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4  Mededelingen 
 

  

 

Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad kennis de nemen van: 

c. Overzicht free publicity (de meest actuele versie wordt ter plaatse uitgereikt) 

d. Jaaroverzicht geschillencommissie en commissie van beroep 2016 

e. Overzicht benoemingstermijnen (plv) leden landelijke raad 
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4  Mededelingen 
 

4b Jaaroverzicht geschillencommissie en commissie van beroep 

De geschillencommissie en de commissie van beroep zijn vaste landelijke teams waarvan de leden 

worden benoemd door de landelijke raad. De taken en bevoegdheden van de geschillencommissie en 

de commissie van beroep staan omschreven in hoofdstuk 10 van het huishoudelijk reglement. Op 

verzoek van de landelijke raad wordt een jaaroverzicht en een (geanonimiseerde) samenvatting van 

de behandelde zaken verstrekt. 

 

 Aantal 
aanvragen 

Aantal 
behandeld 

Aantal 
ingetrokken na 
bemiddeling 

Aantal ingetrokken met 
andere redenen 
(bezwaar tegen 
bijdrage, ontwikkelin-
gen in omstandigheden) 

Geschillencommissie 10 2 3 5 

Commissie van 
beroep 

1 0 0 1 

 

Samenvatting uitspraken in 2016 (waarvan twee zaken die in 2015 zijn ingediend) 

 

Geschillencommissie: 

1. 2015009: Verzoek schorsing of vernietiging besluit functieontheffing 

Naar aanleiding van vertoond gedrag tijdens verblijf op een kampeerterrein door stafleden van 

een groep, waarbij klager(staflid) beledigende uitlatingen doet, ontvangt het groepsbestuur 

een klacht van het kampeerterrein. Daarin wordt aangegeven dat de groep voorlopig niet 

welkom is. Het groepsbestuur besluit de klager te schorsen. 

 

Klager verzoekt het besluit van het groepsbestuur te schorsen of te vernietigen. 

De geschillencommissie acht het genomen besluit een besluit tot functieontheffing en oordeelt 

dat niet aan alle vereiste vormen is voldaan. De groepsraad is per WhatsApp één dag van 

tevoren opgeroepen, waardoor deze het advies niet voldoende heeft kunnen voorbereiden. 

Tevens was het voor klager niet mogelijk door de groepsraad gehoord te worden. Het besluit 

komt voor vernietiging in aanmerking. De commissie acht evenwel de gedragingen van klager 

voldoende aanleiding voor verweerder voor een maatregel, mits een besluit daartoe op de 

juiste wijze wordt genomen. De commissie houdt de rechtsgevolgen in stand voor een periode 

van drie maanden, zodat het groepsbestuur een nieuw besluit kan nemen.  

Uitspraak: vernietiging besluit met instandhouding van de rechtsgevolgen van het besluit voor 

een periode van drie maanden. 

 

2. 2015012: Tweeledig geschil 

A: Verzoek vernietiging besluit opzegging lidmaatschap 

Naar aanleiding van gebeurtenissen tijdens zomerkamp en contact daarover ontstaat een 

verstoorde verhouding tussen explorerbegeleiders (waaronder klager). Een poging tot 

bemiddeling slaagt niet. De ene begeleider zegt zelf lidmaatschap op, tegen klager neemt het 

groepsbestuur het besluit het lidmaatschap op te zeggen. Daaraan voorafgaand stelt zij klager 

op non-actief. 

Ter zitting blijkt bemiddeling mogelijk, waardoor uitspraak van de geschillencommissie met 

vier weken wordt uitgesteld. Bemiddeling biedt onvoldoende resultaat, waardoor commissie 

alsnog uitspraak doet. 

 

Klager verzoekt het besluit tot op-non-actiefstelling evenals het besluit tot opzegging 

lidmaatschap te vernietigen. 

De geschillencommissie oordeelt dat bij het besluit tot op-non-actiefstelling niet aan de 
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vereiste vormen is voldaan, maar dat het besluit ondertussen is ingehaald door een ander 

besluit en er geen procesbelang meer is bij een besluit van de commissie. 

