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BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURE  
(artikel 13, reglement commissie van toekenning samenwerkingsverband Berséba) 

 

artikel 13: bezwaar en beroep 

I bezwaar en beroep betreffende een besluit over een aangevraagd ondersteuningsarrange-
ment 

1 Indien een belanghebbende1 zich niet met een beslissing van de commissie betreffende een 
ondersteuningsarrangement voor een leerling kan verenigen, neemt deze binnen vijf werkdagen 
na toekenning van het arrangement contact op met de regiomanager en wordt in goed overleg 
met de zorgmakelaar bezien of aan het bezwaar tegemoet gekomen moet en kan worden. 

2 Indien op deze wijze niet tot overeenstemming gekomen kan worden en een belanghebbende 
persisteert zich niet met een beslissing van de commissie betreffende een 
ondersteuningsarrangement voor een leerling te kunnen verenigen, kan deze binnen zes weken 
na toekenning van het arrangement bezwaar maken tegen deze beslissing door het indienen 
van een bezwaarschrift bij de regiomanager van de betreffende regio van 
samenwerkingsverband Berséba. De commissie wordt door de belanghebbende op de hoogte 
gesteld van het ingediende bezwaar. 

3 Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a de naam en adres van de indiener 
b naam en geboortedatum van de leerling 
c de dagtekening 
d een omschrijving van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht 
e de gronden van het bezwaar 

4 De belanghebbende kan zich laten vertegenwoordigen. In dat geval wordt het bezwaarschrift 
namens de belanghebbende getekend.  

5 Binnen tien werkdagen na ontvangst van het bezwaar neemt de regiomanager in overleg met 
de belanghebbende en de commissie een besluit of: 
a   de commissie na het horen van belanghebbende een beslissing zal nemen op het bezwaar 

tegen het gewraakte besluit of 
b. de adviescommissie2 om advies in de vorm van een second opinion wordt gevraagd op basis 

waarvan de commissie een beslissing neemt op het bezwaar tegen het gewraakte besluit 
De wens van de belanghebbende is bepalend voor de beslissing van de regiomanager. 
 
A De commissie neemt zelf een beslissing op het bezwaar tegen het gewraakte besluit 

6 a. De commissie neemt binnen vijf weken na ontvangst van het bezwaar tegen het gewraakte  
  besluit na het horen van belanghebbenden een beslissing op het gewraakte besluit inzake  
  artikel 13, afdeling I lid 1, waarbij de inbreng van belanghebbenden beargumenteerd wordt  
  meegewogen.  

b. Binnen vijf werkdagen volgend op een beslissing inzake artikel 13, afdeling I, lid 6a worden 
belanghebbenden door de zorgmakelaar over het besluit geïnformeerd. 

 
B de adviescommissie wordt om advies gevraagd in de vorm van een second opinion 

 
1 Conform het reglement van de commissie van toekenning, artikel 1, lid b is een belanghebbende de school of de ouder(s)/voogd(en)/ver-

zorger(s) 
2 De commissie van toekenning van een aanpalende regio in het samenwerkingsverband Berséba, die als adviescommissie van het samen-

werkingsverband functioneert in gevallen bezwaar wordt gemaakt tegen een beslissing van de commissie van toekenning over het toe-
kennen van een ondersteuningsarrangement of het besluit van het samenwerkingsverband over het toekennen van een toelaatbaar-
heidsverklaring. Voor de regio Zeeland is dit de regio Randstad en omgekeerd; voor de regio Midden is dit de regio Noordoost en omge-
keerd. Het staat de regio’s vrij om de commissie van een regionaal samenwerkingsverband te vragen als adviescommissie te functione-
ren.  
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7 a.  De commissie vraagt binnen vijf werkdagen na goedkeuring voor het vragen van een second  
  opinion de adviescommissie om een advies in de vorm van een second opinion. 

b.  De adviescommissie brengt binnen vijf weken advies uit op de aangevraagde second opinion. 
c. In de volgende vergadering van de commissie neemt de commissie een beslissing op het 

bezwaar tegen het gewraakte besluit  artikel 13, afdeling I lid 1, waarbij zij de mening van de 
belanghebbende betrekt en het advies van de adviescommissie mee laat wegen.  

d. Binnen vijf werkdagen volgend op een besluit inzake artikel 13, afdeling I, lid 7c worden 
belanghebbenden door de zorgmakelaar het genomen besluit geïnformeerd. 

