissie of diens plaatsvervanger draagt zorg voor verzending van het 
bezwaarschrift naar de behandelende leden van de commissie van bezwaar verwijdering binnen 
maximaal drie (zie reglement) werkdagen en plant een datum voor een hoorzitting.  

                                                   
1  Een werkdag is een dag -niet zijnde een zaterdag, zondag, een christelijke of algemeen erkende feestdag-  waarop de 

instelling voor deelnemers geopend is. Per schooljaar wordt het vakantierooster waarop de instelling voor deelnemers ge-
sloten is op de website gepubliceerd.  

 
 



 

 
 

6. Behandeling van het bezwaar (B) 
 De voorzitter van de commissie van bezwaar verwijdering kijkt in eerste instantie of het bezwaar 

ontvankelijk is. Hij beslist hierover binnen maximaal twee werkdagen na het in kennis stellen van 
de leden van de commissie van bezwaar. Wanneer de commissie van bezwaar besluit tot niet ont-
vankelijkheid stelt de secretaris de directeur hiervan in kennis. De deelnemer wordt door de direc-
teur (zie reglement) schriftelijk in kennis gesteld van de niet-ontvankelijkheid. 

 Wanneer de voorzitter van de commissie van bezwaar verwijdering het bezwaarschrift ontvankelijk 
verklaart, wordt het bezwaarschrift in behandeling genomen. De commissie van bezwaar verwijde-
ring zal bij de behandeling van het bezwaar tot een nader onderzoek besluiten waarbij de betrok-
ken partijen door de commissie van bezwaar verwijdering worden gehoord. De deelnemer kan zich 
altijd door een derde laten bijstaan, mits de commissie van bezwaar verwijdering hierover tevoren 
in kennis is gesteld. De deelnemer die minderjarig is, zal zich altijd laten bijstaan door zijn wettelijk 
vertegenwoordiger (ouder/verzorger). 

 De commissie van bezwaar verwijdering - bestaande uit voorzitter en twee leden - oordeelt of het 
bezwaar gegrond of ongegrond is met minimaal een volstrekte meerderheid van stemmen. Wan-
neer de commissie van bezwaar tot de conclusie komt dat een bezwaar gegrond is, adviseert de 
commissie van bezwaar het voorgenomen besluit tot verwijdering nietig te verklaren. 

   
 

 7.  Bekend maken van het besluit aan belanghebbenden (C) 
 Het advies van de commissie van bezwaar verwijdering wordt schriftelijk medegedeeld aan de 

directeur. De directeur neemt op basis van dit advies een besluit en deelt dit bij aangetekend 
schrijven mee aan de deelnemer en bij minderjarigheid aan diens wettelijke vertegenwoordiger. De 
directeur kan alleen gemotiveerd afwijken van het advies van de commissie. Een afschrift van het 
besluit gaat naar de secretaris van de commissie. 

 
 
8..  Afhandeling van het besluit binnen de instituten (D) 
 De directeur van het instituut dient op de zorgvuldige en tijdige afhandeling van het bezwaar toe te 

zien. 
 Het dossier wordt onder nummer opgeborgen door het secretariaat van de directeur in een daar-

voor aan te leggen archief. 
 Tijdens de jaarlijkse evaluatievergadering van de commissie van bezwaar verwijdering komt het 

dossier nog eenmaal aan de orde in evaluerende zin. 
 Het privacy-reglement van het ROC West-Brabant is op het bovenstaande van toepassing. 
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Huishoudelijk Reglement Commissie van Bezwaar Verwijdering – ingaande schooljaar 2013/2014 
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