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Reglement bezwarencommissie EVC Zuyd Hogeschool     

Artikel 1 Reikwijdte 

Dit reglement regelt de behandeling van bezwaren van personen (appellant) tegen besluiten met 

betrekking tot de uitslag/ beoordeling van een EVC procedure. 

Artikel 2 Bezwarencommissie EVC Zuyd Hogeschool 

1. Ter behandeling van het in het kader van dit reglement genoemde bezwaren is er een 

bezwarencommissie EVC Zuyd Hogeschool, hierna te noemen: de bezwarencommissie EVC.  

2. De bezwarencommissie is bevoegd kennis te nemen van besluiten van Zuyd Professional, het 

EVC centrum, betreffende de uitslag/ eindbeoordeling van de EVC procedure.  

3. De bezwarencommissie bestaat uit drie leden. 

4. De leden worden rechtstreeks benoemd door het college van bestuur en zijn herbenoembaar. 

6. Op eigen verzoek wordt aan de leden van de bezwarencommissie ontslag verleend. 

Artikel 3  Reglement van orde 

 

De bezwarencommissie kan een reglement van orde vaststellen waarin zij haar eigen werkwijze 

regelt. Dit reglement of een wijziging daarvan behoeft de goedkeuring van het college van bestuur. 

Artikel 4 Indiening bezwaarschrift 

1. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij: 

De bezwarencommissie EVC.  

T.a.v.  serviceteam Zuyd Professional 

Postbus 550 

6400 AN Heerlen 

2. Het bezwaarschrift wordt ingediend binnen vier weken na de dag, waarop de desbetreffende 

beslissing is meegedeeld of wordt geacht te zijn geweigerd. 

Artikel 5 Inhoud bezwaarschrift en verzuim 

1. Het bezwaarschrift is ondertekend en houdt in: 

a) naam, adres en woonplaats van de appellant; 

b) aanduiding van het orgaan of functionaris tegen wiens beslissing het bezwaar is gericht; 

c) een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht, met 

overlegging indien mogelijk van een afschrift daarvan, of indien het bezwaar is gericht 

tegen het weigeren van een beslissing, een duidelijke omschrijving van de beslissing die 

naar het oordeel van de appellant had moeten worden genomen; 

d) de gronden waarop het bezwaar rust. 

2. De voorzitter van de bezwarencommissie stelt appellant onverwijld in kennis van eventueel door 

hem gepleegde verzuimen en nodigt hem uit deze binnen een door de voorzitter te stellen 

termijn te herstellen. In geval appellant niet binnen die termijn de door hem gepleegde 

verzuimen heeft hersteld, kan hij niet-ontvankelijk worden verklaard.  
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3. De appellant ontvangt een ontvangstbevestiging. 

 

Artikel 6 Vereenvoudigde behandeling 

 

De voorzitter van de bezwarencommissie kan onmiddellijk uitspraak doen indien hij van oordeel is 

dat de bezwarencommissie kennelijk onbevoegd is of het beroep kennelijk niet-ontvankelijk is dan 

wel de verdere behandeling van het bezwaar hem niet nodig voorkomt omdat: 

a) het beroep kennelijk ongegrond is; of 

b) de beslissing waartegen het bezwaar is gericht, kennelijk niet in stand kan blijven; of 

c) de beslissing waartegen het bezwaar is gericht, door het bevoegde orgaan c.q. de bevoegde 

functionaris is ingetrokken of gewijzigd, en het desbetreffende orgaan c.q. bevoegde 

functionaris kennelijk aan de bezwaren van de appellant is tegemoet gekomen. 

 Hij grondt zijn uitspraak uitsluitend op stukken die op het geding betrekking hebben. 

Artikel 7  Schriftelijke voorbereiding van behandeling ter zitting 

 

1. Het bezwaar wordt door de bezwarencommissie aan Zuyd Professional gezonden met het 

verzoek om binnen een termijn van twee weken schriftelijk verweer in te dienen bij de 

bezwarencommissie. Van het verweerschrift wordt onverwijld afschrift gezonden aan appellant. 