 
8 Indien de belanghebbende zich niet kan verenigen met het genomen besluit inzake artikel 13, 

afdeling I lid 6a of inzake artikel 13, afdeling I lid 7c staat voor de belanghebbende binnen zes 
weken beroep open bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank in Utrecht. 

9 De voorzitter ziet erop toe dat in de bekendmaking en de verdere afhandeling van het besluit 
alle geldende voorschriften inzake berichtgeving en termijnen in acht worden genomen.  

9 In beroepszaken treedt de voorzitter op namens de commissie, tenzij zich de wenselijkheid van 
een andere oplossing voordoet.  

10 Gedurende de periode van bezwaar en beroep draagt het samenwerkingsverband zorg, dat er 
sprake is van adequate ondersteuning en begeleiding van de leerling op wie het gewraakte 
besluit genoemd in artikel 12, lid 1 en in artikel 13, afdeling I, lid 6a en in artikel 13, afdeling I, 
lid 7c betrekking heeft. 

 
II bezwaar en beroep betreffende een besluit over een aangevraagde toelaatbaarheidsverkla-

ring 
1 Indien een belanghebbende zich niet met een beslissing van het samenwerkingsverband betref-

fende een toelaatbaarheidsverklaring voor een leerling kan verenigen, neemt deze binnen vijf 
werkdagen na toekenning van de toelaatbaarheidsverklaring contact op met de regiomanager 
en wordt in goed overleg met de zorgmakelaar bezien of aan het bezwaar tegemoet gekomen 
moet en kan worden. 

2 Indien op deze wijze niet tot overeenstemming gekomen kan worden en een belanghebbende 
persisteert zich niet met een beslissing van het samenwerkingsverband betreffende een 
toelaatbaarheidsverklaring voor een leerling te kunnen verenigen, kan deze binnen zes weken 
na toekenning van de toelaatbaarheidsverklaring bezwaar maken tegen deze beslissing door het 
indienen van een bezwaarschrift bij de regiomanager van de betreffende regio van 
samenwerkingsverband Berséba. De commissie wordt door de belanghebbende op de hoogte 
gesteld van het ingediende bezwaar. 

3 Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a de naam en adres van de indiener 
b naam en geboortedatum van de leerling 
c de dagtekening 
d een omschrijving van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht 
e de gronden van het bezwaar 

4 De belanghebbende kan zich laten vertegenwoordigen. In dat geval wordt het bezwaarschrift 
namens de belanghebbende getekend.  

5 Binnen tien werkdagen na ontvangst van het bezwaar neemt de regiomanager in overleg met 
de belanghebbende en de commissie een besluit of: 
a   de commissie na het horen van belanghebbende een beslissing zal nemen op het bezwaar 

tegen het gewraakte besluit of 
b. de adviescommissie om advies in de vorm van een second opinion wordt gevraagd op basis 

waarvan de commissie een beslissing neemt op het bezwaar tegen het gewraakte besluit 
De wens van de belanghebbende is bepalend voor de beslissing van de regiomanager. 
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A De commissie neemt zelf een beslissing op het bezwaar tegen het gewraakte besluit 

6 a.  De commissie neemt binnen vijf weken na ontvangst van het bezwaar tegen het gewraakte  
 besluit neemt de commissie na het horen van belanghebbenden een beslissing op het  
 gewraakte besluit inzake artikel 13, afdeling II lid 1, waarbij de inbreng van belanghebbenden 
 beargumenteerd wordt meegewogen.  

b. Binnen vijf werkdagen volgend op een besluit inzake artikel 13, afdeling II, lid 6a worden 
belanghebbenden door de zorgmakelaar over het besluit geïnformeerd. 

