
 
> INFO BEZWAAR EN BEROEP 

 

 

 

 

 
 
Bent u het niet eens met een beslissing van Baanbrekers? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt ook 
bezwaar maken als wij geen beslissing hebben genomen. Dit is zo geregeld in de Algemene wet 
bestuursrecht. Over hoe het maken van bezwaar in zijn werk gaat, leest u hier meer.  
 
 
> REGELS  
 
Maakt u bezwaar? Dan gelden de volgende regels: 

 Uw handtekening moet op het bezwaarschrift staan. 

 Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten: naam, adres, 
dagtekening, omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt, de gronden van het 
bezwaar (met welk onderdeel van het besluit bent u het niet eens? En waarom?). 

 U kunt ook iemand anders machtigen om namens u bezwaar te maken. 

 U kunt een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na het nemen van het besluit waar u het 
niet mee eens bent. Bent u te laat? Dan kunnen wij het bezwaarschrift niet behandelen. 

Heeft u uw bezwaarschrift ingediend? Dan krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Hierin melden 
wij of u nog aanvullende gegevens moet aanleveren. 



 
> INFO BEZWAAR EN BEROEP 

 

 

 

 

> BEHANDELING BEZWAARSCHRIFT 
 
Het dagelijks bestuur van Baanbrekers neemt een besluit over uw bezwaarschrift. Een onafhankelijke 
bezwaarschriftencommissie geeft hierbij advies. U heeft het recht uw bezwaarschrift mondeling toe 
te lichten. Dat noemen wij een hoorzitting. De voorzitter van de bezwaarschriftencommissie nodigt u 
hiervoor uit. U mag zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een familielid, een kennis, een 
adviseur of advocaat. Hier zijn regels aan verbonden. Ook kunt u getuigen of deskundigen 
meenemen naar de hoorzitting. De onkosten voor deze getuigen of deskundigen zijn voor uw 
rekening. Na de hoorzitting neemt het dagelijks bestuur een beslissing op uw bezwaarschrift. Het 
bestuur doet dit na advies van de bezwaarschriftencommissie. Soms is er geen hoorzitting. De 
bezwaarschriftencommissie is niet verplicht u te horen. Dit kan zo zijn als uw bezwaarschrift heel 
duidelijk is. Of als uw bezwaarschrift ‘niet ontvankelijk’ is. Dit is het geval als uw bezwaarschrift te 
laat is ingediend. Of als er geen bezwaar mogelijk is tegen die brief die u heeft ontvangen. 
 
 
> INTREKKEN VAN UW BEZWAAR  
 
Verandert u van gedachten? Of wilt u om een andere reden uw bezwaarschrift intrekken? Dan moet 
u dat schriftelijk doen bij Baanbrekers. Hiervoor hebben wij een standaardformulier. Dit kunt u 
opvragen bij onze afdeling bezwaar en beroep. Mondeling intrekken kan alleen tijdens een 
hoorzitting.  
 
 
> VOORLOPIGE VOORZIENING  
 
Tijdens uw bezwaarprocedure blijft het besluit gelden, waar u bezwaar tegen heeft gemaakt. Het kan 
zijn dat dit besluit intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. Tijdens de procedure kunt u daarom 
de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit is een speciale regeling voor de tijd dat uw 
bezwaarschrift nog in behandeling is. Vraag de voorlopige voorziening aan bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda (Sector bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA in 
Breda). Voor zo’n voorlopige voorziening moet een bedrag worden betaald. Dit noemen we 
griffierecht. De rechtbank stuurt u hiervoor een rekening. Betaal deze rekening op tijd, anders heeft 
u geen voorlopige voorziening! Het griffierecht kunt u later terugkrijgen van Baanbrekers, als u de 
voorlopige voorziening heeft gekregen. 
 
 
> BESLISSING OP BEZWAARSCHRIFT  
 
Ons dagelijks bestuur bekijkt uw zaak opnieuw en neemt – binnen twaalf weken (deze termijn kan 
met zes weken worden verlengd) – een beslissing. Hierover krijgt u van ons een brief. Dit noemen we 
een beschikking. De nieuwe beslissing is meestal gebaseerd op het advies van de 
bezwaarschriftencommissie. Sneller beslissen dan twaalf tot achttien weken is niet mogelijk in 
verband met de verschillende stappen in de procedure en de vergaderfrequentie van het dagelijks 
bestuur. Duurt het langer dan achttien weken en heeft u niets gehoord? Dan kunt u in beroep gaan 
bij de Rechtbank in Breda. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan heeft u 
zes weken om in beroep te gaan bij de rechtbank. U ontvangt van ons informatie over in beroep 
gaan. 


