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Reglement Commissie voor bezwaarschriften 
studenten en overige zaken TU Delft 
 
BIJLAGE 4 BIJ HET BBR TU DELFT, art. 42, lid 5 
 
 
Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft 
 
Overweegt, dat gelet op artikel 7.63a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
een geschillenadviescommissie moet worden ingesteld, die adviseert over bezwaren van studenten van de 
Technische Universiteit Delft; 
 
dat het wenselijk is een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht in te 
stellen, die adviseert over bezwaren betreffende de Technische Universiteit Delft; 
 
en stelt 
 
Gehoord de werknemersorganisaties in het Lokaal Overleg (overlegvergadering LO508 van 8 juni 2020); 
 
met instemming van de Gezamenlijke Vergadering van de ondernemingsraad en de studentenraad  
(overlegvergadering van 4 juni 2020); 
 
de volgende regels vast: 
 
Artikel 1 (instelling) 
 
Het College van Bestuur stelt ten behoeve van de beslissing op een bezwaar een Commissie voor 
bezwaarschriften TU Delft in, belast met de behandeling van de volgende bezwaren: 
a. Een bezwaar, ingediend door een student en gericht tegen een door het College op grond van de Wet 

op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek genomen beslissing, met uitzondering van een 
beslissing gebaseerd op artikel 7.61 van genoemde wet.  
Onder student wordt in deze regeling verstaan: een student, een aanstaande student, een voormalige 
student, een extraneus, een aanstaande extraneus of een voormalige extraneus van de Technische 
Universiteit Delft. De Commissie geldt als de geschillenadviescommissie, bedoeld in artikel 7.63a van 
genoemde wet. 

b. Een bezwaar, gericht tegen een door het College genomen besluit, als bedoeld in de Algemene wet 
bestuursrecht. 

 
Artikel 2 (samenstelling) 

 
1. De Commissie voor bezwaarschriften is samengesteld uit een voorzitter en een plaatsvervangend 

voorzitter, tevens lid, en vier leden. 
2. De advisering over een bezwaar vindt plaats door drie leden, waaronder de voorzitter of de 

plaatsvervangende voorzitter. 
3. Onverminderd het gestelde in artikel 7:13, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, kan het horen 

geschieden door de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter of een lid dat geen deel uitmaakt van en 
niet werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur, bij plotselinge ontstentenis 
van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter of een of meer leden op de datum van de hoorzitting. 
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4. De voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter en de leden worden benoemd door het College van 
Bestuur voor een periode van maximaal drie jaar en zijn twee maal herbenoembaar. 

5. De plaatsvervangende voorzitter heeft de bevoegdheden van de voorzitter, bedoeld in de artikelen 7 en 
8. 
 

Artikel 3 (benoemingseisen) 
 
1. De voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter en de leden hebben de titel meester in de rechten of 

hebben een daarmee te vergelijken werk- en denkniveau, verkregen door relevante werkervaring op het 
gebied van onderwijs- en studentenaangelegenheden of bestuursrecht. 

2. De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder 
verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. 

3. De leden zijn niet rechtstreeks betrokken bij het geschil en ontvangen geen opdrachten van het College 
van Bestuur over het geschil. 
 

Artikel 4 (ontslag) 
 

1. De voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter en de leden kunnen door het College van Bestuur, na 
betrokkene te hebben gehoord, uit de commissie worden ontslagen bij gebleken ongeschiktheid of 
indien andere gewichtige redenen daartoe naar het oordeel van het College aanleiding toe geven. 

2. De voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter en de leden kunnen op ieder moment op eigen verzoek 
uit de commissie worden ontslagen. 

 
Artikel 5 (secretariaat) 

 
1. Het College van Bestuur wijst een secretaris en één of meer plaatsvervangers van de secretaris aan, 

die de commissie bijstaan. 
2. De secretaris en de plaatsvervangende secretaris maken geen deel uit van de commissie. 

 
Artikel 6 (vergoeding) 
 
De voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter en de leden hebben, voor zover zij niet werkzaam zijn bij de 
Technische Universiteit Delft, recht op een passende vergoeding die door het College van Bestuur nader 
wordt vastgesteld. 
 
Artikel 7 (minnelijke schikking bezwaar student) 

 
1. De commissie gaat binnen twee weken na ontvangst van een bezwaar, als bedoeld in artikel 1a, na of 

een minnelijke schikking mogelijk is tussen de student en degene die de beslissing heeft genomen. De 
commissie kan het beproeven van de minnelijke schikking overdragen aan de voorzitter of de secretaris 
van de commissie. 

2. Degene die de beslissing heeft genomen onderzoekt zo spoedig mogelijk of een minnelijke schikking 
bereikt kan worden. Gedurende de poging van minnelijke schikking wordt de beslissing op het bezwaar 
in overleg met partijen verdaagd. 

3. Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is gebleken, of indien naar het oordeel van de voorzitter 
van de commissie het volgen van de procedure om een minnelijke schikking te bereiken kennelijk niet 
tot resultaat kan leiden of als de belangen van appellant hierdoor onevenredig geschaad worden, dient 
degene die de beslissing heeft genomen binnen een door de commissie aangegeven termijn zijn 
standpunt in. 
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4. Indien een minnelijke schikking tot stand is gekomen, wordt de behandeling van het bezwaar door de 
commissie beëindigd. De commissie stelt de student, het College van Bestuur en de decaan van de 
faculteit waar de student de opleiding volgt hiervan schriftelijk in kennis. 

 
Artikel 8 (spoedprocedure bezwaar student) 
 
1. De student kan bij het indienen van zijn bezwaar, als bedoeld in artikel 1a, aangeven dat sprake is van 

onverwijlde spoed en daarbij verzoeken om een spoedprocedure, als bedoeld in artikel 7.63a, vierde lid, 
van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 

2. De voorzitter van de commissie bepaalt binnen een week na ontvangst van het bezwaar met het 
verzoek of sprake is van onverwijlde spoed. De voorzitter brengt de student en het college van bestuur 
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien de voorzitter oordeelt dat er sprake is van onverwijlde 
spoed, brengt de commissie zo spoedig mogelijk advies uit, zodanig dat het college binnen vier weken 
na ontvangst van het bezwaar een beslissing kan nemen. 
 

Artikel 9 (intrekking en overgangsbepaling) 
 
1. Het Reglement Commissie voor  bezwaarschriften werknemers en overige zaken TU Delft en 

het Reglement Commissie voor  bezwaarschriften studenten TU Delft (CvB besluit van 9 
november 2010) worden ingetrokken.  

2. Het Reglement Commissie voor  bezwaarschriften werknemers en overige zaken TU Delft blijft van 
toepassing op bezwaarschriften gericht tegen besluiten die zijn genomen voor 1 januari 2020. 

 
Artikel 10 (inwerkingtreding) 
 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. 
 
Artikel 11 (citeertitel) 
 
Deze regeling wordt aangehaald als Reglement Commissie voor bezwaarschriften studenten en overige 
zaken TU Delft. 
 
Deze regeling zal worden geplaatst op de website van de TU Delft. 
Van deze regeling en de plaatsing op de website zal kennisgeving worden gedaan in het TU-nieuws, de 
digitale nieuwsbrief van de Technische Universiteit Delft. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur van 16 juni 2020. 
 
 
 
 
 
Prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen 
Voorzitter 
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TOELICHTING  
 
Algemeen 
De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is per 1 januari 2020 in werking getreden. Als gevolg 
hiervan zijn werknemers van universiteiten geen ambtenaar meer en werknemer in de zin van het Burgerlijk 
Wetboek geworden. Hierdoor is de bezwaarschriftprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet 
meer van toepassing op rechtspositionele besluiten ten aanzien van werknemers van de universiteit, tenzij 
deze besluiten voor 1 januari 2020 zijn genomen en onder het overgangsrecht van de Wnra vallen. Daarom 
kan het Reglement Commissie voor  bezwaarschriften werknemers en overige zaken TU Delft per 1 januari 
2020 vervallen.  
 
Dit reglement regelt evenwel ook de bezwaarschriften in overige zaken, ingediend op basis van de Awb. Het 
wordt wenselijk geacht voor dergelijke bezwaarschriften, bijvoorbeeld over de Wet openbaarheid bestuur, 
een adviescommissie te behouden. Er is voor gekozen dit in één reglement te regelen met bezwaarschriften 
ingediend voor studenten, waarvoor op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschap-pelijk 
onderzoek (WHW) een bezwaarschriftcommissie verplicht is. Hiermee worden de behandeling van alle 
bezwaarschriften in bestuurlijke aangelegenheden in één reglement geregeld. 
 
Artikel 43a van het Bestuurs- en beheersreglement, dat een basis was voor een reglement bezwaarschriften 
werknemers en overig, zal in samenhang hiermee worden aangepast. Het Reglement Commissie voor  
bezwaarschriften studenten TU Delft wordt aangevuld met overige zaken  en met een aangepaste naam 
opnieuw vastgesteld. 
 
Bezwaarschriften studenten 
De WHW schrijft in art. 7.59a voor dat het College van Bestuur een toegankelijke faciliteit inricht, ook wel 
loket genaamd, waar een student een klacht, bezwaar of beroep kan indienen. Het doel hiervan is dat een 
student gemakkelijker zijn rechtsgang vindt. Het loket zal zo nodig de student naar de juiste instantie 
verwijzen: naast behandeling van klachten binnen de directie onderwijs-en studentenzaken zelf en de 
Studentenombudsman, zal het loket voor de afhandeling van bezwaren en beroepen verwijzen naar de 
betreffende commissie. 
Ten opzichte van de huidige situatie verandert er voor de behandeling van bezwaren en beroepen van 
studenten niets. Beroepschriften, zoals gedefinieerd in art. 7.61 WHW, worden behandeld door het College 
van beroep voor de examens waarvoor een apart reglement is opgesteld (basis in art. 43 BBR). 
 
