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VOORWOORD  
 

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) kent sinds het studiejaar 2010-2011 een 

geschillenadviescommissie (GAC). Deze commissie adviseert het college van bestuur over 

bezwaarschriften die zijn gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (WHW), niet zijnde klachten of beroepschriften die op grond van artikel 7.61 WHW worden 

behandeld door het college van beroep voor de examens (COBEX). Op de GAC is artikel 7.13, eerste 

tot en met zevende lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van overeenkomstige toepassing. 

 

Dit jaarverslag heeft betrekking op het studiejaar 2014 - 2015. In dit jaarverslag wordt inzicht gegeven 

in de door de GAC uitgevoerde werkzaamheden en de aard en omvang van de bezwaren. Tevens 

wordt aangegeven tot welke uitkomst het bezwaar heeft geleid. 

 

In het verslagjaar kwam de GAC vaker bijeen dan het jaar daarvoor.  

 

In dit jaarverslag zijn de bezwaarschriften gerubriceerd per domein en per onderwerp. De 

belangrijkste informatie over de werkzaamheden van de GAC is opgenomen in de samenvatting. 

 

Amsterdam, juni 2015 

 

 

 

 

mr. H.A. Mreijen       mr. M.S. Tissingh 

Voorzitter       Ambtelijk secretaris 
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SAMENVATTING  
 
Aantal bezwaarschriften 

In het verslagjaar werden er 313 bezwaarschriften ingediend over onderwerpen waar de GAC advies 

over uitbrengt aan het college van bestuur. In totaal werden in het verslagjaar 182 adviezen 

uitgebracht. Dit is meer dan in het jaar daarvoor toen 72 adviezen werden uitgebracht. De GAC kwam 

in het verslagjaar zestien keer bijeen. 

 

Van de behandelde bezwaarschriften werden er 76 geschikt; bij 2 bezwaarschriften luidde het advies 

“niet-ontvankelijk”; bij 118 “ongegrond” en in 62 gevallen werd geadviseerd de bezwaren “gegrond” te 

verklaren en een nieuw besluit te nemen.  

 

Beslissing op bezwaar en beroep 

Na het uitbrengen van het advies beslist het college van bestuur op het bezwaar. Het college van 

bestuur is niet verplicht het uitgebrachte advies over te nemen en kan daar – mits gemotiveerd – van 

afwijken. In het verslagjaar gebeurde dit in 42 gevallen; in alle andere gevallen werd het advies GAC 

overgenomen. 

 

Is een bezwaarmaker het niet eens met de beslissing op bezwaar, dan kan hij of zij daartegen in 

beroep gaan bij het college van beroep voor het hoger onderwijs (CBHO). In dit jaarverslag zijn 29 

bezwaarmakers in beroep gegaan bij het CBHO. Dit is een verhoging van 20 beroepen ten opzichte 

van het jaar daarvoor toen negen studenten beroep aantekenden. De beroepschriften hadden 

betrekking op het weigeren van een inschrijving, restitutie van het (instellings)collegegeld of op de 

studiekeuzecheck die sinds vorig verslagjaar ingevoerd is. In 15 gevallen werd het beroep gegrond 

verklaard en in twee gevallen ongegrond. Daarnaast hebben zeven bezwaarmakers verzocht om een 

voorlopige voorziening. Drie van deze verzoeken om een voorlopige voorziening zijn door het CBHO 

afgewezen.  

 

Behandeltermijn 

Op grond van artikel 7.63b WHW wordt over een bezwaarschrift binnen tien weken na ontvangst 

beslist. In het verslagjaar lukte het niet in alle gevallen om deze termijn te halen. Soms omdat op 

verzoek van bezwaarmakers de behandeling van het bezwaarschrift werd uitgesteld of omdat het 

bezwaarschrift niet direct was ingediend bij het Loket voor Beroep, Bezwaar en Klacht (Loket BBK), 

waardoor vertraging optrad. De GAC slaagde er in het verslagjaar in de meeste bezwaarschriften die 

in dat jaar werden ingediend ook te behandelen. Mede hierdoor bleef aan het eind van het verslagjaar 

maar een kleine werkvoorraad, van 22 bezwaarschriften, over.  