Met betrekking tot het besluit tot opzegging is gebleken dat klager onvoldoende in de 

gelegenheid is gesteld om gehoord te worden door de groepsraad. Tevens is tijdens de 

groepsraad ter zake doende informatie gedeeld vanuit externen, die niet vooraf aan klager 

kenbaar is gemaakt. Andere ter zake doende informatie vanuit een staflid is onvoldoende 

gedeeld. De commissie oordeelt dat het groepsbestuur heeft gehandeld in strijd met de 

beginselen van behoorlijk bestuur. Inhoudelijk acht de commissie de gedragingen van klager 

functioneel noodzakelijk en daarmee geen overtreding van de gedragscode van Scouting 

Nederland, zoals gesteld door het groepsbestuur. 

Uitspraak: vernietiging van het bestreden besluit. 

 

B: Verzoek vernietiging besluit opzegging lidmaatschap 

Naar aanleiding van gebeurtenissen tijdens zomerkamp en contact daarover ontstaat een 

verstoorde verhouding tussen explorerbegeleiders (waaronder klager). Een poging tot 

bemiddeling slaagt niet. De ene begeleider zegt zelf lidmaatschap op, tegen klager neemt het 

groepsbestuur het besluit het lidmaatschap op te zeggen. Daaraan voorafgaand stelt zij klager 

op non-actief. 

 

Klager verzoekt het besluit tot opzegging lidmaatschap te vernietigen. 

De geschillencommissie oordeelt dat bij het besluit tot op-non-actiefstelling niet aan de 

vereiste vormen is voldaan, maar dat het besluit ondertussen is ingehaald door een ander 

besluit en er geen procesbelang meer is bij een besluit van de commissie. 

Met betrekking tot het besluit tot opzegging is gebleken dat klager onvoldoende in de 

gelegenheid is gesteld om gehoord te worden door de groepsraad. Tevens is tijdens de 

groepsraad ter zake doende informatie gedeeld vanuit externen, die niet vooraf aan klager 

kenbaar is gemaakt. Tegelijk is door klager ingediende informatie onvoldoende gedeeld. De 

commissie oordeelt dat het groepsbestuur heeft gehandeld in strijd met de beginselen van 

behoorlijk bestuur. 

Uitspraak: Vernietiging van het bestreden besluit. 

 

3. 2016001: Verzoek schorsing van een besluit op-non-actiefstelling 

Naar aanleiding van een melding van mogelijk grensoverschrijdend gedrag door een kaderlid 

(klager) op social media (delen filmpje) stelt het groepsbestuur klager op non-actief. 

 

Klager verzoekt de geschillencommissie om het besluit van het groepsbestuur te schorsen. 

Conform het huishoudelijk reglement behandeld door de voorzitter van de 

geschillencommissie. 

Uitspraak (mondeling): Verzoek niet toegewezen. 

 

4. 2016008: Verzoek vernietiging van een besluit omtrent deelname zomerkamp 

In juli ontvangt groepsbestuur een melding van grensoverschrijdend gedrag bij de groep door 

scout A (klager) tegenover welp B. Dit is voor groepsbestuur aanleiding om te besluiten dat 

scout A niet mee kan op het (gezamenlijke) zomerkamp. 

 

Klager verzoekt de geschillencommissie om het besluit van het groepsbestuur te vernietigen. 

De geschillencommissie acht het genomen besluit een besluit tot (beperkte) op-non-

actiefstelling en oordeelt dat niet aan alle vormen is voldaan. De mogelijkheid tot verzoek om 

de op-non-actiefstelling te laten schorsen is niet vermeld, hetgeen in deze juist van belang kon 

zijn, omdat het kamp op korte termijn zou plaatsvinden. Vanwege het verstrijken van de 

kampperiode is er geen procesbelang meer bij een beslissing over dit besluit.  

Ter zitting bleek een tweede besluit tot op-non-actiefstelling te zijn genomen. Dit, omdat er in 

deze aangifte is gedaan tegen de klager. Daarover heeft de commissie eveneens uitspraak 
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gedaan. De commissie heeft het besluit gedeeltelijk vernietigd, namelijk daar waar het besluit 

inhield dat het lidmaatschap zou eindigen als er geen vrijspraak zou volgen bij justitie. Door 

verweerder kan niet vooruitgelopen worden op de omstandigheden in dit proces. Pas op het 

moment dat een beslissing in laatste instantie is geweest is het de verantwoordelijkheid van 

verweerder een nieuwe afweging te maken van de feiten. 