2. De voorzitter van de bezwarencommissie bepaalt op zo kort mogelijke termijn de plaats waar en 

het tijdstip waarop de behandeling van het bezwaar ter zitting zal plaatsvinden. Aan partijen 

wordt daarvan tijdig kennis gegeven. 

3. De bezwarencommissie kan uit eigen beweging de door haar nodig geachte inlichtingen 

inwinnen en op het geding betrekking hebbende stukken opvragen.  

Artikel 8 Behandeling ter zitting 

1. Het beroep wordt behandeld in een gesloten zitting van de bezwarencommissie.  

2. De voorzitter van de bezwarencommissie heeft de leiding van de zitting. Hij geeft elk van de 

partijen de gelegenheid haar standpunt toe te lichten. 

3. Indien vóór de sluiting van de zitting blijkt, dat het onderzoek niet volledig is geweest, kan het 

college van beroep bepalen, dat de behandeling ter zitting op een door het college van beroep 

te bepalen tijdstip zal worden voortgezet. Daarbij kunnen aan partijen aanwijzingen worden 

gegeven met betrekking tot het bewijs. 

4. Voordat de behandeling ter zitting is gesloten, deelt de voorzitter van de bezwarencommissie 

mede, wanneer uitspraak zal worden gedaan. Deze uitspraak wordt gedaan binnen de termijn 

genoemd in Artikel 9, derde lid. 

Artikel 9 Beraadslaging en beslissing 

1. De bezwarencommissie beraadslaagt en beslist in raadkamer. Zij grondt haar uitspraak 

uitsluitend op de stukken die ter inzage zijn gelegd alsmede op hetgeen ter zitting naar voren is 

gebracht of, zonder dat de tegenpartij hierdoor wordt benadeeld, is overlegd. 

2. De bezwarencommissie beslist bij meerderheid van stemmen. 

3. De bezwarencommissie beslist binnen tien weken na ontvangst van het bezwaarschrift. 
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Artikel 10 Uitspraak 

1. De uitspraken van het college van beroep zijn gedagtekend en houden in: 

a) namen en woonplaatsen van de partijen; 

b) de gronden waarop de uitspraak berust; 

c) de beslissing; 

d) de namen van de leden van de bezwarencommissie die de uitspraak hebben  gewezen. 

2. Indien de bezwarencommissie het bezwaar gegrond acht, vernietigt het de beslissing geheel of 

gedeeltelijk. Zij kan bepalen dat onder door haar te stellen voorwaarden en binnen een termijn 

van dertig dagen opnieuw of, indien een beslissing geacht wordt te zijn geweigerd, alsnog een 

beslissing genomen wordt dan wel kan zij bepalen dat onder door haar te stellen voorwaarden 

en binnen een door haar te stellen termijn de EVC procedure of enig onderdeel daarvan 

opnieuw of alsnog kan worden afgelegd. 

3. De uitspraak wordt door de voorzitter van de bezwarencommissie alsmede door de secretaris 

getekend, wordt aangetekend in afschrift toegezonden aan partijen en het college van bestuur. 

4. De uitspraak van de bezwarencommissie is voor alle partijen bindend en is niet voor beroep 

binnen Zuyd Hogeschool vatbaar.  

Artikel 11 Wijziging en aanvulling reglement 

 

1. Het reglement kan door de bezwarencommissie worden gewijzigd en aangevuld. 

2. Het reglement alsmede wijzigingen daarvan behoeven de goedkeuring van het college van 

bestuur. 

Artikel 12 Slotbepaling 

1. Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement bezwarencommissie EVC Zuyd Hogeschool. 

2. Het reglement is vastgesteld door het college van bestuur d.d. en treedt in werking op  1 

februari 2021. 

 


