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Deze bezwaar- en beroeps-procedure behandelt ook de zienswijzeprocedure, zoals genoemd in de
Algemene wet bestuursrecht (afdeling 4.1.2 Awb) en geeft invulling aan hoofdstuk 6 en 7 Awb.

Op de besluiten van Veturo inzake het niet (opnieuw) verlenen, schorsen of intrekken van een certificaat kan bezwaar worden aangetekend als aangewezen
instelling. In artikel 6.7 van het Schema liften 2018v7 van 1 juni 2019 staat indirect dat een door of namens Veturo genomen besluit (een definitieve uitslag, of
eindoordeel) schriftelijk ter kennis van de belanghebbende wordt gebracht. Hieronder wordt tevens verstaan het weigeren of niet tijdig nemen van een beslissing.
Veturo stelt de belanghebbende in haar correspondentie in kennis van de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift.
De onderliggende procedure wordt intern gehanteerd om een dergelijk bezwaarschrift eenduidig af te handelen.

Begin 131

Indien een klant of een belanghebbende het niet eens
met een op schrift gestelde beslissing of weigering om
een beslissing te nemen door Veturo kan hij een
bezwaarschrift indienen.
(Klant of belanghebbende)

Ingediend binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit?
In bezwaar gemoti veerd?
Naam en adres ?
Dagt ekening?
Omschrijving omstreden besluit
De gronden van Bezwaar?
Het bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard: indien niet aan de

Ontvankelijk?
(Directeur)

Bezwaarschrift

Ja

Brief inzake
niet compleet
zijn

Nee

gestelde termijn van indienen wordt voldaan. Dit geldt niet als de

indiener aantoont dat hij redelijkerwijs niet in verzuim is geweest in
andere gevallen dan genoemd onder a, als geen gebruik gemaakt
wordt van de door VETURO geboden gelegenheid tot

verzuimhers tel het bezwaar wordt verder niet-ontvankelijk verklaard
als het, bij het niet van toepassing zijn van een termijn, onredelijk
laat wordt ingediend. Dit geldt uits luitend wanneer het bezwaar

De aanvrager de noodzakelijke gegevens laten aanvullen. Daarbij
stelt Veturo een redelijke termijn. De termijn voor het nemen van
een beslissing op aanvraag wordt opgeschort met ingang van de dag
dat Veturo de aanvrager aan te vullen, kan Veturo besluiten de
aanvraag niet verder te behandelen. Veturo neemt dit besluit binnen
vier weken na het verstrijken van de gestelde termijn.
(Directeur)

betrekking heeft op het niet tijdig nemen van een bes luit.

Nee

Reactie
binnen 4 weken?
(Directeur)

Ja

Kennis nemen van het bezwaarschrift en binnen 2
weken ontvangst het bezwaarschrift bevestigen.
En indiener gelegenheid bieden tot horen
(Directeur)
2
Pag.2

1
Pag.2

Ontvangstbevestiging
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Nee

Horen indiener?
(Directeur)
Ja

Horen van de indiener.
(Directeur)

Verslag horen

Bezwaar registreren.
(Kwaliteitsmanager)

Formulier 131.1
Registratie
bezwaar/beroep

Een bezwaarschrift wordt behandeld door een persoon/groep van Veturo die niet betrokken was bij de
beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt.
Indien Veturo besluit voor de advisering over bezwaarschriften een adviescommissie in het leven te roepen,
dienen alle binnenkomende bezwaarschriften daaraan te worden voorgelegd. Leden van de adviescommissie
kunnen door de indiener van het bezwaarschrift als wel door Veturo gemotiveerd worden gewraakt. Een
adviescommissie neemt een deel van de behandeling over en brengt vervolgens advies uit aan de
verantwoordelijke persoon of groep van Veturo. Veturo of de adviescommissie houdt een hoorzitting waarbij
degene die het bezwaarschrift heeft ingediend en degene die de bestreden beslissing heeft genomen, in elkaars
bijzijn worden gehoord. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Binnen 6 weken na ontvangst van het
bezwaarschrift neemt Veturo een beslissing, welke schriftelijk en per aangetekende post aan de indiener wordt
medegedeeld. Een bezwaarschrift wordt behandeld door een persoon/groep van Veturo die niet betrokken was
bij het bezwaarschrift. Deze termijn kan door Veturo eenmalig worden verlengd met 4 weken. Wanneer een
adviescommissie is ingesteld, is de termijn waarbinnen Veturo een beslissing op het bezwaarschrift moet
nemen 10 weken. Ook deze termijn kan met 4 weken worden verlengd.
(Behandelaar(s)
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De indiener van het bezwaarschrift gemotiveerd op de hoogte worden brengen van
de beslissing op het bezwaar. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift kan
degene die bezwaar heeft gemaakt, beroep instellen bij de
Arrondissementsrechtbank.
In de beslissing op het bezwaarschrift dient hierop te worden gewezen.
(Directeur)

Registreren van de bezwaar/
beroepszaken.
(Kwaliteitsmanager)

Bezwaarschrift

Verslag horen

Beslissing

Beslissing

Formulier 131.1
Registratie
bezwaar/beroep

Einde 131

Beroepsclausule:
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beslissing beroep worden
ingesteld. Daartoe moet binnen 6 weken na de datum van verzending van deze
beslissing een beroepsschrift met een kopie van die beschikking worden ingediend
bij de Arrondissementsrechtbank van de woonplaats van degene die het beroep
instelt* In het beroepsschrift moet worden aangegeven waarom de beslissing van
Veturo B.V., Leeuweriklaan 26, 1971 JW IJmuiden niet juist gevonden wordt.
Voor de behandeling van het beroepsschrift is een griffierecht verschuldigd."
.
Noot *: Invullen afhankelijk van de woonplaats van de indiener

