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REGLEMENT VAN INSTELLING VAN DE IDENTITEITSCOMMISSIE 
 

ingesteld door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs  
en de Reformatorisch Maatschappelijke Unie Werknemers 

 
 
 
Artikel 1 Naam van de commissie 
 
1. De commissie draagt de naam: ‘Identiteitscommissie’, zoals bedoeld in artikel 7:671 sub h van het 

Burgerlijk Wetboek, ingesteld door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs en de 
Reformatorisch Maatschappelijke Unie Werknemers’. 

2. De commissie heeft als werknaam: ‘Identiteitscommissie’.  
 
 
Artikel 2 Taak en werkzaamheden van de commissie 
 
1. De commissie doet uitspraak in zaken die haar overeenkomstig artikel 7:671 sub h van het 

Burgerlijk Wetboek worden voorgelegd. Deze zaken hebben als werknaam ‘identiteitszaken’.  
2. De commissie verricht haar werkzaamheden met inachtneming van de geldende wet- en 

regelgeving. 
3. De commissie kan zich laten bijstaan door een griffier. Griffier kan slechts zijn hij die: 

a. de hoedanigheid van meester in de rechten heeft verkregen op grond van een met goed gevolg 
afgeronde universitaire opleiding Nederlands recht; 

b. schriftelijk verklaard heeft dat hij de grondslag en het doel van de Vereniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs, zoals deze vermeld zijn in de statuten van die vereniging, onvoorwaardelijk 
onderschrijft.  

4. Benoeming en ontslag van de griffier vinden plaats door de commissie in overleg met het college 
van bestuur van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs en de raad van bestuur van de 
Reformatorisch Maatschappelijke Unie Werknemers. 

 
 
Artikel 3 Samenstelling van de commissie 
 
De commissie bestaat uit vijf leden en vijf plaatsvervangende leden, waarvan twee leden en twee 
plaatsvervangende leden worden gekozen door de instellingsbesturen en twee leden en twee 
plaatsvervangende leden door het personeel van de bij de commissie aangesloten instellingen.  De twee 
leden gekozen door de instellingsbesturen, en de twee leden, gekozen door het personeel van de 
instelling kiezen gezamenlijk het vijfde lid, tevens voorzitter, en zijn plaatsvervanger. 
 
Artikel 4 Vereisten voor lidmaatschap van de commissie 
 
1.  Voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, lid en plaatsvervangend lid kan niet zijn hij die: 

a. zitting heeft in of in dienst is van het instellingsbestuur of het bestuur van een vereniging van 
instellingsbesturen, dan wel deel uitmaakt van het personeel van een instelling waarover de 
commissie waarvan hij deel uitmaakt, haar werkkring uitstrekt; 

b. in dienst is van een vereniging van onderwijzend personeel, waarvan het lidmaatschap 
openstaat voor personeel van instellingen waarvoor de desbetreffende commissie waarvan hij 
deel uitmaakt is ingesteld; 
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c. deel uitmaakt van de Onderwijsinspectie; 
d. de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt; 
e. niet schriftelijk verklaard heeft dat hij de grondslag en het doel van de Vereniging voor 

Gereformeerd Schoolonderwijs, zoals deze vermeld zijn in de statuten van die vereniging, 
onvoorwaardelijk onderschrijft. 

2. Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter kan slechts zijn hij die de hoedanigheid van meester in 
de rechten heeft verkregen op grond van een met goed gevolg afgeronde universitaire opleiding 
Nederlands recht. 
 
 

Artikel 5 Periodieke aftreding en vacatures 
 
1. Om de drie jaar treedt één van de door de instellingsbesturen en één van de door het personeel 

gekozen leden en plaatsvervangende leden af volgens een door de commissie op te stellen 
rooster. De aftreding geschiedt per 1 juli van het desbetreffende kalenderjaar. Is op dat tijdstip 
nog geen opvolger gekozen, dan behoudt een aftredend lid of plaatsvervangend lid zijn functie 
tot het moment waarop zijn opvolger zitting neemt. 

2. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden gekozen voor de tijd van drie jaar. Zij 
behouden hun functie tot het tijdstip waarop hun opvolgers zitting nemen. 

3. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter en de overige leden en plaatsvervangende leden 
zijn bij het aftreden onmiddellijk herkiesbaar. 

4. Uiterlijk drie maanden vóór het ontstaan van een vacature wegens periodieke aftreding geeft de 
voorzitter van de commissie daarvan kennis aan het college van bestuur van de Vereniging voor 
Gereformeerd Schoolonderwijs. 

5. Bij het ontstaan van een vacature anders dan door periodieke aftreding geeft de voorzitter van 
de commissie binnen acht dagen daarvan kennis aan het college van bestuur van de Vereniging 
voor Gereformeerd Schoolonderwijs. 

6. In een opengevallen plaats wordt binnen zes weken voorzien. 
7. Een tussentijds gekozene neemt op het rooster van aftreding de plaats in van zijn voorganger. 
 
 
Artikel 6 Verkiezing van de commissie 
 
1. De leden en plaatsvervangende leden, met uitzondering van de voorzitter en zijn plaatsvervanger, 

worden gekozen op voorstel van het college van bestuur van de Vereniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs en de raad van bestuur van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie 
Werknemers, nadat die zich ervan hebben vergewist dat de voorgestelde kandidaten 
onvoorwaardelijk de grondslag en het doel van de Vereniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs, zoals deze  vermeld zijn in de statuten van die vereniging, onderschrijven, en 
na eventuele verkiezing bereid zijn de functie te aanvaarden. 

2. De instellingsbesturen, respectievelijk de leden van het personeel kunnen voor iedere vacature 
tegenkandidaten voorstellen binnen vier weken nadat het college van bestuur van de Vereniging 
voor Gereformeerd Schoolonderwijs de voordracht heeft bekend gemaakt. Indien binnen deze 
termijn voor een vacature geen tegenkandidaat is gesteld, is de door het college van bestuur van 
de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs en de raad van bestuur van de Reformatorisch 
Maatschappelijke Unie Werknemers voorgestelde kandidaat gekozen. 

3. Een tegenkandidaat van de zijde van de instellingsbesturen moet aan het college van bestuur 
van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs worden voorgesteld door ten minste zeven 
instellingsbesturen in een schriftelijke verklaring die ten minste door alle voorzitters en 
secretarissen van die instellingsbesturen moet zijn getekend. Een tegenkandidaat van 
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personeelszijde moet aan het college van bestuur van de Vereniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs worden voorgesteld door ten minste 42 personeelsleden in een door allen 
getekende schriftelijke verklaring. Bij elk voorstel van een tegenkandidaat moet een door hem 
getekende schriftelijke verklaring worden gevoegd, inhoudende dat hij: 

 a. onvoorwaardelijk de grondslag en het doel van de Vereniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs, zoals deze vermeld zijn in de statuten van die vereniging, onderschrijft; 

 b. bereid is na eventuele verkiezing de functie te aanvaarden. 
 Een instellingsbestuur en een personeelslid kunnen voor iedere vacature slechts één voorstel van 

een tegenkandidaat ondersteunen. 
4. Indien voor eenzelfde vacature meer dan één kandidaat is voorgesteld, wordt door het college 

van bestuur van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs een schriftelijke stemming 
gehouden. Elk instellingsbestuur brengt zoveel stemmen uit als het aangesloten instellingen in 
stand houdt.  Daartoe ontvangt het per instelling één stembiljet. Elk personeelslid heeft één stem. 
Het ontvangt een stembiljet door tussenkomst van de directeur van de instelling en dient dit ook 
door diens tussenkomst, desgewenst onder gesloten couvert, in. 

 Gekozen is hij die het hoogste aantal stemmen heeft behaald.  Wordt het hoogste aantal stemmen 
behaald door twee of meer personen, dan beslist het lot. 

