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Artikel 1 
Definities 
1. Huishoudelijk Reglement: het Huishoudelijk Reglement zoals vastgesteld door de landelijke raad 

van Scouting Nederland. 
2. Leden van de Commissie: de leden van de gezamenlijke Geschillencommissie en Commissie 

van Beroep als bedoeld in artikel 150 van het Huishoudelijk Reglement; de leden van de 
Commissie zijn benoemd door de landelijke raad;  

3. LSC: het Landelijk Servicecentrum van Scouting Nederland te Leusden;  
4. Geschillenformulier: een formulier dat door (de juridische dienstverlening van) het LSC is 

verstrekt aan verzoeker of appellant. Dit kan ofwel een verzoek bevatten voor de 
Geschillencommissie, ofwel een verzoek voor de Commissie van Beroep.  

 
Artikel 2 
Aanwijzing en taken griffier 
1. De leden van de Commissie wijzen één of meerdere griffiers aan. 
2. Deze is belast met het stellen van de stukken, die van de Commissie uitgaan, het samenstellen 

van de processen-verbaal van de zittingen en het beheer van het archief, een en ander voor 
zover de Commissie zulks niet aan zich houdt. 

3. Voorts is de griffier belast met het namens de behandelend sectie uitvoeren van de taken 
neergelegd in de artikelen 165, 167, 168 van het Huishoudelijk Reglement voor zover dit geen 
betrekking heeft op de inhoudelijke behandeling en beoordeling van een geschil. 

4. Bij ontstentenis worden zijn/haar werkzaamheden waargenomen door degene, die daarvoor door 
de voorzitter is aangewezen. 

 
Artikel 3 
Integriteit en geheimhouding 
De leden van de Commissie en de griffier dienen een integriteits- en geheimhoudingsverklaring te 
hebben ondertekend alvorens een beroep te kunnen behandelen. Het LSC archiveert de verklaringen, 
zoals hiervoor bedoeld. 
 
Artikel 4  
Schriftelijke behandeling 
1. Indien de leden van de behandelend sectie eenstemmig van oordeel zijn, dat het geschil zich 

leent voor een schriftelijke behandeling, geeft de voorzitter dan wel de griffier daarvan kennis aan 
de partijen met de vraag of zij met een zodanige behandeling instemmen. 

2. Indien beide partijen of een van de partijen die vraag ontkennend beantwoorden /beantwoordt, 
dan wel in het geheel niet beantwoorden/beantwoordt, wordt de zaak overeenkomstig de 
volgende artikelen op een zitting behandeld. 

 
Artikel 5 
Voorbereiding van de zitting 
Tenminste drie dagen voor de zitting zendt de griffier aan de leden van de Commissie afschriften van 
alle op het geschil betrekking hebbende stukken. 
 
Artikel 6 
Getuigen en deskundigen 
1. Op een daartoe strekkend verzoek van een partij kunnen getuigen of deskundigen ter zitting 

worden gehoord. De voorzitter beslist of de ter zitting meegebrachte getuigen of deskundigen 
gehoord zullen worden. Ook beslist de voorzitter of de aangedragen getuigen of deskundigen 
opgeroepen dienen te worden, indien en voor zover het vermoeden bestaat dat de getuige en/of 
de deskundige niet uit vrije wil zou willen verschijnen.  

2. Een eventueel verzoek als bedoeld in het vorige lid moet zo tijdig worden ingediend en zodanig 
ingericht, dat het de voorzitter redelijkerwijs mogelijk is de getuige of deskundige tenminste één 
week voor de zitting op te roepen. 

3. Indien de Commissie eigener beweging getuigen of deskundigen oproept, doet de voorzitter 
daarvan mededeling aan beide partijen. 
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Artikel 7 
De zitting 
1. Tijdens de zitting wordt aan de partijen gelegenheid gegeven: 

a. haar belangen voor te dragen of te doen voordragen; 
b. getuigen en deskundigen te doen horen; voorafgaand aan het afleggen van de getuigenis 

of deskundigenverklaring mogen zij niet aanwezig zijn in dezelfde ruimte waar de 
inhoudelijke behandeling plaats vindt;  

c. kennis te nemen van alle op het geschil betrekking hebbende stukken. 
2. jeugdigen vanaf 14 jaar hebben spreekrecht op de zitting; 
3. Partijen kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander persoon, mits deze is voorzien van 

een schriftelijke machtiging. 
 
