
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 16 januari 2004, nr. 2004-2265 tot
afkondiging van het Reglement op de
behandeling van bezwaarschriften personeel
provincie Noord-Holland 2003.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken
bekend, dat het Reglement op de behandeling van
bezwaarschriften personeel provincie Noord-Holland
2003, vastgesteld bij besluit van 27 mei 2003, nr. 2003-
14174, als volgt luidt: 

Reglement op de behandeling van bezwaarschriften
personeel provincie Noord-Holland 2003

Begripsomschrijvingen

Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:

a commissie: een bezwarencommissie personeels-
besluiten provincie Noord-Holland;

b wet: de Algemene wet bestuursrecht;
c besluit: een schriftelijke beslissing van een bestuurs-

orgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechts-
handeling die niet van algemene strekking is, met
inbegrip van de afwijzing van een aanvraag
daarvan;

d verwerend orgaan: het bestuursorgaan dat het
bestreden besluit heeft genomen, dan wel het
orgaan of degene die in mandaat het besluit heeft
genomen;

e bestuursorgaan:het provinciaal orgaan dat dient te
beschikken op een bezwaar;

f bezwaar: een bezwaar als bedoeld in artikel 7:1
van de wet; 

g bezwaarde: de ambtenaar tegen wie het besluit
zich richt en hiertegen een bezwaarschrift indient,
dan wel belanghebbende is in de zin der wet.

Algemene bepalingen

Taak van de commissie

Artikel 2 
De commissie hoort en adviseert uitsluitend met
betrekking tot bezwaarschriften op grond van de wet
tegen besluiten van Gedeputeerde Staten die betrekking
hebben op de rechtspositie van ambtenaren.

Samenstelling van de commissie

Artikel 3 

Lid 1
De commissie bestaat uit een voorzitter, dan wel een
plaatsvervangend voorzitter en ten minste twee leden,
dan wel plaatsvervangende leden.

Lid 2
De samenstelling van de commissie is als volgt:
Een lid is iemand die werkzaam is bij de provincie
Noord-Holland en niet bij de voorbereiding van het
besluit betrokken is geweest. Een lid is afkomstig van
de vakbonden. Er is een onafhankelijke voorzitter. 

De voorzitter

Artikel 4 
De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zijn geen
lid van of werkzaam onder verantwoordelijkheid van
een van de bestuursorganen van de provincie Noord-
Holland.

Benoeming 

Artikel 5 

Lid 1
Gedeputeerde Staten benoemen en ontslaan een voor-
zitter en een plaatsvervangend voorzitter, alsmede de
overige leden en hun plaatsvervangers.
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Lid 2
Het lidmaatschap eindigt op aanvraag van het betrok-
ken lid. 

Lid 3
De leden en plaatsvervangende leden worden benoemd
voor een periode van vier jaar en kunnen worden her-
benoemd.

De secretaris

Artikel 6 

Lid 1
De commissie wordt bijgestaan door een secretaris. 

Lid 2
De secretaris is geen lid van de commissie en heeft geen
stemrecht.

Lid 3
De secretaris is met betrekking tot de secretariaats-
werkzaamheden verantwoording schuldig aan de
commissie.

De procedure

Het bezwaarschrift

Artikel 7

Lid 1
Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van
ontvangst aangetekend.

Lid 2
Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken
wordt zo spoedig mogelijk door de secretaris in handen
van de commissie gesteld.

Lid 3
Bij het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14
van de wet, wordt vermeld dat een commissie als
bedoeld in artikel 1 van dit reglement over het bezwaar
zal adviseren.

De hoorzitting

Artikel 8

Lid 1
De voorzitter bepaalt datum en tijdstip van de zitting,
waarin de bezwaarde en het verwerend orgaan in de
gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te
doen horen aan de hand van een door de secretaris op
te stellen rooster.

Lid 2
De secretaris draagt zorg voor een tijdige, zo mogelijk
schriftelijke, oproeping van de leden.

Lid 3
De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3
van de wet.

Artikel 9 

Lid 1
De commissie hoort de bezwaarde, diens raadsman,
indien aanwezig, en het verwerend orgaan. Tevens
hoort zij desgewenst getuigen en deskundigen.
De bezwaarde en het verwerend orgaan worden in
aanwezigheid van elkaar gehoord.

Lid 2
Wanneer de bezwaarde en het verwerend orgaan
afzonderlijk zijn gehoord, wordt ieder van hen op de
hoogte gesteld van het verhandelde tijdens het horen
buiten zijn aanwezigheid.

Artikel 10

Lid 1
De zittingen van de commissie zijn niet openbaar.

Lid 2
Derden, anders dan belanghebbenden, kunnen alleen
dan toegang tot de hoorzitting krijgen als de bezwaarde
daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Schriftelijke verslaglegging

Artikel 11

Lid 1
Het verslag van de zitting als bedoeld in artikel 7:7 van
de wet vermeldt de namen van de aanwezigen, met
daarbij hun hoedanigheid ter zitting.

Lid 2
Het verslag houdt een korte vermelding in van al het-
geen over en weer is gezegd en voor het overige van al
hetgeen ter zitting is voorgevallen. Het verslag verwijst
naar de ter zitting overgelegde bescheiden, die aan het
verslag worden gehecht.

Lid 3
Indien de bezwaarde en de verweerder, respectievelijk
hun gemachtigden, niet in aanwezigheid van elkaar zijn
gehoord, maakt het verslag hier melding van.

Lid 4
Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en
de secretaris.

Lid 5
Het verslag maakt onderdeel uit van het advies van de
commissie.
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Raadkamer en advies

Artikel 12

Lid 1
De commissie beraadslaagt, zo mogelijk terstond na de
zitting, achter gesloten deuren over het, aan het
bestuursorgaan, uit te brengen advies.

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

Lid 3
Het advies is gemotiveerd en bevat een voorstel aan het
bestuursorgaan inzake de te nemen beslissing

Lid 4
Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris
van de commissie ondertekend.

Lid 5
De commissie brengt advies uit aan het bestuursorgaan,
middels het toezenden van een exemplaar van het
advies door de secretaris. 

Slotbepalingen

Intrekking 

Artikel 13
De Verordening instelling paritaire commissie wordt
ingetrokken.

Inwerkingtreding

Artikel 14
Dit reglement treedt in werking één dag na de datum
van uitgifte van het Provinciaal blad waarin zij is
geplaatst.

Citeertitel

Artikel 15
Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement op de
behandeling van bezwaarschriften personeel provincie
Noord-Holland 2003. 

Bekendmaking

Artikel 16
Dit reglement wordt op de gebruikelijke wijze bekend-
gemaakt.

Haarlem, 27 mei 2003

Gedeputeerde Staten voornoemd,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 11 februari 2004

De provinciesecretaris
van Noord-Holland
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