Art. 7.63a WHW schrijft een geschillenadviescommissie voor door studenten ingediende bezwaarschriften, 
zijnde evenals de huidige commissie een zogenaamde art. 7:13 Awb commissie (Algemene wet 
bestuursrecht). De WHW gebruikt het woord geschillen verder niet als onderscheidend criterium en daarom 
is ervoor gekozen de adviescommissie binnen de TU Delft als bezwaarschriftencommissie te blijven duiden. 
In dit reglement, opgenomen in het BBR met als basis art. 42, lid 5 van het BBR,  zijn in de WHW  
opgenomen elementen, die soms afwijken van de Awb, opgenomen: 

- De WHW schrijft voor dat de leden van de commissie functioneel onafhankelijk zijn, volgens de 
Memorie van Toelichting inhoudende, dat de leden geen opdrachten van het College van Bestuur 
mogen aanvaarden en niet rechtstreeks bij het geschil betrokken mogen zijn; zie artikel 3, lid 3. 
Hoewel dit niet expliciet was voorgeschreven, werd in de praktijk deze regel al gevolgd en de leden 
van de bezwaarschriftencommissie zoveel mogelijk buiten medewerkers van de TU Delft gezocht. 

- Het beproeven van een minnelijke schikking, zie artikel 7. 
- Het opnemen van een spoedprocedure, zie artikel 8. 

Ook de beslistermijn wijkt af van die van de Awb: 10 weken in plaats van 14 weken, daarnaast is geen 
verdaging van deze termijn mogelijk en loopt de termijn vanaf de datum van ontvangst van het 
bezwaarschrift, terwijl in de recent gewijzigde Awb de beslistermijn pas gaat lopen vanaf het einde van de 
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bezwaartermijn. Deze afwijkende elementen zijn in de WHW zelf opgenomen, en niet herhaald in dit 
reglement. 
 
Voor zover onderwerpen in de Awb zelf geregeld zijn, wordt dit niet in dit reglement herhaald. Verwezen 
wordt naar artikel 7:13 Awb voor de bevoegdheden van de commissie, zoals om niet te horen , of het horen 
door de voorzitter of aan een enkel lid op te dragen, bij kennelijk niet-ontvankelijke of kennelijk ongegronde 
bezwaarschriften. Dit reglement regelt onderwerpen van organisatorische aard, zoals de samenstelling der 
commissies, de wijze van benoeming, ondersteuning en vergoeding. 
 
Artikelsgewijs 
 
Artikel 1 
Voor de competentie van de commissie studentenzaken is aansluiting gezocht bij art. 7.63a, tweede lid 
WHW: het gaat om beslissingen genomen op grond van de WHW met uitzondering van de in art. 7:61 WHW 
genoemde beslissingen, die tot de competentie van het College van beroep voor de examens horen. Indien 
een student een beroep doet op een andere wet, bijvoorbeeld de Wet openbaarheid bestuur, komt hij terecht 
bij de andere commissie (werknemers en overige zaken).Voor de definitie van student is de ruime definitie uit 
de WHW  herhaald: ook aanstaande en ex-studenten kunnen een bezwaar indienen, evenals de extraneus, 
aanstaande en voormalige extraneus. 
Onderdeel b bevat de kapstok voor behandeling van overige (Awb-)zaken. 
 
Artikel 2 
Er is gekozen voor een ‘dubbele bezetting van de commissie met zes leden. De advisering per bezwaar vindt 
steeds plaats door drie leden, waaronder de (plv) vz. Het horen zal in beginsel ook door deze drie leden 
plaatsvinden, maar in het derde lid is een voorziening getroffen voor het laten doorgaan van de geplande 
hoorzitting, indien een of meer leden plotseling afwezig zouden zijn. Artikel 7:13 Awb laat sowieso het horen 
door een enkel onafhankelijk lid toe. 
 
Artikel 3 
In het derde lid is de onafhankelijkheid van de commissieleden conform de bedoeling van de wetgever 
benadrukt. De volledige onafhankelijkheid van de (plaatsvervangende) voorzitter sluit aan bij art 7:13 Awb. 
 
Artikel 7 en 8 
Deze artikelen hebben speciaal betrekking op bezwaarschriften ingediend door een student. 
Zoals hierboven aangegeven schrijft de WHW het beproeven van een minnelijke schikking voor. Voor de 
procedure hiervan is aansluiting gezocht bij die van het Reglement College van beroep voor de examens TU 
Delft. 
Voor de spoedprocedure (artikel 8) is uitwerking gegeven aan het bepaalde in art. 7.63a, vierde lid, WHW. 
 
Artikel 9 
De intrekking van de bestaande reglementen is hierboven toegelicht onder ‘Algemeen’. Lopende zaken bij 
de bezwaarschriftencommissie werknemers en overige zaken dienen door die commissie onder de vigeur 
van het bestaande reglement te worden afgewikkeld. 
 
 
 