 
B de adviescommissie wordt om advies gevraagd in de vorm van een second opinion 

7 a.  De commissie verzoekt binnen vijf werkdagen na goedkeuring voor het vragen van een  
second opinion de  adviescommissie om een advies in de vorm van een second opinion. 

b.  De adviescommissie brengt binnen vijf weken advies uit op de aangevraagde second opinion. 
c. In de volgende vergadering van de commissie neemt de commissie een beslissing op het 

bezwaar tegen het gewraakte besluit  artikel 12, lid 1, waarbij zij de mening van de 
belanghebbende betrekt en het advies van de adviescommissie mee laat wegen.  

d. Binnen vijf werkdagen volgend op een besluit inzake artikel 13, afdeling II, lid 7c worden 
belanghebbenden door de zorgmakelaar het genomen besluit geïnformeerd. 

8 Indien de belanghebbende zich niet kan verenigen met het genomen besluit inzake artikel 13, 
afdeling II lid 6a of inzake artikel 13, afdeling II lid 7c staat voor de belanghebbende binnen zes 
weken beroep open bij de bezwaaradviescommissie. 

9 Binnen vijf weken na ontvangst van het advies van de bezwaaradviescommissie neemt de 
commissie na het horen van belanghebbenden een beslissing op het gewraakte besluit inzake 
artikel 13, afdeling II, lid 1, waarbij de inbreng van belanghebbenden en het advies van de 
bezwaaradviescommissie beargumenteerd wordt meegewogen.  

9 Binnen vijf werkdagen volgend op een besluit inzake artikel 13, afdeling II, lid 9 worden 
belanghebbenden door de zorgmakelaar over het besluit geïnformeerd. 

10 Indien de belanghebbende zich niet kan verenigen met het genomen besluit inzake artikel 13, 
afdeling II, lid 9 staat voor de belanghebbende binnen zes weken beroep open bij de sector 
bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank in Utrecht. 

11 De voorzitter ziet erop toe dat in de bekendmaking en de verdere afhandeling van het besluit 
alle geldende voorschriften inzake berichtgeving en termijnen in acht worden genomen.  

12 In beroepszaken treedt de voorzitter op namens de commissie, tenzij zich de wenselijkheid van 
een andere oplossing voordoet.  

13 Gedurende de periode van bezwaar en beroep draagt het samenwerkingsverband zorg, dat er 
sprake is van adequate ondersteuning en begeleiding van de leerling op wie het gewraakte 
besluit genoemd in artikel 12, lid 1 en in artikel 13, afdeling II, lid 6a en in artikel 13, afdeling II, 
lid 7c betrekking heeft. 

14 Een belanghebbende is te allen tijde bevoegd een bezwaar inzake een conform artikel 12, lid 1 
bekendgemaakt besluit van de commissie betreffende een toelaatbaarheidsverklaring direct in 
te dienen bij de bezwaaradviescommissie.  

 

artikel 14: beveiliging van persoonsgegevens 

1 De commissie houdt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften daaromtrent de 
gevoelige gegevens over de aangemelde leerlingen niet langer in bezit dan strikt noodzakelijk is.  

2 De commissie houdt zich aan het door de raad bestuur vastgestelde privacyreglement van het 
samenwerkingsverband. 
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artikel 15: slotbepaling 

1 In alle gevallen waarin dit reglement noch het ondersteuningsplan voorzien, beslist de raad van 
bestuur na ingewonnen advies van de regiomanager en van de raad van toezicht. 

2 Dit reglement kan worden aangehaald als “reglement commissie van toelaatbaarheid Berséba”. 
 