Uitspraak: Niet-ontvankelijkheid besluit 1 en bevestiging besluit 2 voor zover dit toeziet op-

non-actiefstelling, vernietiging voor het overige. 

NB: tegen deze uitspraak is beroep ingesteld in 2017. 

 

4c  Overzicht benoemingstermijnen (plv) leden landelijke raad 

Tijdens de landelijke raad van 10 december jl. is afgesproken (en in de actielijst opgenomen) een 

overzicht van de benoemingstermijnen van (plv) leden van de landelijke raad te inventariseren.  

 

In het huishoudelijk reglement en de statuten van Scouting Nederland is aangegeven dat elke regio 

ten minste eenmaal per drie jaar een verkiezing van een lid van de landelijke raad organiseert tijdens 

de regioraad. Voor ieder van de leden van de landelijke raad wordt tevens een plaatsvervanger 

benoemd. De leden van de landelijke raad en hun plaatsvervangers worden gekozen voor een 

periode van drie jaar. Herverkiezing is mogelijk, waarbij de maximale aaneengesloten zittingsduur 

negen jaar bedraagt. De functies van lid en plaatsvervangend lid zijn over een man en een vrouw 

verdeeld. De landelijke raad bestaat voorts uit drie leden vanuit het landelijk overleg van het 

waterwerk. 

 

Het overzicht hieronder is gebaseerd op de registratie van (plv) raadsleden in Scouts Online per 1 

april 2017. De registratie van (plv) raadsleden gebeurt door de gegevensbeheerders van de regio’s 

(indien deze inschrijving niet klopt, gelieve deze z.s.m. aan te passen). 

 

Organisatie Functie Functie startdatum M/v 

Landelijke admiraliteit Lid landelijke raad 2013-11-13 V 

Landelijke admiraliteit Lid landelijke raad 2013-11-13 M 

Landelijke admiraliteit Plv. lid landelijke raad 2015-04-18 M 

Landelijke admiraliteit Plv. lid landelijke raad 2015-04-18 M 

Regio Amsterdam/Amstelland Lid landelijke raad 2014-12-03 M 

Regio Carboonland Lid landelijke raad 2013-09-22 M 

Regio De Langstraat Plv. lid landelijke raad 2010-01-09 V 

Regio De Langstraat Lid landelijke raad 2016-01-28 M 

Regio De Langstraat Plv. lid landelijke raad 2016-06-06 M 

Regio De Meierij Plv. lid landelijke raad 2005-06-06 M 

Regio De Meierij Lid landelijke raad 2016-01-09 M 

Regio Delfland Lid landelijke raad 2010-06-01 M 

Regio Delfland Plv. lid landelijke raad 2014-05-25 M 

Regio Den Haag Lid landelijke raad 2014-12-17 M 

Regio Den Haag Plv. lid landelijke raad 2015-06-11 M 

Regio Drie Rivieren Utrecht Plv. lid landelijke raad 2016-06-08 M 

Regio Drie Rivieren Utrecht Lid landelijke raad 2016-11-24 M 

Regio Drie Rivieren Utrecht Plv. lid landelijke raad 2016-11-28 V 

Regio Essnlaand Plv. lid landelijke raad 2004-12-01 M 

Regio Essnlaand Lid landelijke raad 2004-12-01 M 

Regio Essnlaand Lid landelijke raad 2011-12-07 M 

Regio Essnlaand Plv. lid landelijke raad 2016-06-01 V 
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Regio Fryslân Lid landelijke raad 2016-01-01 M 

