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ceachte heer VeÍhoei
Bij brief van l9 mei 2005 is u medegedeeld dat het bestuur \,€n het College
(hieÍna: bestuur) €en klachtadviescommissie (hielna: commissie) heeft
veÍzocht advies uit te brcngen over de bij brief van 19 april 2OO5door u
ingediende klacht.
Op 20 J'uni 2005 heeft de commissie het bestuuÍ geadviseed, u mede te delen
dat uw klacht is gericht teg€n de inhoud en de motivering en de wijze van
totstandkoming vaÍr de uitspmken Én 7 april 2005 r€n het College in de
zaken O3l2U, 031265,03/267 en 03/ 1176,waarover ingevolg€ artikel 2, eerste
lid, tweede volzin, van de klachtenregeling van het College niet kan worden
g€klaagd. Het advies van de commissie ueft u hierbil'in kopi€ aan, evenals het
verslag van het hoÍen door de commissie
Hierbij deel ik u mede dat het bestuur heeft besloten het advies !.an de
commissie en de daaraan ten gondslag liggende overweging€n over t€
nemen. Het beshrur verbindt hieÍaan de conclusie dat uw klacht niet in
b€handeling wodt genomen. Zoals u bij brief van 19 mei 20OSis
medegedeeld, staat artikel 7, íeÍde lid, l'an de Hachtenr€geling hiêraan niet in
de weg.
Voledigheidshalve deel ik u mede dat de he€r Ínr. B. Verwayen niet langer deel
uitmaakt r€n het bestuur van het College en derhalve niel heeft deelgenomen
aan de besluitvoming oveÍ uw klacht. De heer mÍ H,C. Cusel, die de
uitspraken van 14 juli 2004 van h€t Col€ge - waarover u €erder een klacht
hebt ingedi€nd - mede heeft gewezen,maak innidd€ls deel uit van het
bestuur van het College. Hiiheeft echter niet d€elgenomen aan de
besluitvorming over uw klacht.
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Ik vertrouw erop u hiermeevoldoendete hebbeningelicht.

Hoogachtend,

van het Coliege,

bedrijfsvoedng