 

Juridische bijstand 

In procedures die worden gevoerd bij de GAC is geen sprake van verplichte 

procesvertegenwoordiging. In de meeste gevallen lieten de bezwaarmakers zich niet door een 

gemachtigde of advocaat bijstaan.  
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Verzoeken  

In dit verslagjaar zijn er 264 verzoeken ingediend bij het Loket BBK. Een verzoek is gericht aan het 

college van bestuur om iets te doen of na te laten. Verzoeken worden ingediend over uiteenlopende 

onderwerpen, zoals over financiële compensatie, het activeren van geblokkeerde accounts, maar in 

een overgroot gedeelte van de gevallen gaat het over onderwerpen zoals een inschrijving, een 

uitschrijving, het (instellings)collegegeld et cetera. Tegen de afwijzing van een verzoek kan men, 

afhankelijk van het onderwerp, in bezwaar bij de GAC.  

 

Vacatievergoedingen 

Aan de leden van de GAC werd in het verslagjaar voor hun werkzaamheden in totaal een bedrag van   

€ 25.450,00, - aan vacatievergoeding betaald. 
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Taak, werkwijze en samenstelling geschillenadviescommissie 

 

De GAC adviseert het college van bestuur over bezwaren die zijn ingediend tegen besluiten die 

gebaseerd zijn op de WHW, niet zijnde besluiten van examencommissies of examinatoren. Klachten 

of op het privaatrecht gebaseerde aansprakelijkheidstellingen worden evenmin door de GAC 

behandeld. 

 

Alvorens het advies uit te brengen, worden de bezwaarmaker en de vertegenwoordiger van het 

college van bestuur in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op het ingenomen standpunt. 

Tevens wordt door de GAC nagegaan of een minnelijke schikking tussen partijen mogelijk is. Is dat 

het geval, dan wordt geen advies uitgebracht. Wordt een advies uitgebracht, dan ontvangt de 

bezwaarmaker daar een afschrift van. 

 

Bezwaarschriften waar de GAC over adviseert, komen vrijwel allemaal binnen via het Loket BBK. Dit 

is de toegankelijke faciliteit van artikel 7.59a WHW die er voor zorgt dat een beroep, een bezwaar of 

een klacht wordt geregistreerd en vervolgens door de juiste persoon of orgaan wordt behandeld. 

Wordt een bezwaarschrift niet ingediend bij het Loket BBK, dan rust op de ontvanger van het 

bezwaarschrift de plicht om het stuk door te sturen. In de praktijk komt dit een enkele keer voor. 

  

De wettelijke grondslag voor de GAC is artikel 7.63a WHW. Voor de HvA is dit artikel nader uitgewerkt 

in het studentenstatuut. Daarin is bepaald dat de GAC bestaat uit drie leden en drie 

plaatsvervangende leden, onder wie de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter. De leden worden 

benoemd door het college van bestuur voor een periode van drie jaar. Een lid en een 

plaatsvervangend lid worden benoemd op voordracht van de medezeggenschapsraad. 

 

De leden van de GAC zijn functioneel onafhankelijk. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zijn 

benoembaar als rechterlijk ambtenaar en zijn niet in dienst van de HvA.  

 

De zittingen van de GAC zijn openbaar. De beraadslaging over het uit te brengen advies is dat niet. 

De zittingen van de GAC worden gehouden op de locatie Spui 21. Daar is ook het secretariaat van de 

commissie gevestigd. 

 

De GAC wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris en een secretariaat. Deze medewerkers 

maken deel uit van de afdeling juridische zaken van de HvA. 
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In het verslagjaar bestond de GAC uit de volgende personen: 

 
Naam: Functie:  
De heer mr. H.A. Mreijen Voorzitter  
Mevrouw mr. J.K. Drewes Plaatsvervangend voorzitter  
De heer mr. R.J.C. Bindels Lid  
De heer mr. S. Krizi Lid  
De heer mr. W. Rohlof Plaatsvervangend lid  
Mevrouw mr. D. Rothbarth Plaatsvervangend lid  
 

De ondersteuning van de GAC bestond uit de volgende personen: 

  