Artikel 8 
Wraking of verschoning 
1. Voor de aanvang van de behandeling van de zaak op de zitting kan op verzoek van een partij 

een  
2. lid van de Commissie worden gewraakt: 

a. indien deze persoonlijk belang bij de zaak heeft; 
b. indien deze aan de appellant dan wel aan één van de leden van het bij de zaak betrokken 

bestuur in bloed- of aanverwantschap bestaat tot en met de derde graad; 
c. indien deze een advies in de zaak heeft gegeven of met een van de partijen een 

bespreking daarover heeft gehad; 
d. indien er een hoge graad van vriendschap of vijandschap bestaat tussen deze en één van 

de partijen; 
e. indien deze binnen een tijdvak van vijf jaren, voorafgaande aan de datum van ontvangst 

van het beroepschrift door de voorzitter, lid is geweest van het desbetreffende bestuur of 
bij dat bestuur in dienstbetrekking is geweest;  

f. in andere gevallen, waarin daarvoor ernstige redenen bestaan. 
3. In een van de gevallen, bedoeld in het voorgaande lid, kan een lid van de Commissie zich 

verschonen. 
4. Over wraking of de verschoning wordt zo spoedig mogelijk door de overige leden van de 

Commissie beslist. Die beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij 
staking van stemmen wordt de wraking toegewezen.  

 
Artikel 9 
Beslissing 
1. De beslissing wordt met gewone meerderheid van stemmen genomen, voor zoveel mogelijk in 

een voltallige vergadering (raadkamer). Het is de leden van de Commissie niet toegestaan de 
gevoelens die tijdens deze vergadering over het geschil zijn geuit, te openbaren. 

2. De uitspraak dient door de leden van de behandelend sectie te worden ondertekend. De leden 
die buiten staat zijn de uitspraak mede te ondertekenen, worden als zodanig vermeld. Partijen 
ontvangen een afschrift, met weglating van de fysieke ondertekening. De fysiek ondertekende 
versie wordt voor archivering overgedragen aan het LSC. 

3. Een geanonimiseerde versie van de uitspraak wordt toegezonden aan het LSC. De griffier ziet 
erop toe dat anonimisering op deugdelijke wijze tot stand komt. 

4. Het LSC publiceert een samenvatting en de geanonimiseerde uitspraak op de site van Scouting 
Nederland, tenzij dwingende redenen zich hiertegen verzetten.  

5. Het LSC bewaart de uitspraak. Het LSC voorziet in een voorziening hieromtrent. 
 
Artikel 10 
Voorlopige voorziening 
1. De bepalingen met betrekking tot de behandeling van een geschil zijn bij een verzoek tot het 

treffen van een voorlopige voorziening van overeenkomstige toepassing. 
2. In de uitspraak wordt bepaald wanneer de voorlopige voorziening vervalt. De voorlopige 

voorziening vervalt in ieder geval zodra het beroep is ingetrokken of zodra de Commissie 
uitspraak heeft gedaan in de hoofdzaak, tenzij bij de uitspraak een later tijdstip is bepaald. 
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Artikel 11 
Wijziging van het reglement 
1. Dit reglement kan te allen tijde worden aangevuld en gewijzigd door de leden van de 

gezamenlijke Geschillencommissie en Commissie van Beroep in gezamenlijke vergadering 
bijeen.  

2. Indien en voor zover een bepaling in dit reglement niet (langer) verenigbaar blijkt te zijn met de 
statuten of het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland treedt die bepaling buiten 
werking en beslist de Commissie zo spoedig mogelijk over haar vervanging. 

 
 
Aldus door de Commissie van Beroep en de Geschillencommissie van  
Scouting Nederland vastgesteld in maart 2020. 


