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Dit reglement is een uitwerking van het bepaalde in artikel 28 van de statuten Vereniging
VSE
Bezwaar
1. Indien een lid of een betrokkene in de zin van artikel 9 lid 6 van de statuten het
oneens is met een besluit van het bestuur van de VSE kan het lid of de
betrokkene in de zin van artikel 9 lid 6 van de statuten bezwaar indienen bij het
bestuur van de VSE met inachtneming van de navolgende bepalingen.
2. Bezwaar staat slechts open indien en voorzover het lid of de betrokkene in de zin
van artikel 9 lid 6 door een besluit van het bestuur rechtstreeks in zijn belangen is
getroffen. Onder besluit wordt verstaan een schriftelijke beslissing van het
bestuur van de VSE.
3. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend binnen tien weken na dagtekening
van de beslissing van het bestuur, waartegen het bezwaar zich richt. Het bezwaar
moet gericht worden aan het bestuur van de Vereniging VSE, t.a.v. de bestuurlijk
secretaris, Postbus 499, 8000 AL ZWOLLE.
4. Het bezwaar moet worden ondertekend, de naam en adresgegevens bevatten van
degene die bezwaar indient en zijn voorzien van een dagtekening. Het bezwaar
dient tevens te vermelden tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en op welke
gronden bezwaar wordt gemaakt.
5. Belanghebbende ontvangt binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar een
bericht van ontvangst, waarbij tevens zal worden gevraagd of belanghebbende
het op prijs stelt om zijn bezwaren mondeling toe te lichten.
6. Na ontvangst van het bezwaar zal het bestuur het bestreden besluit integraal
heroverwegen en is het bestuur bevoegd in het voordeel van de belanghebbende
af te wijken van de grondslag van het bezwaar indien dit het bestuur geraden
voorkomt.
7. Indien belanghebbende heeft aangegeven een mondelinge toelichting te willen
geven, zal het bestuur binnen acht weken na ontvangst van deze bevestiging een
hoorzitting uitschrijven. Bij deze hoorzitting kan belanghebbende zich desgewenst
in beginsel op eigen kosten laten bijstaan door een raadsman of een deskundige.
8. Van de mogelijkheid om het bezwaar mondeling toe te lichten kan door het
bestuur worden afgezien indien het bezwaar naar het oordeel van het bestuur
kennelijk niet ontvankelijk of kennelijk gegrond is.
9. Binnen acht weken na de hoorzitting doet het bestuur van de VSE een schriftelijke
uitspraak over het ingediende bezwaar.
10. Indien belanghebbende heeft aangegeven geen prijs te stellen op een mondelinge
behandeling van zijn bezwaren, zal het bestuur binnen acht weken na ontvangst
van bericht hierover schriftelijk uitspraak doen over het ingediende bezwaar.
11. Het bestuur kan de termijnen genoemd in artikel 9 en 10 verlengen met acht
weken. Daarvan stelt zij het lid of de betrokkene in de zin van artikel 9 lid 6 op de
hoogte.
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12. De uitspraak kan zijn;
- niet-ontvankelijk verklaring,
- (gedeeltelijke) gegrond verklaring,
- (gedeeltelijke) ongegrond verklaring.
De uitspraak omvat eveneens een beslissing over de kosten die partijen in de
bezwaarprocedure maken.
13. Indien het bezwaar (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard zal het bestuur het
bestreden besluit vernietigen en indien nodig tevens een nieuw besluit nemen.
Scheidsgerecht
14. Binnen tien weken na verzending van het besluit van het bestuur van de
Vereniging VSE op het bezwaar kan het lid of de rechtstreeks betrokkene in de zin
van artikel 9 lid 6 de zaak voorleggen aan een scheidsgerecht, bestaande uit drie
arbiters, die oordelen als goede mannen naar billijkheid. Dit geschiedt door
schriftelijke mededeling daarvan aan de bestuurlijk secretaris van de Vereniging
VSE, Postbus 499, 8000 AL ZWOLLE.
15. De wijze van benoeming van arbiters en de procedure wordt beheerst door het
vigerende reglement van de Commissie van Beroep voor predikantszaken*) onder
uitsluiting van de bepalingen betreffende de voorlopige voorzieningen.
16. De plaats van de arbitrage is Utrecht.
17. De uitspraak van de arbiters heeft de kracht van een arbitraal vonnis. Hoger
beroep van of een andere hogere voorziening tegen dit arbitraal vonnis is
uitgesloten. De arbiters beslissen derhalve in hoogste ressort.

*) De Commissie van Beroep voor predikantszaken is door de synode aangesteld en
treedt op als rechtsprekend college in geschillen tussen predikanten en kerkenraden. Het
gaat hierbij om geschillen over rechtspositie (arbeidsvoorwaarden) of over de wijze
waarop de predikant zijn ambt invult. Ook treedt de Commissie op als beroepsinstelling
in geschillen tussen kerkenraden en de Vereniging VSE. Voor contactgegevens en meer
informatie zie: http://www.gkv.nl/commissie-van-beroep/523/
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