5. Bij de verkiezing van een voorzitter en een plaatsvervangend  voorzitter hebben de vier overige 
leden der commissie ieder één stem. Gekozen is hij die de meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen behaalt. Wordt deze meerderheid bij eerste stemming door niemand behaald, dan vindt 
eenmaal een herstemming plaats. Verkrijgt ook dan niemand de meerderheid, dan beslist het lot 
tussen hen die de hoogste twee aantallen stemmen behaalden. 

6. Bij alle verkiezingen tellen blanco stemmen niet mee. 
 
 
Artikel 7 Kennisgeving samenstelling commissie 
 
Zodra hij verkozen is, geeft de voorzitter aan de bij de commissie aangesloten instellingsbesturen 
onverwijld kennis van de samenstelling van de commissie, onder vermelding van het adres van de 
griffier en eventuele andere gegevens die hij van belang acht. 
 
 
Artikel 8 Huishoudelijk reglement van de commissie 
 
1. De commissie stelt zo spoedig mogelijk met inachtneming van de in artikel 2 genoemde wettelijke 

voorschriften een huishoudelijk reglement voor haar werkzaamheden vast en voorziet daarin in 
haar secretariaat. 

2. De voorzitter brengt dit reglement alsmede wijzigingen daarvan ter kennis van de bij de 
commissie aangesloten instellingsbesturen. 
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Artikel 9 Kosten van de commissie 
 
1. Aan de voorzitter, de leden en de plaatsvervangers, de griffier en de plaatsvervangend griffier 

worden door het college van bestuur van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs de 
in hun functie gemaakte reis- en verblijfkosten  vergoed.  Ook kan aan hen door het college van 
bestuur van die vereniging een presentiegeld worden toegekend. 

2. De commissie kan in overleg met het college van bestuur van de Vereniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs aan de door haar gehoorde getuigen en deskundigen een schadeloosstelling 
toekennen. 

3. De kosten van de commissie komen ten laste van de bij haar aangesloten instellingsbesturen 
volgens een door het college van bestuur van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs 
te treffen regeling. 

 
 
Artikel 10 Aansluiting bij de commissie 
 
1. Aansluiting bij de commissie is uitsluitend mogelijk voor instellingsbesturen die bij de VGS als 

volwaardig lid zijn aangesloten. 
2. Het instellingsbestuur dient elke instelling, waarop de aansluiting bij de commissie van toepassing 

dient te zijn, schriftelijk bij het college van bestuur van de Vereniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs aan te melden. Hieromtrent wordt door het college van bestuur van de 
Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs voor iedere instelling afzonderlijk zo spoedig 
mogelijk beslist.  

3. Opzegging van de aansluiting van het bestuur van een instelling bij de commissie dient schriftelijk 
aan het college van bestuur van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te geschieden. 

4.  Bij de identiteitscommissie zijn per 1 juli 2015 in elk geval aangesloten die instellingsbesturen, 
die tot genoemde datum aangesloten waren bij de commissies van beroep, die ingesteld zijn door 
de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs. 

 
 
Artikel 11 Wijziging van het reglement van instelling 
 
Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van het college van bestuur van de Vereniging voor 
Gereformeerd Schoolonderwijs en de raad van bestuur van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie 
Werknemers, die daarvan ten spoedigste mededeling doen aan de commissie en aan de besturen van 
de bij de commissie aangesloten instellingen. 
 
 
Artikel 12 Overige bepalingen 
 
1. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het college van bestuur van de Vereniging 

voor Gereformeerd Schoolonderwijs en de raad van bestuur van de Reformatorisch 
Maatschappelijke Unie Werknemers. 

2. Het reglement treedt in werking op 19 augustus 2019. 
 
 
Vastgesteld door het college van bestuur van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs en de 
raad van bestuur van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie Werknemers op 30 juni 2015, laatstelijk 
gewijzigd op 19 augustus 2019. 
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