Ambtelijk secretaris: 

- De heer mr. M. Tissingh 

- De heer mr. O. Jungst 

 

De secretariële ondersteuning werd verzorgd door: 

- Mevrouw M. el Bardai  

 

Vergoedingen 

De leden van de GAC ontvangen voor hun werkzaamheden een vacatievergoeding. In het verslagjaar 

ontvingen zij de volgende bedragen: 

 

VACATIEGELDEN 

Functie  

Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter (2p): €   5.000, - 

Leden (2p): 
€ 10250 
   

Plaatsvervangend lid (2p): 
€ 10200 
 

Totaal: € 25450 

 

Het bedrag dat in het verslagjaar aan vacatievergoedingen werd betaald, is hoger dan in het 

verslagjaar 2013-2014. Dit is een gevolg van het feit dat meer zaken werden behandeld door de GAC.
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AANTAL BEZWAREN  

 

In het verslagjaar werden 313 bezwaarschriften ingediend. Van de in totaal 313 bezwaarschriften werd 

in 182 gevallen advies uitgebracht. In 131 gevallen gebeurde dit niet omdat: 

 Het bezwaarschrift werd ingetrokken (32) 

 De zaak werd geschikt (76) 

 De zaak (nog) niet werd behandeld (23) 

 

Het aantal ingediende bezwaarschriften en de uitgebrachte adviezen zijn hoger dan het jaar daarvoor.  

 

ONDERWERP BEZWAAR 2013-2014 2014-2015 

 Financiële ondersteuning 2 5 

 In- of uitschrijving 36 179 

 Studiekeuzecheck 25 98 

 Restitutie instellingscollegegeld 10 7 

 Restitutie wettelijk collegegeld 21 18 

 Schorsing - 2 

 Langstudeermaatregel - - 

 Overig 3 4 

 Totaal: 97 313 

Figuur 1 

 

De bezwaarschriften die betrekking hadden op financiële ondersteuning zien op ondersteuning vanuit 

het profileringsfonds, als bedoeld in artikel 7.51 WHW. Dergelijk bezwaarschriften zijn in het 

verslagjaar 2014-2015 vijf maal voorgekomen.  

 

De langstudeermaatregel is inmiddels komen te vervallen en daarom zijn er geen bezwaren meer 

ingediend tegen deze maatregel. Nieuw zijn de bezwaren die gericht zijn tegen de studiekeuzecheck.  

 

De onder “overig” genoemde bezwaarschriften hebben betrekking op een maatregel die is opgelegd 

als gevolg van onbehoorlijk gedrag, een teruggevorderde Erasmus-beurs en op een verschuldigde 

schadevergoeding wegens niet-gerechtigde deelname aan het onderwijs, als bedoeld in artikel 15.2 

WHW.  
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In figuur 2 wordt per onderwerp aangegeven hoe de bezwaarschriften over de domeinen zijn verdeeld. 

Studenten hebben met name bezwaar gemaakt tegen in- en uitschrijvingen, restitutie van het 

instellingscollegegeld dan wel het wettelijk collegegeld of de studiekeuzecheck. Het aantal bezwaren 

dat gericht is tegen het restitueren van instellingscollegegeld is gehalveerd en het aantal bezwaren 

tegen in- en uitschrijvingen is licht gestegen. Bezwaarschriften die betrekking hebben op de 1 

september-maatregel zijn niet meegeteld in dit aantal, omdat deze niet in dit verslagjaar zijn 

ingediend.  

 

Ook dit verslagjaar vallen de domeinen Gezondheid (DG) en Bewegen, Sport en Voeding (DBSV) qua 

aantal bezwaarschriften op.  