Regio Fryslân Plv. lid landelijke raad 2016-11-12 V 

Regio Groningen Lid landelijke raad 2013-11-21 M 

Regio Groningen Plv. lid landelijke raad 2016-04-20 V 

Regio Haarlem Lid landelijke raad 2016-09-19 V 

Regio Hart van Brabant Lid landelijke raad 2011-06-22 M 

Regio Het Gooi Lid landelijke raad 2010-06-21 M 

Regio Hollands Midden Lid landelijke raad 2011-06-01 M 

Regio Klein Gelderland Lid landelijke raad 2005-11-22 M 

Regio Klein Gelderland Plv. lid landelijke raad 2016-05-24 V 

Regio Lek- en IJsselstreek Lid landelijke raad 2017-02-08 M 

Regio Lek- en IJsselstreek Plv. lid landelijke raad 2017-02-17 V 

Regio Maasdelta Lid landelijke raad 2011-11-16 M 

Regio Maasdelta Plv. lid landelijke raad 2014-11-20 V 

Regio Maastricht en Mergelland Lid landelijke raad 2013-11-25 M 

Regio Neder Veluwe Lid landelijke raad 2014-05-14 M 

Regio Noord-Holland Midden Lid landelijke raad 2011-05-19 V 

Regio Noord-Holland Midden Plv. lid landelijke raad 2015-02-24 V 

Regio Noord-Holland Noord Lid landelijke raad 2015-06-14 M 

Regio Noordoost Brabant Lid landelijke raad 2014-06-12 M 

Regio Noord-Veluwe / Flevoland Lid landelijke raad 2014-05-22 M 

Regio Noord-Veluwe / Flevoland Plv. lid landelijke raad 2016-11-17 M 

Regio Oude Graafland Lid landelijke raad 2009-09-22 M 

Regio Overijsselse Vechtstreek Lid landelijke raad 2011-03-01 M 

Regio Overijsselse Vechtstreek Plv. lid landelijke raad 2012-05-31 M 

Regio Rivierenland Lid landelijke raad 2015-10-08 M 

Regio Rivierenland Plv. lid landelijke raad 2015-10-08 M 

Regio Roermond Lid landelijke raad 2015-03-12 M 

Regio Rond de Biesbosch Plv. lid landelijke raad 2011-02-16 M 

Regio Rond de Biesbosch Plv. lid landelijke raad 2016-12-02 V 

Regio Rond de Biesbosch Lid landelijke raad 2016-12-02 M 

Regio Rond de Rotte Plv. lid landelijke raad 2009-01-26 M 

Regio Rond de Rotte Lid landelijke raad 2012-11-23 M 

Regio Rondom de IJssel Lid landelijke raad 2011-04-19 M 

Regio Rondom de IJssel Plv. lid landelijke raad 2014-06-29 M 

Regio Scouting Eindhoven Lid landelijke raad 2011-05-26 M 

Regio Scouting Eindhoven Plv. lid landelijke raad 2014-05-22 M 

Regio Scouting Parkstad Limburg Lid landelijke raad 2012-01-01 M 

Regio Scouting Zeeland Plv. lid landelijke raad 2016-05-31 M 

Regio Scouting Zeeland Lid landelijke raad 2016-05-31 M 

Regio Twenteland Lid landelijke raad 2015-05-22 M 

Regio Utrechtse Heuvelrug Plv. lid landelijke raad 2011-02-14 M 

Regio Utrechtse Heuvelrug Plv. lid landelijke raad 2011-02-14 M 

Regio Utrechtse Heuvelrug Plv. lid landelijke raad 2011-02-14 V 

Regio Utrechtse Heuvelrug Plv. lid landelijke raad 2012-12-06 M 

Regio Utrechtse Heuvelrug Lid landelijke raad 2014-05-13 M 
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Regio Vlietstreek Plv. lid landelijke raad 2014-11-17 M 

Regio Vlietstreek Lid landelijke raad 2014-11-17 M 

Regio Weert Lid landelijke raad 2010-05-13 M 

Regio West-Brabant Plv. lid landelijke raad 2016-08-26 V 

Regio West-Brabant Lid landelijke raad 2016-08-26 V 

Regio Westelijke Mijnstreek Plv. lid landelijke raad 2015-08-01 M 

Regio Westelijke Mijnstreek Lid landelijke raad 2015-08-01 M 

Regio Westland Lid landelijke raad 2014-11-14 M 

Regio ZON Lid landelijke raad 2011-11-23 M 

Regio Zuidoost-Brabant Lid landelijke raad 2011-12-01 M 

Regio Zuidoost-Brabant Plv. lid landelijke raad 2016-11-09 M 

Scouting Regio  Drenthe Plv. lid landelijke raad 2007-11-01 M 

Scouting Regio  Drenthe Lid landelijke raad 2016-06-01 M 

Scouting Regio de Baronie Lid landelijke raad 2010-11-22 M 

Scouting Regio de Baronie Plv. lid landelijke raad 2011-11-21 M 

Scouting Regio Helmond Lid landelijke raad 2015-05-01 V 

Scouting Regio Maasven Lid landelijke raad 2017-01-01 M 

  


