Jaarverslag 2013
BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING CONFESSIONEEL
BVE

I. Samenstelling van de Commissie
Bezwarencommissie
FUWA confessioneel
BVE
mr. J. Vrakking
drs. H. Koelewijn
mr. J. de Kok
mr. E. de Jager
P. Voskamp

Functie

Einddatum
(her)benoeming

voorzitter
plv. voorzitter
lid namens de VKO
lid namens de BPCO
lid namens de Centrales

drs. A. van Kleef

lid namens de Centrales

1 januari 2017
1 maart 2018
1 maart 2018
1 januari 2017
1 juli 2014 ingevolge
de overgangsregeling
1 januari 2017

In artikel 4, lid 5, van het reglement van de Commissie is bepaald dat de voorzitter, de
leden en hun plaatsvervangers worden benoemd voor een termijn van zes jaar. Verder is
bepaald dat zij terstond herbenoembaar zijn.
In artikel 4, lid 6, is bepaald dat degene die de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt geen
voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, lid of plaatsvervangend lid kan zijn, met dien
verstande dat wanneer een lid gedurende de zittingstermijn de leeftijd van 70 jaar
bereikt, hij/zij niet meer herbenoembaar is voor een nieuwe termijn.
Het kantoor van het secretariaat van de Commissie is sedert 1 januari 2011 aan de
Raamweg 2 te Den Haag is gevestigd. Het secretariaat van de Commissies voor het
protestants-christelijk onderwijs is hier ook gevestigd.
Het secretariaat van de Commissies voor het katholiek onderwijs werkt nauw samen met
het secretariaat van de Commissies voor het protestants-christelijk onderwijs. Zo is er
een nieuwe website tot stand gebracht. Zie de website: www.GCBO.nl Er wordt naar
gestreefd de reglementen van de RK en PC commissies zoveel mogelijk te harmoniseren.
Verder wordt ernaar gestreefd dat de diverse Bezwarencommissies functiewaardering
waar mogelijk personele unies vormen. Met ingang van 1 maart 2012 werd de heer drs.
H. Koelewijn tot plaatsvervangend voorzitter van de Commissie benoemd. Hij vervult
tevens de functie van voorzitter van de Landelijke bezwarencommissie functiewaardering
PO en VO voor het PC onderwijs. Met ingang van 1 maart 2012 werd de heer mr. J. de
Kok tot lid van de commissie benoemd. Hij vervult tevens de functie van lid van de
Landelijke bezwarencommissie functiewaardering PO en VO voor het katholiek onderwijs.
Begin 2012 is het reglement van de Bezwarencommissie Functiewaardering confessioneel
BVE aangevuld aldus, dat aan de commissieleden die de leeftijd van 70 jaar hebben
bereikt ontslag wordt verleend met ingang van de volgende termijn. Deze bepaling kwam
al voor in de reglementen van alle PC Commissies. Ook de Bezwarencommissie
Functiewaardering confessioneel BVE zelf achtte het wenselijk en noodzakelijk dat haar
reglement aldus werd gecompleteerd.
In verband daarmee is voor de heer Voskamp sprake van een overgangsperiode waarin
voor hem een speciale voorziening geldt voor wat betreft het bepaalde over de
benoemingstermijnen en de leeftijdsgrens. De benoeming van de heer Voskamp eindigt
medio 2014.
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II. Secretariaat
Met de ambtelijke secretariaatsvoering van de Commissie is sedert 1 januari 2000 belast
mr. Antoinette Cluitmans. De postadresgegevens van het ambtelijk secretariaat van de
Commissie zijn bekend bij de aangesloten instellingen. Sedert 1 januari 2011 is het
kantoor van het secretariaat gevestigd aan de Raamweg 2, 2596 HL Den Haag.
III. Werkzaamheden van de Commissie in de periode augustus 2003 tot en met
mei 2014
In het schooljaar 2003/2004 zijn drie bezwaarschriften bij
binnengekomen. In april 2004 zijn deze bezwaarschriften ingetrokken.

de

Commissie

In het schooljaar 2004/2005 heeft de Commissie geen bezwaarschriften behandeld.
In het schooljaar 2005/2006 zijn er drie bezwaarschriften ter behandeling bij de
Commissie aangebracht.
Op 2 maart 2006 is een van deze bezwaarschriften in een zitting behandeld. Op 14
september 2006 zijn de twee overige bezwaarschriften door de Commissie in een zitting
behandeld. De Commissie heeft drie einduitspraken gedaan.
In de periode 1 augustus 2007 tot en met 31 december 2008 zijn drie bezwaarschriften
bij de Commissie binnengekomen. De Commissie heeft drie einduitspraken gedaan.
In het jaar 2009 heeft de Commissie geen bezwaarschriften behandeld.
In het jaar 2010 heeft de Commissie vier bezwaarschriften behandeld. De Commissie
heeft drie bezwaarschriften in een zitting behandeld. In twee bezwaarschriften zijn
einduitspraken gedaan en in een bezwaarschrift is een tussenuitspraak gedaan. Een
bezwaarschrift is kort voor de zitting ingetrokken.
In het jaar 2011 is één bezwaarschrift binnengekomen. Dit is op 6 oktober 2011 in een
zitting behandeld. De Commissie heeft een einduitspraak gedaan.
In het jaar 2012 heeft de Commissie geen bezwaarschriften behandeld.
In het jaar 2013 heeft de Commissie geen bezwaarschriften behandeld.
In het jaar 2014 is tot nu toe één bezwaarschrift ingediend.

IV. Bijeenkomst met de Stichting Rechtspraak en Geschillenregeling
Confessioneel BVE
Op 27 mei en
plaatsgevonden.

12

november

2013

hebben

bijeenkomsten

met

de

Stichting
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V. Vergoedingen Commissie
In bezwaarschriften voor de behandeling waarvan een zitting van de Commissie heeft
plaatsgevonden was de vergoeding van de voorzitter € 290,-- en van een lid € 211,--.
Per 1 januari 2012 is de vergoeding van de voorzitter verhoogd naar € 305,-- en van een
lid naar € 222,--.
Voor bezwaarschriften die 7 dagen of korter voor de aanvang van de zitting werden
ingetrokken ontving de voorzitter een vergoeding van € 158,-- en een lid een vergoeding
van € 79,-- Per 1 januari 2012 bedraagt de vergoeding van de voorzitter € 166,-- en
van een lid € 83,--

Den Haag, 19 mei 2014
Antoinette Cluitmans
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