 

Onderwerp Aantal bezwaren per domein en per onderwerp 

Domein  DBSV DEM DG DOO DMCI DMR DT 

Financiële Ondersteuning  2     3 

In- of uitschrijving  74 8 25 23 31 18 

Studiekeuzecheck  30 2 19 2 10 35 

Restitutie instellingscollegegeld  1  3  1 2 

Restitutie wettelijk collegegeld 1 7  2 1 4 3 

Overig  2   1 3  

Subtotaal: 1 116 10 49 27 49 61 

Totaal: 313 bezwaren 
Figuur 2 – Aantal bezwaren per domein en per onderwerp 
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TOELICHTING MINNELIJKE SCHIKKINGEN EN ADVIEZEN PER DOMEIN EN PER 

ONDERWERP  
 

Alvorens een advies uit te brengen dient de GAC te onderzoeken of een minnelijke schikking mogelijk 

is. Bij 11 bezwaarschriften was dit het geval. Wordt een minnelijke schikking bereikt, dan volstaat de 

GAC ermee dit vast te stellen; er wordt dan geen advies uitgebracht.  

 

In figuur 3 wordt per domein aangegeven over welk onderwerp een minnelijke schikking werd 

overeengekomen. 

Onderwerp Minnelijke schikking per domein en per onderwerp 

Domein  DBSV DEM DG DOO DMCI DMR DT 

Financiële Ondersteuning        

In- of uitschrijving  13  11 6 3 5 

 Studiekeuzecheck  15  8  2 10 

Restitutie instellingscollegegeld      1  

Restitutie wettelijk collegegeld  1      

Overig     1   

Subtotaal: 0 29 0 19 7 6 15 

Totaal:     76 Bezwaren     
Figuur 3 – Minnelijke schikking per domein en per onderwerp 

 

Een bezwaarschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard als de bezwaarmaker zonder geldige reden niet 

binnen de bezwaartermijn van zes weken heeft gereageerd of reageert op een besluit waartegen geen 

bezwaar kan worden gemaakt; bijvoorbeeld omdat er sprake is van een algemeen verbindend 

voorschrift. In het verslagjaar werd geadviseerd 10 bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren. Dit 

advies is overgenomen. 

 

In de meeste gevallen adviseerde de GAC een bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Dit advies 

werd steeds overgenomen.  

 

In figuur 4 wordt per domein en per onderwerp aangegeven hoeveel bezwaarschriften ongegrond zijn 

verklaard. 

Onderwerp Ongegrond per domein en per onderwerp 

Domein  DBSV DEM DG DOO DMCI DMR DT 

Financiële Ondersteuning  1     3 

In- of uitschrijving  22 3 9 5 12 7 

Studiekeuzecheck  8 2 6 2 6 13 

Restitutie instellingscollegegeld    3   2 

Restitutie wettelijk collegegeld 1 3  1  3 3 

Overig  1    2  

Subtotaal: 1 35 5 19 7 23 28 

Totaal:     118 bezwaren     
Figuur 4 – Ongegrond per domein en per onderwerp 
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Adviseert de GAC het bezwaarschrift gegrond te verklaren, dan is het aan college van bestuur te 

besluiten om dit advies wel of niet over te nemen. Wordt het advies niet overgenomen, dan is het 

college van bestuur verplicht in de beslissing op bezwaar aan te geven waarom het advies niet is 

overgenomen. Dit biedt de bezwaarmaker de gelegenheid de argumenten te wegen ten behoeve van 

de beslissing om wel of niet in beroep te gaan. In het verslagjaar werd in 42 gevallen afgeweken van 

het advies van de GAC; de overige 20 adviezen werden overgenomen. De gevallen waarin van het 

advies werd afgeweken, had in 41 gevallen betrekking op een verzoek tot inschrijving en een geval 

ging het om een schorsing.  

 

In figuur 5 wordt per domein en per onderwerp aangegeven hoeveel bezwaarschriften gegrond zijn 

verklaard. 

Onderwerp Gegrond per domein en per onderwerp 

Domein  DBSV DEM DG DOO DMCI DMR DT 

Financiële Ondersteuning  1      

In- of uitschrijving  25 4 1 10 10 2 

Studiekeuzecheck  1  2   4 

Restitutie instellingscollegegeld        

Restitutie wettelijk collegegeld     1   

Overig  1      

Subtotaal: 0 28 4 3 11 10 6 

Totaal:     62 bezwaren     
Figuur 5 – Gegrond per domein en per onderwerp 

 
Wordt een bezwaarschrift gegrond verklaard, dan wordt het bestreden besluit ingetrokken en wordt er 

een nieuw besluit voor in de plaats gesteld.  


